) Registration Package ( in Arabic
) ( Academic Year 2017-2018

مالحظة ھامة :
-

يكتفى بطباعة نسخة واحدة فقط من حزمة التسجيل )  ( Registration Packageفى حالة وجود اخوة على ان يتم كتابة اسماء
جميع االخوة فى المكان المخصص لذلك فى الداخل.
يجب طباعة استمارة تسجيل )  ( Registration Formلكل طالب على حدى.
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عقد بين ولى أمر الطالب و مدارس العروبة العالمية
العام الدراسى 2017-2018
أقر أنا ………………………………………………………………..
ولي أمر الطالب  /الطالبة:
................................................................................. .1بالصف........................................................
................................................................................. .2بالصف........................................................
................................................................................. .3بالصف........................................................
................................................................................. .4بالصف........................................................
................................................................................. .5بالصف ……………………………………
 ................................................................................. .6بالصف ……………………………………
بأنني ملزم تجاه مدارس العروبة بما يلي:
 .1حضور ابني/ابنتي إلى المدرسة بانتظام واتباعه للقواعد والسياسات الصادرة من المدرسة ومنسوبيھا.
 .2االلتزام بالقواعد و الشروط المعلنة على الموقع االلكتروني للمدرسة.
 .3قراءة اإلقرار المالي الخاص بي للعام الدراسي ) ( 2017-2018جيدا وجدولته وااللتزام به  ،وأي إخالل بأي بند من بنود اإلقرار المالي
سينتج عنه حرمان الطالب  /الطالبة من الحصول على أي تقارير أو ملفات أو نتائج امتحانات وإلدارة المدرسة الحق الكامل في اتخاذ
اإلجراءات القانونية و اإلدارية لضمان سداد المصاريف.
 .4ال حق لي باسترداد أي جزء من مصاريف المدرسة تحت أي ظرف من الظروف.
 .5أنني على علم بأن الموقع االلكتروني للمدرسة  /http://www.alorubaschools.comھو القناة الرسمية لمعرفة كل أخبار و إعالنات
المدرسة و أن المدرسة تتواصل معي من خالل اتصال ھاتفي أورسالة قصيرة أوالبريد االلكتروني أو الموقع األلكتروني في أغراض
الطوارئ )الحاالت الطارئة( فقط.
 .6أننى التزم بقراءة دليل ولي األمر ودليل الطالب الموجود على الموقع االلكتروني للمدرسة وألتزم بتطبيق شروطه والتي تضم سياسة
المدرسة.و انا على علم تام بان ھذا الدليل قد يطرأ عليه اى تعديالت خالل السنة فى حالة الضرورة و سوف يتم اعالمى بھذه التعديالت
عبلر موقع المدرسة.
 .7أنني اتعھد بتشجيع ابني /ابنتي على المحافظة على ممتلكات المدرسة و الفصل الدراسي مع التعھد بدفع أي تكاليف تنتج عن تلف أي من
تلك الممتلكات داخل الفصل الدراسي سواء كانت ناتجة عن الطالب بمفرده أو أشترك فيھا.
 .8أنني على علم بأن جميع طالب المدرسة من الصف الثالث الى التاسع سيخضعون الختبار قياس قدرات ) (MAP Testثالث مرات في
العام الدراسي و فى حال غياب الطالب فى أى مرة من ھذه المرات الثالثة بدون تقرير طبى معتمد سوف يؤدى ذلك الى خصم درجه من
مجموع درجات الطالب لھذا الربع الدراسى فى مادتى اللغة األنجليزية و الرياضيات ).و التزم بمتابعة جدول اختبارات القياس الذي يتم
األعالن عنه على الموقع االلكتروني للمدرسة(.
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 .9أنني على علم بأنه تطبيقا لألمر الملكي رقم  78 /7و الصادر بتاريخ

 11/1/1404Hفإن التدخين ممنوع منعا باتـًا في المكاتب

الوزارية و الحكومية و كل ما ھو تابع لھا و عليه فإن على أولياء األمور دو ًرا ھامـًا في منع طالب الصفوف من السابع إلى الثاني عشر
من التدخين داخل وخارج المدرسة والمنطقة المحيطة بھا و من ال يلتزم منھم بذلك فإن للمدرسة الحق في رفع األمر للسلطات المختصة و
وھذا بدوره كفيل بمنع الطالب المدخن من استكمال العام الدراسي.
 .10أنني سألتزم بتقديم طلب رسمي مكتوب عند الرغبة في سحب أوراق الطالب من المدرسة قبل شھر من التاريخ المحدد للسحب و ذلك
إلعطاء فرصة للترتيبات المالية و انھاء تجھيز الوثائق و المستندات .
 .11أنني سألتزم بتقديم كافة المعلومات الخاصة بالحالة الصحية للطالب و كل التقارير الطبية و إخطار المدرسة بأي تغيير في تلك المعلومات.
 .12في حالة حدوث أي مرض خطير أو حادث و كانت المدرسة غير قادرة على التواصل معي فإن للمدرسة الحق في أخذ ابني  /ابنتي لتلقي
المساعدة الطبية الالزمة مع التزامي بدفع تكاليف العالج.
 .13أنني ألتزم بإخطار المدرسة بأي تغييرات في بيانات الطالب كتابيًا.
 .14تمنع الھواتف المحمولة منعاً باتاً في المدرسة ،وسوف يكون ھناك تفتيش دوري ،وإذا وجد أي ھاتف محمول فسوف يتم سحبه على الفور،
و المدرسة لديھا كل الحقوق لجمع الھواتف المحمولة من الطالب ،ومن ثم تسليمھا لولي األمر بعد التوقيع على تعھد بعدم السماح للطالب
بإحضار الھواتف مرة أخرى ،و في حالة وجود المحمول بعد توقيع التعھد ،يتم مصادرته ويظل مع إدارة المدرسة حتى نھاية السنة.
 .15بنا ًء على تعميم وزارة التعليم رقم )  ( 371059152بتاريخ )  ( 1437/6/14و الذي يقضي بمنع التصوير داخل المدارس و استخدام
الجوال في الفصول اتعھد بالتزام ابني  /ابنتي التزاما تاما بعدم التصوير داخل المدرسه او الفصول  ،،و في حال حدوث ذلك فان للمدرسة
كامل الحق في رفع االمؤ للسلطات المختصه و اتخاذ الالزم.
 .16السياسة الخاصة بالطالب المتأخرين في الحضور صباحاً:
 - 1يعتبر الطالب  /الطالبة متأخرا إذا وصل بعد  6:45صباحا .و فى تلك الحالة يتم توقيف الطالب  /الطالبة عند بوابة المدرسة
لتسجيل تأخيره عن ھذا اليوم  ,ثم يسمح له بدخول الحصة األولى – الساعة  7:10او فى نھاية الحصة األولى  7:30بناء على اى
وقت وصل الى المدرسة و يقوم معلم الحصة االولى بتسجيل تأخير الطالب او غيابه عن الحصة األولى.
 -2سوف يتم متابعة تأخير الطالب على مدى الربع الدراسى و لو تكرر تأخيره مرتين عن الحصة األولى لنفس المادة فسوف يتم
خصم ربع درجة من درجات المشاركة لھذه المادة و سوف يتم ارسال رسائل تليفونيه على رقم ولى األمر المسجل لدى المدرسة
لمتابعة تأخير الطالب.

اسم ولي األمر
………………………………

توقيع ولى األمر

التاريخ

..................

.........................
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عقد مالى بين ولى األمر و مدارس العروبة العالمية للعام الدراسى ) ( 2018 – 2017
أقر أنا الموقع أدناه السيد ........................................................................ /
ولي أمر:
................................................................................. .1بالصف........................................................
................................................................................. .2بالصف........................................................
................................................................................. .3بالصف........................................................
................................................................................. .4بالصف........................................................
................................................................................. .5بالصف ……………………………………
 ................................................................................. .6بالصف ……………………………………
** التزامي الكامل بتسديد كافة الرسوم الدراسية للعام الدراسي  2017 / 2018م كاملة عند فتح باب التسجيل  ،و في حال عدم تمكني من السداد
الكامل فإني ألتزم بتسديد الرسوم الدراسية على النحو التالي :
 سداد ما قيمته  % 50من اجمالي الرسوم الدراسية للعام الدراسي  2017 / 2018م عند فتح باب التسجيل  ،أو بحد ادنى  % 25من قيمة إجماليالرسوم بما يعادل )  5000﷼ ( عن كل طالب  /طالبة  ،على أن ألتزم بسداد باقي الرسوم على النحو التالي :
□ سداد باقي الرسوم لكل فصل دراسي كاملة مع بداية كل فصل.
□ التسديد على فترات زمنية  ،و عند ذلك اتعھد و التزم بالسداد على دفعتين بعد الدفعة األول  ،مراعياً أن انھي تسديد كافة األقساط بحد أقصى
كاآلتي:
• الفصل الدراسي األول ينتھي تسديده بحد أقصى في األسبوع األخير من شھر نوفمبر 2017م.
• الفصل الدراسي الثاني ينتھي تسديده بحد أقصى في األسبوع األخير من شھر مارس 2018م.
** في حالة سداد ولي األمر لكامل أقساط العام الدراسي عند التسجيل ) لكافة أبناءه المسجلين بالمدرسة ( يمنح خصماً قدره )  ( % 5من قيمة
مجموع الرسوم الدراسية فقط.
**وفي حالة التأخر أو االمتناع وعدم دفع االقساط في المواعيد المحددة والتي إلتزمت بھا  ،فأنني أقر أنه الدارة المدرسة الحق الكامل في عدم
تسليم نتائج األختبارات أوالشھادات أو الملفات لحين تسديد الرسوم المتأخرة  ،ولھا مطلق الحق في اتخاذ كافة االجراءات اإلدارية والقانونية التي
تراھا مناسبة لتحصيل االقساط بما يضمن للمدرسة استيفاء كافة حقوقھا الشرعية و المدنية.
• في حالة التسجيل للطلبة المستجدين للفصل الدراسي الثاني يتم احتساب المبلغ المقرر للفصل الدراسي األول كرسوم تدفع للفصل الدراسى الثاني.
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•في حالة تأخير الطالب  /أو الطالبة عن بداية الفصل الدراسي ) أو الحضور بعد بداية الدراسة ( فال يخصم أي مبلغ عن الفترة التي لم يحضرھا
ويتم دفع القسط كامالً.

** يحق إلدارة المدرسة ايقاف خدمة النقل عن الطالب  /الطالبه في حال عدم استكمال رسوم المواصالت قبل بداية كل فصل دراسي.
** تسدد الرسوم الدراسية الخاصة بقسم التمھيدي للفصل الدراسي الثاني قبل بداية الفصل الدراسى الثاني
•الرسوم الدراسية المقررة للعام الدراسى  2017 / 2018ھي كالتالي:
المرحلة الدراسية

الفصل الدراسى األول

*الفصل الدراسى الثانى

فسم التمھيدى بكافة المراحل

7500

6500

من الصف االول الى السادس

8500

7500

من الصف السابع الى التاسع

9750

8750

من الصف العاشر الى الثانى عشر

11250

10250

* في حالة االشتراك بالحافالت المدرسية يتم احتساب رسوم المواصالت المستحق دفعھا كالتالي:
*في حالة الذھاب والعودة )

3250

*في حالة الذھاب أو العودة فقط )

( ﷼ للطالب عن كل عام دراسي.
2250

( ﷼ للطالب عن كل عام دراسي.

•لألخوات واألخوة المسجلين بالمدرسة يحتسب نسبة خصم  % 5للطفل الثاني ,و  %10للطفل الثالث و ما يزيد عن ذلك.
في حالة السحب:
ال يحق لولي األمر استرداد أي مبالغ مسددة سواء مصاريف دراسية أو حافالت مدرسية وخالفه مھما كانت االسباب.
وھذا إقرار مني بذلك ،،،
األسم.................................................... :

التوقيع...............................................:

التاريخ..................................................:
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