
 

  :parent’s signatureتوقيع ولي األمر:___________________________

         Registration signature:  موظف التسجيل: ______________________________توقيع  

Date: _____ / _____ / _____    

 

 

 

1 
د من لتأكاتقديم بيانات مدرسية وصحية كاملة عن الطالب /ـــة ، ومنح إدارة المدرسة حق 

 صحتها. وتحديثها كلما استدعى األمر ذلك.
Provide accurate school and health records, and allow the 

school to verify them.    
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2 

 االلتزام بالتوقيت المدرسي حسب الجدول التالي.

 

6:45am فتح بوابات المدرسة 

7:10am  الطابور الصباحي والسالم الملكي 

7:20am بداية الحصة االولى 

1:30pm نهاية الدوام المدرسي وانصراف حميع الطالب 

2:30pm غلق بوابات المدرسة 
 

Be committed & respectful to the school timing as shown 

below: 

6:45am School gates open 

7:10am  Start of morning assembly & National 

Anthem. 

7:20am Start of period 1. 

1:30pm End of last period. 

2:30pm School gates close. 
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بمملكة  عليمالتربية والتدفع تكاليف الدراسة )األقساط( كما تحددها إدارة المدرسة ووزارة 

 عدم البحرين و للمدرسة الحق في عدم تجديد تسجيل الطالب في السنة التالية في حال

 تسديد ما تخلد في ذمته.

Pay school fees and other expenses related to the educational 

process, as decided by the school administration and the 

Ministry of Education. The school administration has the right 

not to renew the student’s enrollment in case of failure of 

payment, and conceal the certificate 

3 

4 
وطلب  درسةاإلقرار بأن تجديد التسجيل ال يتم بصفة الية وعلى ولي األمر التواصل مع الم

 ابنه/ابنته أثناء فترة التسجيل من كل عامتجديد تسجيل 
Acknowledge and agree that renewal of enrollment is not 

done automatically, and parents must contact the school and 

request renewal during registration period every year. 

4 

5 
ب أو لطاله فان المدرسة غير ملزمة بتسجيل ااحترام فترة التسجيل وتجديد التسجيل، وعلي

 اعادة تسجيله بعد هذه الفترة حتى في حال وجود مقاعد.
Abide by the registration period, and the school has the right 

not to enroll/renew enrollment of students after that period 

even if there are vacant seats. 
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6 
 The school does not register students with special educational التقبل المدرسة طالب صعوبات التعلم بعد الصف السادس.

needs (SEN)) after Grade 6. 
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7 
تم  حال احترام جميع أعضاء الهيئة اإلدارية والتعليمية بالمدرسة والتعاون معهم، وفي

 ل لمقبامدرسة الحق في عدم تجديد تسجيل الطالب للعام تسجيل تجاوز من ولي األمر،  لل
Show respect to all AL Rawabi admin staff and faculty, and 

cooperate with them, and in case of parent’s misconduct, the 

school may not renew the student’s enrollment. 
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8 
لي على والدراسي فان الرسوم المدفوعة،ال تسترجع وفي حالة انسحاب الطالب خالل العام 

 األمر دفع الرسوم الدراسية للعام الدراسي كامال.
In case of withdrawal during the academic year, paid fees are 

not refundable, and they should be paid in full. 
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م عن درجة اسية الواحدة في حالة التظلدينار للمادة الدر 5التزام ولي األمر بدفع مبلغ 

اع االمتحان )المنتصف أو نهاية الفصل( للصفوف من السابع إلى الثاني عشر واسترج

 المبلغ في حال تأكد وجود خطأ في ورقة االمتحان لصالح الطالب /ــــة.

In case parents wish to appeal against (Mid-Term/Final) 

exam grade, the amount of BD5 is payable and refundable 

only in case the revision shows error in marking.(from grade 

7 to 12) 
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ن عشروط االنسحاب : في حال رغبه ولي االمر في سحب الطالب من المدرسة يكون ذلك 

 طريق طلب كتابي وتطبيق الشروط التالية:

 سترجعة رسوم التسجيل غير م-1

رسوم (% فقط من الرسوم المدفوعة50رجاع يتم است 2020-5-15او في تاريخ قبل -2

 الكتب والسنة الدراسية فقط (.

 جميع الرسوم المدفوعة غير مسترجعة . 2020-5-15بعد تاريخ -3

Withdrawal Conditions: In the case where a parent would like 

to withdraw their son / daughter from the school, a written 

letter will be required. The following terms and conditions 

apply:  

1- Registration fees are nonrefundable. 

2- On or before the 15th of Aug 2020, only 50% of the 

school fees (Tuition and Books fees) will be refunded. 

3- After the 15th of Aug 2020, none of the fees will be 

refunded.  
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الي بالتتعتبر هذه االتفاقية الغية في حال عدم دفع القسط االول بداية شهر سبتمبر  و 11

 مسجل واليسمح له بدخول المدرسةيعتبر، الطالب غير 

This agreement shall be annulated in case of failure to pay 

the first installment in September ,and therefore the student 

is considered unregistered and will not be allowed to attend 

classes. 
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 اختيارأو تغير الصف او المعلم.اليحق لولي األمر طلب أو  12
 

Parents are not allowed to request to choose or change 

classes, or teachers. 
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13 
 

 نوده.كل باإلطالع على الئحة النظام الداخلي للمدرسة على الموقع اإللكتروني والقبول ب
 

Recognize and accept all articles of the “school rules and 

regulations” published in the school website. 13 

 School Fees are Annual and should be fully paid. 14 .الرسوم الدراسية سنوية وتدفع بالكامل 14

التسجيل عقد   
Registration Contract 

 توقيع إستمارة التسجيل وتقديمها إلى اإلدارة، يتعهد ولي أمر الطالب/ــة بااللتزام بما يلي:مأل وبعد 
Once this document is signed, parents are committed to abide by the following: 

 



 

  :parent’s signatureتوقيع ولي األمر:___________________________

         Registration signature:  موظف التسجيل: ______________________________توقيع  

Date: _____ / _____ / _____    

  


