Al Zuhour Private School LLC
Discounts & Concession for AY 2020-2021
1. Sibling Discount
In the case of more than one student studying in the school, parents are eligible to get a discount on
tuition fee from the second child onwards as follow
1st child
2nd child
3rd child
4th child and so on for the rest of the children

no discount
500.00
800.00
1,000.00

2. Welcome Discount
KG 1 students are eligible to get a concession of 5 % on the tuition.
3. Cash payment Discount
Parents who are willing to pay full payment of their total fees (Books, Uniform & transportation are
included) in cash /POS are eligible for a concession on the tuition fee.
The cash payment discount policy is summarised below
Payment during June & July 2020
Payment during August 2020
Payment till 15th September 2020
Payment terms and conditions

4%
3%
2%

Payment of the fees in instalments according to the following:
Status
First Instalment
Second Instalment
Third Instalment
Fees Refund policy as per MOE

Percentage
40%
30%
30%

Date
Before 30 August 2020
December 2020
March 2021

For students who are withdrawn from the school during the academic year, fee deduction will be
applied as per MOE:
- If the student attends school for two weeks or less, one month’s fee will be deducted.
- If the student attends school for more than two weeks and less than one month, two months’ fees
will be deducted.
- If the student attends for more than a month, three months’ fees will be deducted.
- School books and uniform fees are not refundable but transport fees should be treated as applied
to school fees.

مدرسة الزهور الخاصة
خصومات وامتيازات للعام الدراسي 2021-2020
 -1خصم االخوة
في حالة وجود اكثر من طالب يدرس في المدرسة يحق لألباء الحصول على خصم على الرسوم الدراسية من الطفل
الثاني وما بعده على النحو التالي :
ال يوجد خصم
500
800
1000

الطفل األول
الطفل الثاني
الطفل الثالث
الطفل الرابع وما الى ذلك لبقية األطفال

 -2خصم الترحيب
طالب مرحلة الروضة األولى مؤهلون للحصول على خصم بنسبة %5على الرسوم الدراسية .
 -3خصم الدفع النقدي
االباء واألمهات الذين هم على استعداد لسداد كامل الرسوم الدراسية متضمنة الكتب والزي والمواصالت نقدا  /او
عن طريق بطاقة البنك االئتمانية مؤهلة للحصول على خصم الرسوم الدراسية .

تم تلخيص سياسة الخصم في الدفع النقدي أدناه:
نسبة الخصم
الدفعات
%4
الدفع خالل شهري يونيو ويوليو 2020
%3
الدفعة خالل شهر أغسطس 2020
%2
الدفع حتى  15سبتمبر 2020

 -4شروط الدفع للعام الدراسي 2021-2020
يتم دفع الرسوم على أقساط وفقا لما يلي:
القسط
القسط األول
القسط الثاني
القسط الثالث

النسبة
%40
%30
%30

التاريخ
قبل  30أغسطس 2020
ديسمبر 2020
مارس 2021

 -5سياسة رد الرسوم وفقا لوزارة التربية والتعليم.
للطالب الذين يتم سحبهم من المدرسة خالل العام الدراسي سيتم تطبيق خصم الرسوم وفقا لوزارة التربية والتعليم.
 اذا التحق الطالب بالمدرسة لمدة أسبوعين أو أقل من شهر واحد سيتم خصم رسوم شهر واحد. اذا التحق الطالب بالمدرسة ألكثر من أسبوعين وأقل من شهر واحد ,سيتم خصم رسوم شهرين. اذا حضر الطالب ألكثر من شهر سيتم خصم رسوم ثالث أشهر . رسوم الكتب المدرسية والزي المدرسي غير قابلة للرد ولكن يجب معاملة رسوم المواصالت المدرسية بنفساللوائح المطبقة على الرسوم المدرسية.

