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 األعزاء  أولياء األمور السادة

 
 ,,,بعد التحية     
 

 1028/1029ة للعام الدراسي القادم  يمصروفات المدرسالطريقة سداد  أن نود أن نوجه عنايتكم إلى
 :اآلتيستكون على النحو 

  
 :ومصروفات السيارةالمصروفات المدرسية  -1

 .على دفعتين 1018/1019المدرسية للعام الدراسي الرسوم  يتم تسديد
 (. قبل موعد بيع الكتب المدرسية) 1018 / 8/  13 في موعد أقصاهالقسط األول  يسدد

 .يجب تسليم إشعار البنك عند شراء الكتب المدرسية حتى يتسنى لكم استالم الكتب
 .1019 فبرايرآخر فى موعد أقصاه  القسط الثانىويسدد 

 
 الصف الدراسي القسط األول القسط الثاني

 17.500,00 LE 17.500,00 LE الروضة 
 14.000,00 LE 14.000,00 LE الصف األول 
 13.500,00 LE 14.000,00 LE الصف الثاني 
12.500,00 LE 13.000,00 LE الصف الثالث 

 11.500,00 LE 12.000,00 LE حتى الثامن لرابعا الصف   

 12.000,00 LE 12.500,00 LE الصف التاسع 
 12.000,00 LE 12.000,00 LE الصف العاشر حتى الثاني عشر 

 
سيارة  للطالبات اللواتي يستخدمن القسط األولقيمة ( ا  جنيه ثالثة آالف)جنيه  3000.00 باإلضافة إلى

بد من تسليم إشعار البنك فى شهر سبتمبر فى وال .  19/9/1028تسدد فى موعد أقصاه المدرسة 
 .خزينة المدرسة

 1000.00قدره مبلغا يسترد  بعدم استخدام السيارة 1028 سبتمبرإخطار المدرسة خالل شهر حال
 .( من المبلغ األصلي% 20بعد خصم . )م.ج

من % 10بعد خصم. )م.ج 1000.00قدره يسترد مبلغا   1028وإذا تم التراجع خالل شهر أكتوبر 
 ( المبلغ األصلي

 .  فلن يتم استرداد أي مبلغ  32/20/1028التراجع بعد  أما حال
 فبرايرنهاية شهر للعام الدراسى الحالي فى موعد غايته  رسوم سيارة المدرسةمن  القسط الثانىسدد ي

زيارة  عبراالستعالم عن رسوم السيارة الخاصة بالمسافات المختلفة  نوجه عنايتكم إلىكما . 1019
 . موقع المدرسة االلكتروني

 
 QNBكـبن فروعفقط فى أحد   8102/9102يتم سداد المصروفات المدرسية للعام الدراسي 

ALAHLI  باإلسكندرية . 
 :التسديد أو التحويالت كاآلتى

   QNB ALAHLIك ــبن
 10900100101حساب رقم 

 . ون عند الدفع على إشعار من البنكستحصل
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 :السداد والغراماتطريقة  -1

المدرسية حتى  مصروفات السيارةعدم سداد  حال .يد السداد كما هو موضح أعالهلتزام بمواعنرجو اال
 .تحرم كريمتكم من هذه الخدمة 19/9/1028

 
                 13/8/1018) بالكامل القسطينكما نوجه عنايتكم إلى االلتزام بالمواعيد المحددة لسداد 

الكامل لكل قسط على حدة سداد التأخير فى ال يترتب عليلتزام فى حالة عدم االإذ ( 18/1/1019و 
 .عن كل شهر تأخير. م.ج 100.00غرامة قيمتها 

 : تنبيــه هـــــام

بما في ذلك الغرامة في موعد غايته  عدم تسديد المتبقي من المصروفات المدرسيةفي حالة 
 .فلن تسلم كريمتكم الشهادة في نهاية العام الدراسي 21:00الساعة  10/6/1029

 
 :تخفيض المصروفات المدرسية -3

. يجب تجديد طلب الحصول على تخفيض في المصروفات المدرسية والموافقة عليه كل عام من جديد
الظروف  في)كما تشير إدارة المدرسة إلى أن العدالة االجتماعية توجب أن تكون طلبات التخفيض 

 .(القصوى فقط
وال . 30/10/1018تقدم طلبات الحصول على تخفيض المصروفات إلدارة المدرسة في موعد أقصاه 

  .ينظر في الطلبات التى  تقدم بعد هذا الموعد
 

            
 ,,, وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير      

 
  1028/  6/  1اإلسكندرية في 

                                                                                  
 
 
 

-----------------------------      ----------------------------    --------------------------

                هيلينا جاد       / األخت                    أنطونيا فهمي/ األخت                 فولفجانـــج ماجــــر       
 مديرة اإلدارة    الممثل المصري للمدرسة                                 مدير المدرسة 

 

 

 
 


