
 

 

 

23/01/2021 

 Second Semester Tuition Discount خصم رسوم الفصل الدراسي الثاني

 عزيزي ولي األمر
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

انطالقا من مبدأ التعاون المجتمعي وتقديرا لكم من المدارس 
ة التعلم عن بعد  نعلن منحكم خصومات استثنائية لفتر

ي للعام 
: 2021-2020للفصل الدراسي الثان  ي

 م وفقا لآلنر

 30 % خصم   لمرحلة التمهيدي 

 15% ( 1،2،3خصم المرحلة االبتدائية) 

 7.5% ( 4،5،6خصم المرحلة االبتدائية) 

 5 % ( 12-7خصم المرحلة المتوسط والثانوي) 
 

وط استحقاق الخصم:   شر
 عدم وجود مديونيات سابقة عىل ولي األمر.  . 1
ي قبل  . 2

ام نهاية دو سداد كامل مستحقات الفصل الثان 
 م. 2021/ 02/ 11الخميس الموافق 

 
ي قبل تاريخه 

يستحق جميع المسددين لرسوم الفصل الثان 
عىل أن يتم ترحيل  الخصومات الواردة أعاله بأثر رجعي 

ي حساب ولي األمر لالستفادة منه 
 
المبالغ الزائدة كرصيد ف

داد ابتداء من تاري    خ  لألعوام القادمة أو تقديم طلب االستر
 م. 2021/ 02/ 13

 مع جزيل الشكر
 مدارس الرواد العالمية

Dear Parent 
Assalamu alaikom 

On the principle of social cooperation and in 
appreciation of AIS community, AIS is pleased 
to offer exceptional discounts on the tuition 
fees during the online study period of the 
second semester this academic year 
2020/2021. The discount is as follows: 

 30% discount on Kindergarten tuition 

 15% discount on Grades 1, 2 & 3 

 7.5 discount on Grades 4, 5 & 6 

 5% discount on Grades 7-12 

 
Discount Eligibility: 
1. Settling all pending tuition fees 
2. Paying the second semester tuition fees in 

full no later than 11/2/2021, EoB. 
 
In case of fully paying the tuition fees of the 
second semester prior to this decision, the 
discount will be automatically applied while 
the balance will be transferred to the student’s 
account for next year. If you wish to withdraw 
the balance, you may submit a withdrawal 
request as of 13/2/2021. 
Sincerest Regards 
Al-Rowad International Schools 

 


