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السادة أولياء األمور األعزاء
بعد التحية,,,
نود أن نوجه عنايتكم إلى أن طريقة سداد المصروفات المدرسية للعام الدراسي القادم 0200/0201
ستكون على النحو اآلتي:
 -1المصروفات المدرسية :
يتم تسديد الرسوم المدرسية للعام الدراسي  0200/0201على دفعتين.
يسدد القسط األول في موعد أقصاه الخميس ( 0201 / 8 / 10قبل موعد بيع الكتب المدرسية).
يجب تسليم إشعار البنك عند شراء الكتب المدرسية حتى يتسنى لكم استالم الكتب.
ويسدد القسط الثانى فى موعد أقصاه آخر فبراير 0200
الصف الدراسي
الروضة
الصف األول
الصف الثاني – الصف الثالث
الصف الرابع– الصف الخامس
الصف السادس
الصف السابع – الصف الثامن
الصف التاسع
الصف العاشر حتى الثانى عشر

القسط األول
05.333.33
03.333.33
35.333.33
33.333.33
33.333.33
33.333.33
33.333.33
33.333.33

القسط الثاني
03.333.33
30.533.33
33.333.33
00.333.33
04.533.33
00.533.33
00.333.33
03.533.33

 -0مصروفات السيارة :
نوجه عناية سيادتكم الى أن استخدام السيارة اختيارى و ال بد من سداد اإلشتراك بالكامل قبل استخدام
السيارة بحد أقصى  0201/28/00و تسليم اشعار البنك فى خزينة المدرسة على النحو التالى:
المسافة
االولى
الثانية
الثالثة
الرابعة

البلد و تنتهي فى الشاطبي
كوبرى الجامعة و تنتهى فى سيدى جابر
سيدى بشر الترام
ميامى  -العصافرة  -المندرة

اإلشتراك صباحا و مساء اإلشتراك صباحا فقط او مساء فقط
7,900.00

3.950,00

8,280.00

4.140,00

8,880.00

4.440,00

9,270.00

4,635,00

حال إخطار المدرسة خالل شهرسبتمبر  0201بعدم استخدام السيارة يسترد المبلغ بعد خصم %12
وإذا تم إلغاء استخدام السيارة بعد  30سبتمبر فلن يُسترد المبلغ بعد هذا التاريخ الى سبب من األسباب
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تسدد المصروفات المدرسية في أحد فروع بنك QNB ALAHLI
حساب رقم 02222022000
ستحصلون عند الدفع على إشعار من البنك برجاء تسليمه في خزينة المدرسة.
 -3طريقة السداد والغرامات:
نوجه عنايتكم إلى االلتزام بالمواعيد المحددة لسداد القسطين بالكامل ( 0201/8/10و )0200/0/08
إذ فى حالة عدم االلتزام يترتب علي التأخير فى السداد الكامل لكل قسط على حدة غرامة قيمتها
 022.22ج.م .عن كل شهر تأخير.
تنبيــه هـــــام :
في حالة عدم تسديد المصروفات المدرسية بما في ذلك الغرامة في موعد غايته  0200/6/02الساعة
 10:22فلن تسلم كريمتكم الشهادة في نهاية العام الدراسي.
 -0تخفيض المصروفات المدرسية:
يجب تجديد طلب الحصول على تخفيض في المصروفات المدرسية والموافقة عليه كل عام من جديد.
كما تشير إدارة المدرسة إلى أن العدالة االجتماعية توجب أن تكون طلبات التخفيض (في الظروف
القصوى فقط).
تقدم طلبات الحصول على تخفيض المصروفات إلدارة المدرسة في موعد أقصاه  .0201/12/02وال
ينظر في الطلبات التى تقدم بعد هذا الموعد.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير,,,
اإلسكندرية في 0201 / 6 /14

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

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

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

فولفجانـــج ماجــــر
مدير المدرسة

األخت  /أنطونيا فهمي
الممثل المصري للمدرسة

األخت  /هيلينا جاد
مديرة اإلدارة
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