
 
 

 عقد تسجيل

Registration Contract 
 

 

 

 

 

 :Register التسجيل:

1 
تقديم بيانات مدرسية وصحية كاملة عن الطالب /ـــة ، ومنح إدارة المدرسة حق التأكد من 

 صحتها.

Provide accurate academic and health records, and allow the school to verify them.    
1 

 Update contact numbers and any biodata when necessary  2 تحديث البيانات وأرقام التواصل كل ما استدعى األمر ذلك. 2

 Admit and accept that the school communicate with you through email. 3 القبول بألية التواصل المعتمدة من قبل المدرسة وهي البريد اإللكتروني. 3

 Be committee and respectful to the school calendar concerning exams and holidays. 4 نامة المدرسة فيما يخص التقويمات واإلجازات.زاإللتزام برو  4

 5  األكاديمية وممراتها دون مرافق. عدم دخول المباني 5

6 

دفع تكاليف الدراسة )األقساط( كما تحددها إدارة المدرسة ووزارة التربية والتعليم بمملكة 

البحرين و للمدرسة الحق في حجب شهادة الطالب و عدم تجديد تسجيله في السنة التالية في 

 حالة عدم 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 to conceal the certificate and not to renew the student’s enrollment in 

case of failure of payment. 

6 

7 
اإلقرار بأن تجديد التسجيل ال يتم بصفة الية وعلى ولي األمر التواصل مع المدرسة وطلب تجديد 

 تسجيل ابنه/ابنته أثناء فترة التسجيل من كل عام

Acknowledge and agree that renewal of enrollment is not done automatically, and 

that parents must contact the school and request renewal during registration period 

every year. 
7 

8 
في حالة انسحاب الطالب خالل العام الدراسي فإن الرسوم المدفوعة،ال تسترجع وعلى ولي األمر 

 دفع الرسوم الدراسية للعام الدراسي كامالً.

In case of withdrawal during the academic year, paid fees are not refundable, and 

they should be paid in full. 
8 

9 
عدم اإلساءة للمدرسة وصورتها في الداخل والخارج، شفهياً أو خطياً، في المجالس الخاصة أو 

 وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي.

Respect the school and refrain from ruining its image both orally or in writing, in 
private or in public by any media. 

9 

10 
احترام جميع أعضاء الهيئة اإلدارية والتعليمية بالمدرسة والتعاون معهم، وفي حال تم تسجيل 

 تجاوز من ولي األمر،  للمدرسة الحق في عدم تجديد تسجيل الطالب للعام المقبل 

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. 

10 

 School fees are annual and will be paid in full. 11 الرسوم الدراسية سنوية تدفع بالكامل. 11

 Parents are not allowed to request to choose or change classes, or teachers. 12 طلب أو اختيارأو تغير الصف او المعلم.اليحق لولي األمر  12

13 
 Refrain from entering the academic buildings or the corridors without company from عدم دخول المباني األكاديمية وممراتها دون مرافق، وعدم التصوير إال بإذن من إدارة المدرسة.

the school, or taking photos without permission. 
13 

14 
في حال موافقة وزارة التربية والتعليم على اي زيادة قبل بداية العام الدراسي يتم احتساب مبلغ 

 الزيادة ضمن االقساط .

In case the school gets the Ministry of Education’s approval of any fees increase 
before the start of the academic year, the increase amount will be included in the . 

14 

15 
 The school is entitled to cancel the student’s registration in case the parent fails to المحدد. في الموعديحق للمدرسة إيقاف الطالب عن المدرسة في حال تخلف ولي األمر عن الدفع 

pay the fees on time. 
15 

16 

حال اكتشاف أية  عند قبول الطفل في الروضة يبقى قيد التجربة والمراقبة لمدة شهرين وفي

مشكالت سلوكية أو إندماج لديه، سيتم إلغا تسجيل الطفل وإعادة رسوم التسجيل لولي األمر لعدم 

 للتعامل مع مثل هذه الحاالت.توفر مختصين 

After enrolment in K.G, the student will be under a 2 – month provisional admission 

period. In case the student shows any behavioural or adjustment problems, he /she 

will be denied admission. In such a case, the fees shall be refunded as the school does 

not provide specialized experts to deal with such cases.  

16 

17 
الروضة غير مسئولة بتعليم الطفل وفي حالة إكتشاف التأكد من عدم إرتداء الطفل ) حفاظات( 

غاء إعطاء ولي األمر مهلة ال تزيد عن إسبوع لتعليم الطفل وفي حالة عدم اإلستجابة سيتم إل

 تسجيل الطفل وإعادة رسوم التسجيل . 

Please make sure your kid is not wearing pampers. The school is not responsible to 

teach the kid how to use the W.C. in case, a kid is found wearing pampers, the parents 
will be given one week to remove it.  

17 

18 

تعتبر هذه االتفاقية الغية في خال عدم دفع القسط االول بداية شهر سبتمبر وبالتالي يعتبر الطالب 

 غير مسجل وال يسمح له بدخول المدرسة.

This agreement shall be annulated in case of failure to pay the first instalment in 

September, and therefore the student is considered unregistered and will not be 

allowed to attend classes.  
18 

19 

شروط االنسحاب : في حال رغبه ولي االمر في سحب الطالب من المدرسة يكون ذلك عن طريق 

 طلب كتابي وتطبيق الشروط التالية:

 رسوم التسجيل غير مسترجعة -1

رسوم الكتب (فقط من الرسوم المدفوعة% 50يتم استرجاع 20 20-5-15قبل او في تاريخ-2

 والسنة الدراسية فقط (.

 جميع الرسوم المدفوعة غير مسترجعة .  2020-9 -15بعد تاريخ -3

Withdrawal Conditions: In case  a parent would like to withdraw their son / daughter 

from the school, a written letter is required. The following terms and conditions 

apply:  

1- Registration fees are non-refundable. 

2- On or before the 15/5/ 2020, only 50% of the school 

fees (Tuition and Books fees) will be refunded. 
3- After the 15/5/ 2020 none of the fees will be refunded. 

19 

 :Communication التواصل:

20 
على أن يكون ذلك فقط من  عدم االتصال بالمدرسين واإلداريين خارج أوقات العمل الرسمية 

 .ةخالل اإلدار

Refrain from contacting teachers and admin staff outside working hours, and that 

should only be done through the administration. 
20 

21 
ترسل الخطط االسبوعية وجداول التقويمات وجميع مراسالت المدرسة عن طريق تطبيق الهاتف 

 الذكي ، والموقع اإللكتروني للمدرسة.

All weekly plans, examination schedules, and school updates will be communicated 

through smart phone application and school website 
21 

 :School Timing الدوام المدرسي:

22 
يبدأ الدوام المدرسي من الساعة السابعة صباحاً إلى الساعة الواحدة ظهراً.واستالم األطفال في 

 ظهرا ) ال يوجد مناوبة فترة الظهيرة(. 1:00ظهراً إلى الساعة  12:15تمام الساعة 

School starts at 7:00am to 1:00pm. Kids should be picked up until 1:00pm. (We don’t 
have duty after 1:00pm). 

22 

23 
 Circle time starts at 7:45am (The teacher is not obliged to repeat the previous صباحاً ) فحيث المعلم غير ملزم بإعادة الدروس الفائتة(. 7:45تبدأ الحلقات التعليمية من الساعة 

lessons). 
23 

  Health and safety :وسالمةصحة 

24 

صباحاً، وال تتحمل الروضة مسئولية األطفال الذين  6:30الروضة تفتح أبوابها من الساعة 

صباحاً.كما أن المدرسة غير مسئولة عن األطفال المرتادي  6:30يحضرون قبل الساعة 

 الحافالت.

K.G gate opens at 6:30am, the KG department is  not responsible for any 

Student who arrives before 6:00am. And is not responsible for any private 

transportation provided by the parent.. 
24 

 عدم إرسال حقيبة بعجالت مع الطفل، يرجى تزويده بحقيبه تكفي لحاجاته األساسية. 25
Do not give the student a Trolley bag. Please provide the student with a bag that is 

enough for their basic needs. 
25 

26 
عدم إرسال ألعاب مع الطفل وفي حالة إرساله ألي لعبة فالمدرسة غير مسئولة عن فقدانها او 

 إتالفها.

Do not give the student any toys. The school is not responsible for the loss or damage 

of any toys brought by the student. 
26 

27 

حرصاً منا على سالمة وصحة أطفالنا يرجى إبقاء أطفالنا المرضى في المنزل حتى شفائهم من 

المرض، كما إن المدرسة غير مسئولة عن إعطاء طفلك دواء فيرجى من ولي األمر تنظيم وقت 

عند إعطاء الطفل دواء  الدواء حيث يكون قبل مجيئه إلى المدرسة أو بعد عودته من المدرسة.

 في البيت الرجاء إخبار المدرسة.

For the safety of all student, please keep the child at home if he /she is sick until he 

/she recovers. The school is not responsible for giving any medicine to the child 
.parents should arrange a schedule for giving medicine before and after school. If 

any medicine is given at home kindly inform the school. 

27 

28 
الروضة  عند رغبة ولي أمر الطفل بتسليم طفله إلى أحد أفراد العائلة الرجاء الحضور إلدارة

ً إلتخاذ اإلجراءات الالزمة حتى تخلي المدرسة مسئوليتها بكتابة تعهد من ولي األمر  شخصيا

 للمدرسة مدون فيها أسماء األشخاص المصرح لهم بإستالم الطفل.

In case you allow any other person to pick up your child, it is compulsory for the 

parent bring the CPR of the authorised person and sign an agreement with the school 

to avoid any responsibilities from our part.  
28 

29 
الرجاء تسليم طفلك إلى موظفة اإلستقبال وعدم تركه عند البوابة الخارجية للروضة، فالمدرسة 

 مسئوله عن الطفل في خارج المدرسة.غير 

Kindly be sure to enter the school building and handle your kids to the receptionist. 

The school is not responsible for kids kept outside the school premises. 
29 

                                      ------------------------------------  :Parent’s Signature :توقيع ولي األمر

 

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

 

                                    ------------------------------    :Registration signature موظف التسجيل:توقيع 

 


