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 رسوم التسجيل  
 

 ،ألفاضلمور األأولياء ا

 

 نزودكم في هذه القسيمة بالمعلومات التي تتخذها مدرسة د/ عصمت السعيد عند تسجيل أبنائكم. 

 ستكون على النحو التالي:  2021  – 2020رسوم التسجيل للعام الدراسي 
 

 يتضمن رسم الكتب £رسم التسجيل بالجنيه اإلسترليني   عدد الطالب 
 نعم  350£ طالب واحد

 نعم  700£ من أسرة واحدةشقيقتان  شقيقان/ 2 
 نعم  1,050£ من أسرة واحدة  أشقاءثالثة  3
 نعم  1,400£ من أسرة واحدة أربعة أشقاء 4

 نعم  GCSE £380طالب مرحلة 
 

إذا كان من   -اسم ولي األمر بالكامل وفي ورقة خارجية مرفقة للصك ُيكتب اسم الطالب والصف تب خلف الصك ُيكأواًل: 
 إلى أحد أفراد إدارة المدرسة على العنوان التالي:  وإرسال ظرف الصك والورقة المرفقة باألسماء بالبريد  –تالميذ المدرسة 

N. Albayati 

23 Banstead Court 

50 Westwey 

East Acton 

London W12 0QH 

 .International Arab women’s Councilالعنوان التالي  ُيكتب باللغة اإلنجليزية على الصك  ثانيًا:
 على صرف المبلغ المطلوب.المدرسة وعدم قدرة للصكوك المرتجعة  10£ثالثًا: هناك غرامة مالية قدرها 

 

 ملحوظة: * 
 استرجاع رسوم التسجيل في حال ترك الطالب المدرسة أو ُفِصل منها.  ال يمكنكم -
توفر مدرسين أخّصائيين  لعدم في التعلم أو السلوكيات نظرًا  صعوبات قبول األبناء الذين يعانون منعن المدرسة تعتذر  -

يل وإاّل ستضطّر المدرسة إلى عن ذلك قبل التسج  اإلعالنلذوي القدرات أو االحتياجات الخاصة ونرجو من أولياء األمور 
، قانونيا    إرجاع األقساط أو الرسوم المدفوعة. تلك مسؤولية ال تستطيع المدرسة تحملها وعدم*  إلبنةسحب قبول اإلبن/ ا

 في قسيمة التسجيل.   لذا نطلب منكم الشفافية في تلك األمور واإلفصاح عن وجود أية صعوبات لدى أبناءكم
 

 إدارة المدرسة  
يد األستاذة وفاء سع
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Registration Fees 

 

 
Dear parents/ Guardians,   

 
Please read the following important information regarding the fees and payment procedure at 

Dr. Esmat as-Said School.  

The following are the fees for the academic year 2020-2021 

 
Number of students Fees in pound sterling £ Books are included 

1 student  £350 Yes  

2 Siblings from the same family £700 Yes  

3 Siblings from the same family £1,050 Yes  
4 Siblings from the same family £1,400 Yes  

1 GCSE students £380 Yes  
 

Instructions: 

-  on the back of your check write your Full name and write in a separate piece of paper your child’s full 

name and his/her year group -if the child is a returned student- and include this paper in the envelop to 

POST it with Royal Mail and send it to school management on this address  

N. Albayati 

23 Banstead Court 

50 Westwey 

East Acton 

London W12 0QH 

 

-  In English address the check to International Arab women’s Council. 

- There will be a charge of £10 for the bounced checks and school was unable to cash them.  
 

 

Note: 

- The School is not obliged to refund any fees or payment for your child if he/she left the school or 

was expelled from the School. 

- We apologise for not accepting or enrolling students with learning difficulties or challenging 

behaviour as the school does not have qualified special needs teachers hence the school will not 

take such risk and responsibility. If the child showed any signs of learning difficulties or 

challenging behaviour the school will withdrawal his/her registration with no refund to any paid 

fees. 

 

School management 
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