أولياء أمور الطلبة األعزاء
تحية طيبة وبعد،
تهديكم مدرسة دسمان ثنائية اللغة أطيب التحية والتقدير ،وال يسعنا إال أن ّ
نعب عن ز
اعبازنا بمساندتكم
ّ
ّ
ز يف استمرارية عملية التعلم ،ونرجو أن تسهم هذه الرسالة ز يف تقديم إيضاحات لبعض المسائل المتصلة بالعام
الحال والقادم
اس
ي
الدر ي
اس 2020/2019
أوال :تسديد الرسوم المدرسية للعام الدر ي
باالستناد إل قرار رقم ( )2020/14550بتاري خ  4إبريل  2020البند الحادي ر
عش المتعلق بالرسوم المدرسية،
ّ
فإن القسط الثالث إضافة إل ّ
أي أقساط متأخرة،
والنوع،
الصادر من مكتب الوكيل المساعد للتعليم الخاص
ي
ز
تستحق مع موعد تسليم التقارير المدرسية إلكبونيا يف المواعيد اآلتية:
 11يونيو  2020للطلبة المشار ز
كي ز يف برنامج التعليم عن بعد
ّ
 27أغسطس  2020للطلبة المشار ز
كي ز يف البنامج المكثف
المدرس ،وذلك عن طريق موقع المدرسة
يرج العمل عىل تسوية الرسوم المدرسية قبل موعد إرسال التقرير
ي
ز
ون /https://www.dbs.edu.kw :أو عن طريق استخدام الرابط الذي سبسل لكم عب الرسائل
اإللكب ي
النصية عىل األرقام المسجلة لدى قسم التسجيل

ثانيا :رسوم فصل االنتظار لمرحلة الروضة ) ،)Crecheورسوم استخدام المواصالت
ز
المعنيي بها:
ثلث تكلفة الخدمات السابقة فقط من الطلبة
ستحتسب المدرسة ي
ز
ون
 يرج العمل عىل تسديد رسوم الخدمات السابقة عن طريق موقعّ المدرسة اإللكب يز
ول األمر بالتسديد المسبق والكامل لهذه الخدمات فإنه سيتم تحويل ثلث التكلفة (المبلغ
 يف حال قيام يالحال  ،2020/2019أو عدها رصيدا للعام
اس
ي
المتبق) إل الرسوم الدراسية المستحقة للعام الدر ي
ي
/
اس 2021 2020
الدر ي

ثالثا :رسوم حفالت التخرج والرحالت الخارجية
ستقوم المدرسة بتحويل المبالغ المستوفاة من أولياء األمور عن حفالت التخرج أو الرحالت الخارجية إل
اس 2021/2020
اس
ي
الحال  ،2020/2019أو عدها رصيدا للعام الدر ي
الرسوم الدراسية المستحقة للعام الدر ي
رابعا :الكتب المعارة من مكتبات المدرسة
الث سيطلب تسليمها ز يف األسبوع األول من العام
نرجو المحافظة عىل الكتب المعارة من مكتبات المدرسة ،ي
اس 2021/2020
الدر ي
س 2021/2020
خامسا :إجراءات التسجيل للعام الدرا ي

ّ
ول األمر من الموافقة عىل
اس القادم ،ويتمكن ي
تعلن المدرسة عن استمرار إجراءات التسجيل للعام الدر ي
ز
ون ،مع دفع رسوم إعادة التسجيل بما ال يقل عن مبلغ  100دينار
السياسة المالية عب موقع المدرسة اإللكب ي
كويث ،واألولوية لمن يقوم بحجز المقعد مبكرا
ي
سادسا :األغراض الشخصية:
اس الجديد .وإذا
يمكن للطلبة أخذ أغراضهم الشخصية من الغرف الصفية والخزانات مع بداية العام الدر ي
متول /مسؤول األمن:
كانت هناك حاجة ملحة ألخذ هذه األغراض فبج االتصال مع السيد محمود
ي
94465424
نرجو أن ال تبددوا زف مراسلة اإلدارة المالية إذا كنتم بحاجة إل مزيد من التفاصيل ،ون ّ
رحب باستفساراتكم
ي
وتقديم أي توضيحات ،عب البيد اإللكب ز
ونmohamedsa@dasmanschool.com.kw :
ي

واقبلوا فائق االحبام
إدارة مدرسة دسمان ثنائية اللغة

