سياسة دفع الرسوم المدرسية
تقدم مدرسة جمس وينشستر الفجيرة خيارات الدفع التالية ألولياء األمور:
 .1دفع رسوم العام الدراسي كامالً مقدما ً
 .2دفع رسوم الفصل الدراسي مقدما ً
 .3الدفع شهريا ً مقدما ً
يجب على أولياء األمور اختيار أحد الخيارات المذكورة أعاله لضمان استمرارية حصول أبنائهم على التعليم في المدرسة .الرسوم المدرسية
تكون مستحقة الدفع مع بداية السنة  /الفصل  /الشهر .كمثال  ،يرجى االطالع على ما يلي:
خطة الدفع المختارة:
فترة الرسوم:
موعد السداد:

شهريًا مقدما ً
سبتمبر
 1سبتمبر

يتم إرسال رسائل تذكير منتظمة عبر البريد اإللكتروني والرسائل النصية .باإلضافة إلى ذلك  ،سيقوم موظفو إدارة المدرسة باالتصال
بأولياء األمور كتذكير إضافي في حالة التأخر في دفع الرسوم أكثر من أسبوعين .من المتوقع أن تتلقوا مكالمة هاتفية من موظفي الحسابات
أو الموظفين اإلداريين أو فريق القيادة أو المدير لمناقشة أي مشكالت قد تواجهكم في الدفع.

شهادات آخر العام  /اجتماعات أولياء األمور  /المعلمين  /أوراق االنتقال



لن تقوم المدرسة بتنظيم اجتماعات أولياء األمور والمعلمين ألولياء األمور الذين يكون عليهم دفعات متأخرة الدفع ألكثر من
شهرين
لن تقدم المدرسة أي شهادات مدرسية أو أوراق انتقال إلى أي ولي أمر عليه دفعات مستحقة متأخرة الدفع

إيقاف الطالب :اإليقاف المؤقت لمدة ثالثة أيام
في حاالت نادرة  ،و بعد تردد كبير  ،قد تضطر المدرسة إلى إيقاف الطالب من الحضور للمدرسة (في المدرسة والتعلم عن بعد  ،على
حسب الحالة)  ،في حالة كون الرسوم متأخرة أكثر من شهرين .في هذه الحاالت  ،سيتلقى أولياء األمور ما ال يقل عن رسالتين كتابيتين و
و ما ال يقل عن رسالتين نصيتين ومكالمة هاتفية واحدة على األقل .سنسعى دائ ًما إلى العمل بشكل وثيق مع أولياء األمور لتجنب أي انقطاع
في التعليم.
لتوضيح المثال أعاله  ،إذا لم يتم دفع رسوم شهر سبتمبر قبل  31أكتوبر  ،فستكون الرسوم متأخرة السداد لشهرين .وبالتالي  ،فإن إيقاف
الطالب لعدم استيفاء دفع الرسوم سيتم في نوفمبر.

من المهم دفع الرسوم المدرسية في الوقت المناسب
المدرسة ممتنة لجميع أولياء األمور الذين يدفعون الرسوم المدرسية في موعدها  ،أو قبل تاريخ االستحقاق .هذا يدعم المدرسة من خالل
التخطيط المالي الفعال ويسمح لنا باالستمرار في توظيف المعلمين ذوي الخبرة واالحتفاظ بهم  ،وتوفير أفضل الموارد لطالبنا.
مالحظات
• إذا كان لديكم أي أسئلة  ،يرجى إرسال بريد إلكتروني على  finance_wsf@gemsedu.comأو االتصال بالرقم 09 201 4000
• يجب على أولياء األمور التأكد دائ ًما من تحديث بيانات االتصال الخاصة بهم (الهاتف والبريد اإللكتروني)
تاريخ نفاذ الوثيقة :أكتوبر 2020
تاريخ مراجعة السياسة :أكتوبر 2021

