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 المقدمة  - 1

الصف  بع على نطاق واسع المنهج الوطني البريطاني حتى ، تت(DISة )مدرسة ديرة الدولي 1 – 1
 المتوفرة في المرحلة العليا.  IBCP و IBDPخيارات برنامج البكالوريا الدولية  مع الحادي عشر

في مدرسة ديرة  الطلبة يمكن قبولو يوليو. شهر سبتمبر إلى شهر تمتد السنة الدراسية من  2 – 1
 ، )تماشيا مع توجيهات هيئة المعرفة والتنمية البشرية(. لعام الدراسي في حالة توفر أماكنالدولية خالل ا

حسب تفاوت   الطلبةهي مدرسة دمج ونحن نرحب بالطلبات المقدمة من مدرسة ديرة الدولية  3 – 1
كامل، وفى حالة وجود عائق من عوائق  بشكل الدعم  الطلبةجميع سيتلقى  وسبل تطويرهم.  قدراتهم،

لضمان دعم   ،سيأخذون ذلك بعين االعتبار ،وكذلك قسم الدمج ،التعلم، فان المدرسة بكامل طاقتها
 .احتياجات الطالب بشكل مناسب 

   هدف هذه السياسات – 2

،  الذين سيستفيدون من التعليم األكاديمي الطلبة التعرف علىالهدف من هذه السياسات هو  1 – 2
 ، ويستفيدون منها. أنشطة مدرسة ديرة الدوليةفي سيساهمون فهم الذين  وقبولهم بالمدرسة،

( DIEPFتلتزم سياسات وإجراءات القبول بالمدرسة بشروط إطار التعليم بالدمج في دبي ) 2 – 2 
 (.2017نوفمبر  بتاريخ   ر  ش  )ن  

وإجراءات القبول بالمدرسة بأحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية  تلتزم سياسات  3 – 2
 . المعاقينشأن حقوق في  2006  لسنة 29المتحدة رقم 

بشأن حماية   2014لسنة  (2رقم )  قانون التلتزم سياسات وإجراءات القبول بالمدرسة بأحكام  4 – 2
 . يإمارة دباألشخاص ذوي اإلعاقة في حقوق 
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تلتزم سياسة القبول بالمدرسة بشروط قرار المجلس التنفيذي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم    5  –  2
؛ والمادة  14 رقم البند  4بتنظيم المدارس الخاصة في إمارة دبي )وخاصة المادة  2017( لسنة 2)

 (. 4 رقم البند  23المادة و ؛  19د رقم ، والبن 17 البند رقمو ،  16البند رقم  13

ذوي اإلعاقة في   الطلبة: وضع الشروط والقواعد والمعايير الالزمة لتسهيل التحاق ودمج 14البند  4المادة 
 المدارس الخاصة.

بطريقة متساوية وعدم التمييز بينهم على أساس الجنسية أو العرق أو  الطلبة: معاملة 16البند  13المادة 
المستوى االجتماعى أو االحتياجات التعليمية الخاصة للطالب الجنس أو الدين أو 

 ذوي اإلعاقة. 

 ذوي اإلعاقة وفًقا لشروط الترخيص التعليمي والقواعد المعتمدة من قبل الطلبةقبول  :17البند  13المادة 
 والتشريعات ذات الصلة المعمول بها. هيئة المعرفة والتنمية البشرية 

: توفير جميع المستلزمات المطلوبة لممارسة النشاط التعليمي، بما في ذلك األجهزة 19البند  13المادة 
والمعدات واألثاث واللوازم األخرى التي تراها هيئة المعرفة والتنمية البشرية ضرورية،  

 من ذوى اإلعاقة.  الطلبةمثل المستلزمات التي يحتاجها 

ة صديقة ومناسبة لذوي االحتياجات الخاصة واإلعاقة وبرامج أكاديمية مناسبة  : توفير بيئ4البند  23المادة 
لهم وفًقا للقواعد والشروط التي تحددها هيئة المعرفة والتنمية البشرية والجهات  

 الحكومية المعنية في هذا الصدد.

م    .من مختلف المجموعات العرقية والفئات والخلفيات والعقائد  الطلبةب نرحب  المساواة في التعامل: ت ْحت ر 
ولكن يجب موازنتها مع االحتياجات والقواعد القانونية   ،حقوق اإلنسان وحرياته

جميع المرشحين للقبول على ي عامل  م. سا المدرسي وحقوق اآلخرين وحرياته لمجتمعن
أو عقيدتهم  أو إيمانهم،  أو طائفتهم    همدينهم أو اعتقاد   قدم المساواة، بغض النظر عن

رقهأو لونهم أو  جنسهم، أو   م، هم أو والديهم. ع 
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مدرسة ديرة الدولية بالطلبات المقدمة من   الدمج واالحتياجات التعليمية الخاصة: ترحب  6 –  2
في دبي  المعمول به  طار الدمج فى التعليم العام إل  من أصحاب الهمم طبقا يقبل الطلبة  .الطلبةجميع 

 ).2017) 2وقرار المجلس التنفيذي رقم  2006( والقانون االتحادي لعام 2017اعتبارا من )
اآلخرين، ومع ذلك ، يمكن تعديل التقييم كلما لزم   الطلبةللتقييم المعمول به مع جميع  الطلبةيخضع 

 .ال يعتمد القبول على محددات رسمية األمر.

 . أصحاب الهمم من الطلبةترحب المدرسة ب 1  – 6  – 2

 تلتزم المدرسة باآلتي: 2  – 6  – 2
إطار في المدرسة غير مشروط بتقديم تشخيص طبي؛ )معيار الطلبة قبول ضمان أن أ( 

 (.1 –   1التعليم الشامل في دبي 
بشأن  على أساس تجربتهم  لن يكون مستندًا فقط  أن رفض التحاق الطلبة بالمدرسة  ضمان  ب(  

 .( 1 –  2إطار التعليم الشامل في دبي  معيار ) التعليمية الخاصة واإلعاقةاالحتياجات 
من ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة واإلعاقة على "أولوية القرابة    الطلبةجـ( ضمان حصول  

إطار الدمج فى التعليم  وصلة النسب" للقبول في المدرسة أو برنامج تعليمي معين؛ )معيار  
 (.2  – 2العام في دبي  

من ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة واإلعاقة على تعليم جيد   الطلبةد( تأكيد حصول 
إطار التعليم الشامل والتدريب في جميع أنواع ومراحل التعليم في جميع أنحاء دبي؛ )معيار  

 (. 3 –  2 في دبي
  هـ( ضمان توفير الدعم الالزم للطالب من ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة واإلعاقة 

للمشاركة في عملية التعلم أثناء تطوير قدراتهم وبناء عالقات مع زمالئهم من خالل 
إطار الدمج فى  التفاعالت االجتماعية في بيئات التعلم المشتركة المناسبة للسن؛ )معيار 

 (. 4  – 2  التعليم العام دبي
المناسبة للطالب من أصحاب والخيارات الدراسية  توفير الحصول على الموارد والموادو( 

  .الهمم
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ز( ضمان توفير الدعم للطالب من ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة واإلعاقة واالستقرار  
والتعديالت الدراسية الالزمة لتمكين الحصول على تكافؤ الفرص من الخدمات التعليمية؛  

 . (5 –  2إطار التعليم الشامل في دبيمعيار )
من ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة واإلعاقة )معيار   الطلبةاة بين ك( تعزيز مبدأ المساو 

 (.6  – 2إطار التعليم الشامل في دبي 

تلتزم المدرسة بمسؤولياتها القانونية واألخالقية بموجب قانون دولة اإلمارات العربية   3 – 6 – 2
 .حتياجات المتقدمينال المتحدة، تلبيةً 

من ذوي االحتياجات التعليمية   الطلبةإجراءات القبول في متناول  المدرسة باتاحةتلتزم  4 – 6 –  2
الخاصة واإلعاقة. لهذا السبب، يجب أن تكون المدرسة على دراية بأي إعاقة معروفة أو حاجة تربوية  

على المشاركة في إجراءات القبول، حتى تتمكن من إجراء تعديالت    الطالب خاصة قد تؤثر على قدرة  
،  ةعلى إجراءات القبول القياسية الستيعاب المتقدمين من ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة واإلعاق
 ومن ثم  فان ذلك يمكن المدرسة من تلبية احتياجات الطالب بشكل مناسب فى حال توفر مكان له. 

من ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة واإلعاقة تزويد   ةلب الطيجب على أولياء أمور  5 – 6 –  2
 ، أو قبل قبول العرض.عند التسجيلأو المدرسة بتفاصيل كاملة قبل إجراء القبول، 

ستقوم المدرسة بكل ما هو مناسب لضمان إتاحة المعلومات وإجراءات التقديم للطالب  6 – 6 – 2
)يعد هذا   .عند الضرورةعلى المقرر الدراسي، التعديالت الالزمة إجراء  ، معالهمممن أصحاب 
ليس مرتبطًا  هذا اإلجراء  و   ،مبدأ الجودة تأتي أوالً مع طريقة التدريس القائمة على     للمنهجموائمًة أساسيةً 

 (.في المواد الدراسية المعدلة تقديم االختبارببنوع اإلعاقة، وال  

 التفاصيل، يرجى مراجعة سياسات وإجراءات دمج ذوى االحتياجات التعليمية الخاصة اإلعاقة. لمزيد من  
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 القبول أهلية  – 3

د دفع  رياض االطفال االول والثاني، بع ةبلطلالدولية الدراسة في مدرسة ديرة  مقاعد  ز ج  حْ ت   1 – 3
بعد تقييم الطالب تقييمًا يرتكز على   ز  جْ ح  الد ك  ؤ  ، وي  درهم إماراتي 500رسوم طلب االلتحاق، وقيمتها 

 .اللعب 

د ق بول    2  –   3 أحدث بعد مراجعة    ،عشر  الثاني  إلى الصفاألول  الصف    في الصفوف، من  الطلبةيؤك 
وربما يتطلب األمر المزيد من التقييمات اإلضافية وتحديد مقابلة، إذا   ؛لطفلعن اصدر  مدرسي  تقرير  

 كانت هناك حاجة إلى معلومات إضافية. 

، بشأن سن االلتحاق  هيئة المعرفة والتنمية البشريةاصادرة عن توجيهات لنحن نعمل وفًقا ل 3 – 3
المنتقلين   الطلبة وأما .لهم دراسياً  المناسبةالمرحلة العمريه ضمن  الطلبة ونهدف إلى وضع  بالدراسة،

ل المدرسة للتشاور،  أولياء أمورهم ، فنوصيمختلفة جت درس مناهمن مدارس  ج   قبل  بالتواصل مع م س 
 .إكمال التسجيل عبر اإلنترنت 

في مدرسة ديرة الدولية.  ، ولغة التواصل والتعامل اليومي،اللغة اإلنجليزية هي لغة التدريس 4 – 3
اإلنجليزية بطالقة، وأن يكونوا قادرين على  التحدث باللغة  الطلبةجميع يستطيع نحن نهدف إلى أن و 

مدرسة و   ، بما يتناسب مع عمرهم، والمرحلة الدراسية التي يدرسون بها.القراءة والكتابة باللغة اإلنجليزية
للطالب الذين تعد اإلنجليزية لغة إضافية لهم، ولكن  ليزية تقدم دعمًا محدودًا للغة اإلنج ديرة الدولية

  إلى أقل من مستواهم، في اللغة اإلنجليزية،  ينخفض ليس لدينا برامج دعم مكثفة للطالب الذين 
 .في اللغة اإلنجليزيةعن المستوى المفترض لهم، مستويين دراسيين 

  ، الذين يعانون من صعوبات التعلم  الطلبة تقبلو ، شاملمدرسة ديرة الدولية هي مدرسة دمج  5 – 3
لذا من الضروري أن يفصح أولياء األمور عن جميع  ؛ االحتياجات التعليمية الخاصةذوي  الطلبةو 

الدعم  من توفير  مدرسة ديرة الدولية حتى تتمكن ،المعلومات المتعلقة باحتياجات أطفالهم الفردية
بتلك االحتياجات، عن المعلومات ذات الصلة  ، في وقت تقديم الطلب،الكشف لهم. وعدم المناسب 

 .  سحب مقعد الدراسة المحجوزإلى قد يؤدي 
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 واألولويات  ورسوم طلب التقديمعملية القبول  – 4

وينبغي أن يتوافر   المرحلة الدراسيه المناسبة.المقاعد، بحسب فر اتو بحسب القبول يكون  1 – 4
الشروط والمتطلبات التي تجعلهم مؤهلين لالتحاق بالمرحلة الدراسية التي سيتلحقون   الطلبة جميعفي 
جميع طلبة المدرسة من حيث النوع  على توازن بين اإلبقاء المدرسة تراعي . باإلضافة إلى ذلك، بها

 ياتهم. وجنسالدراسية،  هموقدرات ذكورًا وإناثاً 

دفع  ، معموقع المدرسةااللتحاق، وتقديمه، إلكترونيًا، عبر طلب تعبئة على أولياء األمور  2 – 4
  على ولي  األمر تقديم جميع المعلومات المطلوبة مثل االسم وتاريخ و   درهم(.  500)  رسوم طلب التقديم

 .قرار القبولمن اتخاذ  المدرسة لتمكين ، وذلكالميالد وتاريخ تقديم الطلب والوثائق المطلوبة

 .مدرسة ديرة الدولية بطلب معلومات وتقييمات لتحديد المرحلة المناسبة للمتقدم قد تقوم 3  – 4

 إكمال تقييم مناسب للفئة العمرية. الطلبة لضمان سهولة االنتقال إلى المدرسة، قد ي طلب من  4 –  4
 :التالية  ات على أساس األولويمقاعد الدراسة يكون  وإتاحة 

 الطلبة اإلماراتيين. •

 أصحاب الهمم الملتحقين بالمدرسة.  الطلبةأشقاء  •

 شقيق طالب يدرس بالفعل في المدرسة. •

 ، وبناتهم.أعضاء هيئة التدريس في المدرسة أبناء •

 أبناء الموظفين الذين يعملون لدى مجموعة الفطيم.  •

 الطلبات األخرى. بقية  •

وهذا )، من قبول طلب االلتحاق، ون سبعة أيامفي غض ،درهم 3000 تأميني، قيمته يجب دفع مبلغ
ع، ب ولكن  المبلغ ال ي ْست ْرج   .ضمن مصاريف الفصل الدراسى األول( ي ْحت س 
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 مقاعد الدراسةعدد عن  من الفئات الخمس األولى، المذكورة أعاله،المقدمة عدد الطلبات زاد إذا 
المستوفاة  جميع الطلبات  . و حسب تاريخ التقديم، وحجز مقعد دراسي لهم بالطلبة ترتيب  يجري  المتاحة؛  

ضمن  لهؤالء المرشحين    مقاعد الدراسةتتاح  ثم    ،نتظاراالفي قائمة  لشروط االتحلق ومتطلباته، توضع  
 لهم.  ةيدراسعند توافر مقاعد عندما  قوائم االنتظار،  

 االنتظار قوائم في تسجيل الطالب  – 5

عبر موقع   اإللكترونييمكن إجراء االستفسارات المتعلقة بالمدرسة عبر نموذج االستفسار  1 – 5
المدرسة، أو عن طريق االتصال بالمدرسة مباشرة، أو عن طريق طلب معاودة االتصال عبر الموقع  

 .الهاتفباإللكتروني أو 

 :للتسجيل في قائمة االنتظار لدينا، يجب إتمام الخطوات التالية 2  – 5

 التسجيل عبر االنترنت. •

إلى موظف    تقديم المستندات المطلوبة إما عن طريق زيارة المدرسة أو تحميل النسخ الكترونيا •
 التسجيل.  

صادرة  تقارير حديثة أي تقديم تفاصيل كاملة عن أي احتياجات تعليمية خاصة، بما في ذلك  •
( وخطط وغير ذلكمعالجين )مثل عالج النطق واللغة والعالج المهني  الطباء أو  من األأي  عن  

   .في حالة استكمال التقرير ،التربوي و  يخصائي النفساألإلى تقارير  الفردي باإلضافةالتعليم 

 لطلب.تقديم ال اً درهم رسوم 500دفع  •
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   المدرسةتوافر المقعد الدراسي بقبول عرض  – 6

وتوافر المقعد بمجرد اكتمال القبول الخاص بك    الالزمة،  المعلومات به  خطاب عرض    سيصدر  1  –   6
مبلغ غير  إيداع ، يجب المقعد الدراسيلتأمين  .أيام 7يبقى العرض ساري المفعول لمدة  الدراسي.

خصم هذا المبلغ من رسوم الفصل الدراسي ، على أن ي  أيام 7درهم في غضون  3000بقيمة  مرتجع
 .االول

 يجب على ولي األمر أيضا تقديم المستندات التالية: 2  - 6

 .الطالب نسخة من شهادة ميالد  •

 باإلضافة إلى صفحة اإلقامة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.   الطالب نسخة من جواز سفر   •

 دة. األب( وصفحة اإلقامة في دولة اإلمارات العربية المتح  أونسخة من جواز سفر الوالد )األم   •

 (.ممن فضلك،  ورقية مطبوعةصور شخصية حديثة بحجم صورة جواز السفر )صور فوتوغرافية   •

 الطالب تاريخ مغادرة  و   ،الصف الدراسىو ،  : تاريخ التسجيلبهاشهادة انتقال من المدرسة السابقة   •
والتصديق المطلوب من الجهات الحكومية )ال ينطبق على    ،والتوقيع  ،ختم المدرسةو   ،لمدرسةا

كندا، و شهادات االنتقال الصادرة من أي بلد غير أستراليا،  ).سنوات المرحلة التأسيسية
الواليات المتحدة األمريكية واإلمارات العربية المتحدة يجب أن تكون  و نيوزيلندا، و ، وأوروبا

عليها من وزارة التعليم ووزارة الخارجية وسفارة دولة  اً باللغة اإلنجليزية أو العربية ومصدق
 .بالدولة الصادرة عنها تلك األوراقاإلمارات العربية المتحدة 

 .الطالب التي أخذها التفاصيل الكاملة لجميع التطعيمات والتحصينات  •

 كال الوالدين.لنسخة من الهوية اإلماراتية للطفل و  •

نموذج تعهد لتقديم   لتوقيع علىل م سج  ل المدرسة،المستندات، يرجى إبالغ  بعض وجود في حالة عدم 
 عند توفره لديكم. المستند 
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 بما في ذلك: اإللكترونيفي طلب التسجيل  يجب أن تدرج جميع المعلومات الخاصة بالمتقدم  3  – 6

الطبية الخاصة وغير  التي تتضمن معلومات تتعلق بالحساسية والحاالت    نماذج الحالة الصحية •
 .على موقعنا منشورة ذلك من متطلبات 

 وأرقام هواتف الطوارئ لكال الوالدين. ، وفقًا ألحدثها،معلومات االتصال •

 .تقارير المدرسة للعامين الماضيين •

 قبول مشروطة في مدرسة ديرة الدولية   عروض – 7

  نحتاج ، قد  في هذه الحالةو .  اً مشروط  دراسياً توفر مدرسة ديرة الدولية مقعدًا  في بعض األحيان،    1  –  7
 :، منهاالمعلومات اإلضافيةبعض 

 )مثل شهادة النقل(. ابنك أو ابنتكتعليم عن  من الوثائق   اً مزيد  •

 إثبات طلب اإلقامة أو وضع إقامتك. •

 التعليمية.  ابنك أو ابنتكتقارير مهنية تدعم تحديد احتياجات  •

أو توفير    ، ابنك أو ابنتككتوفير مساعد لدعم تعلم  نفقتكم،  موافقة على تقديم دعم إضافي على   •
 . وسائل عالجية

هي  مدرسة ديرة الدولية يمكن تحديد فترة زمنية لمراجعة تطور الطالب لتحديد ما إذا كانت  •
 .حتياجاته الخاصةال تلبيةً األنسب، واألكثر المدرسة 

بالحق في الغاء   مدرسة ديرة الدولية المعايير المشروطة غير مستوفاة، تحتفظإذا كانت  2 –  7
 عن ترتيبات بديلة لتعليم طفله.أن يبحث  والطلب من ولى األمر  ،العرض 
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 الطلبات المرفوضة  – 8

، المدرسةتسجيلهم في لن ي قبل طلب  ، معايير االلتحاق المتقدمون الذين لم يستوفوا الحد األدنى من
ل  المدرسة بذلك. ج    وسيخطرهم م س 

 تحاق بالمدرسة لاالتأكيد  – 9

، ودفع ذات الصلة، يجب تقديم جميع األوراق بإلحاق ابنه اللمدرسةالعرض أن يقبل ولي األمر ما و 
تسجيل أي طالب في المدرسة دون يجوز ال  .الطالب قبل تاريخ التحاق المقررة الرسوم الدراسية 

 .جميع الوثائق األخرى استكمال و  ،استكمال أوراق نقله

 خرى أااللتحاق بالمدرسة مرًة  –  10

تسجيل    ي جرى الدراسي المقبل،  العام    مقعد دراسي له، في   م بالمدرسة، وتأمينابنك أو ابنتك   لتأمين قبول 
السنة الدراسية  ضمان وجود مقعد دراسي له في ل ، من كل عام،خالل الفصل الدراسي الثانيالطلبة، 

  غير الملتزمين   الطلبة.  الطلبةالمقررةدفع الرسوم  المدرسة    العائدين إلىيجب على جميع الطلبة    التالية.
لاللتحاق  مؤهلين  لن يكونوا  ،  المقررةالرسوم المدرسية  الذين لم يدفعوا    الطلبةأو    ،بلوائح الحكومة المحلية

 راسي التالي.بالمدرسة، وال لمواصلة الدراسة، في العام الد 

و ى  • د للفصل الدراسي األول، وال  المقررة هذا المبلغ من الرسوم الدراسية  ي س   .مبلغا إضافيا ي ع 

 .التاليفي العام الدراسي  ،إذا لم يشغل الطالب المقعد ال ت سترد، الرسوم  •

المبلغ، إذا  يجوز لها أن تسترد  ،بعد دفع رسوم التسجيل يطرأ لها ظرٌف طارئ،العائلة التي  •
 المناسب.  ، مشفوعًا بالدليلطلبًا بذلكإلى المدير قدمت 

 ح هيئة المعرفة والتنمية البشرية لوائ –  11

وانتظامه فيها بصفته  الدراسة إلى  الطالب شرٌط لحضور تقديم جميع الوثائق إلى المدرسة  1 – 11
 طالبًا. 
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بالمدرسة، قد يؤدي في غضون شهر واحد من تاريخ االلتحاق  ،عدم تقديم شهادة االنتقال 2 – 11
 مدرسة ديرة الدولية. في بنك أو ابنتكالمقعد الدراسي المخصص الإلى الغاء 

 الرسوم  –  12

 .الرسوم الدراسية لمدرسة ديرة الدولية على  هيئة المعرفة والتنمية البشرية وافقت  1 –  12

لتقديم خدمات إضافية لألطفال   بالحق في فرض رسوم إضافية الدوليةمدرسة ديرة  تحتفظ 2 – 12
 هيئة المعرفة والتنمية البشرية. ، ويكون ذلك بعد موافقةالذين يحتاجون إلى دعم إضافي

المقعد الدراسي في إلغاء حق ال مدرسة ديرة الدوليةالطالب، يظل لولى أمر ور مع اشالتبعد 
 الرسوم اإلضافية.، إذا لم يسدد الطالب المخصص 

، مين الصندوق أو أل ويجب دفعها للمحاسب  دفع الرسوم مقدما قبل بدء الفصل الدراسي،ت   3 –  12
أو على أقصى تقدير في اليوم   ،السابقالدراسي ويفضل أن يكون ذلك قبل اليوم األخير من الفصل 

 الجاري. األول من الفصل الدراسي

قد يترتب عليه أن   ،يوًما من بداية الفصل الدراسي 30عدم دفع الرسوم المدرسية خالل  4 – 12
   .مابنك أو ابنتكعن ترتيبات بديلة لتعليم أن تبحثوا منكم  نطلب 

جب أن تكون  .، ويالمصرفي من بلدكيمكنكم دفع الرسوم المدرسية عن طريق التحويل  5 – 12
الذي تستلمه المدرسة بالدرهم المبلغ ي. و بالدرهم اإلمارات  مدرسة ديرة الدولية التحويالت إلى

على والي أمر الطالب أن جب كاملًة. ويرسوم الفصل الدراسي لاإلماراتي، يجب أن يكون مساويًا 
، من طرف البنك الذي تحول رسوم بنكية إضافيةأي  و .  ، عن هذه المعاملةأي رسوم إضافيةيفي بسداد  

 ، يرجى االتصال بقسم الحسابات. مزيد من التفاصيل. ولحسابك ضمن إضافتهامنه الحساب، سجري 

 الرسوم اإلعفاء من  –  13

 .يليه من إخوته ومن ،لطفل الثالث ، ل٪ 20منح خصم خاص قيمته  ي  
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 ترك المدرسة إشعار  –  14

  إشعار  بإليها ولي أمر الطالب  يخطرهاأن  مدرسة ديرة الدولية تطلب ، األمراقتضى حيثما  1 – 14
 سيترك المدرسة. الطالب بأن  ،كامل مدته فصل دراسي ،مسبق  

تحصيل الرسوم بناًء على الفترة التي  بشأن تصدر هيئة المعرفة والتنمية البشرية لوائح  2 – 14
 التزامًا كاماًل. بهذه القواعد  مدرسة ديرة الدولية في المدرسة وتلتزم الطالب يقضيها 

عدم دفع الرسوم الدراسية، ال يحق لألطفال الحصول على شهادة   ستمرار فىاالفى حالة و  3 –  14
 .الرسوم إلى أن ت دفعتقاريرهم النهائية حتى ال  االنتقال و 

د   .قرار المدير العام فى كافة مسائل القبول هو القرار النهائي ي ع 
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