
 
 
  

 14/2/2021التاريخ: 

 2022-2021إعادة تسجيل الطلبة والطالبات القُدامى للعام الّدراسي 

 أولياء ألامور الكرام:

 تحّية طّيبة وبعد..

حيطكم ع
ُ
سّجلين لديها إلتاحة فرصة التسجيل للطلبة الُجدد، ن

ُ
ا من حرص إدارة املدرسة على تنظيم أمور طلبتها، وحصر أعداد امل

ً
أن لًما بانطالق

دامى للعام الّدراس ي القادم 
ُ
 وفق ما يلي: 15/2/2021ستبدأ اعتباًرا من يوم الاثنين املوافق:  2022-2021إعادة تسجيل الطلبة والطالبات الق

ى من القسط املدرس ي للعام الحالي. -1
ّ
 ُيشترط إلعادة التسجيل تسديد ما تبق

 يتم دفع رسوم إعادة التسجيل كالتالي: -2

 ساعة. 72دة صالحة مل 19-نقًدا بحضور ولي ألامر إلى مبنى املدرسة وإبرازه نتيجة فحص سلبّية لكوفيد -أ

 :كما يلي" وفق آلالّية التي حّددتها إدارة املدرسة  Banking Online"إلكترونًيا  -ب

 

 

 

 

 

 

 يلي: كما 2022-2021رسوم إعادة التسجيل للعام الّدراس ي  -3

 

 

 

عتمدة، وال ُيمكن لولي ألامر املطالبة با -
ُ
ا ضمن الّرسوم املدرسّية امل

ً
عند إلغاء  ستردادهعلًما بأن املبلغ املدفوع إلعادة التسجيل سيتم احتسابه الحق

رسل إلى البريد تسجيل ابنه/ابنته بعد حجز املقعد الّدراس ي إذا لم يقم بإعالم املدرسة بإلغائه قبل وقٍت كاٍف عن طريق كتابة رسالة بر 
ُ
يدية ت

 . admin2@rosaryuae.comإلالكتروني التالي: 

 . 2021/8/1لن ُيسمح باسترداد املبلغ أو تحويله لإلخوة بعد تاريخ  -          

واصل عبر تطبيق " الواتس أب " على الرقم التالي: ملزيد من املعلومات *          
ّ
 . 0506608964ُيرجى الت

 لتعاونكم. لحسن شكًرا

إدارة المدرسة                                          

 رسوم إعادة التسجيل الصفوف

ى الصف ألاّول الابتدائي
ّ
 درهم 300 من الّروضة ألاولى وحت

ى الّصف الّسادس الابتدائي
ّ
 درهم 400 من الّصف الثاني وحت

ى الّصف الحادي عشر
ّ
 درهم 500 من الّصف الّسابع وحت

 دولة الامارات العربية املتحدة

 أبوظبي-مدرسة الوردية الخاصة

 

UNITED ARAB EMIRATES 

ROSARY SCHOOL-ABU-DHABI 

 :في حال التحويل من بنك أبوظبي ألاول، الرجاء استخدام املعلومات التالية 

 Rosary School L.L.Cالوردية ذ.م.م  اسم الحساب: مدرسة

 1431323035374019 :رقم الحساب

 :أما إذا تّم التحويل من البنوك ألاخرى ُيرجى استخدام البيانات التالية 

 Rosary School L.L.Cالوردية ذ.م.م  اسم الحساب: مدرسة

 اسم البنك: بنك أبوظبي ألاول 

 الفرع: الكورنيش

IBAN: AE370351431323035374019 

Swiftcode : NBADaeaaxxx 

mailto:admin2@rosaryuae.com

