
FEE STRUCTURE & POLICY

Term 1 – 1st August Term 2 – 1st December Term 3 – 1st March
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Fee Schedule
The school year is divided in 3 terms: September to December, January to March, April to June.
The minimum booking is one term. A monthly instalment option is available with Post Dated Cheques. 
Payment Dates: 

Children can attend for full weeks or part weeks, but all bookings must be made in advance to enable us to maintain staff:pupil ratios.

Term Fees
We have different options of care; if you require a care option that is not mentioned below, please contact the administration.
We will do our best to accommodate your needs.

* Breakfast and special story time included
** Option available for children below Pre K level

Standard Fees
(8 am - 1 pm)

Number of days
option

Per Year Per Term

5 days

3 days**

AED 28,200

AED 23,970

AED 9,400

AED 7,990

AED 10,528

AED 8,949

AED 13,160

AED 11,186

AED 720

AED 432

Early Bird
(Arrival between
7 am to 8 am)*

++Extended
Afternoon Clubs
(8 am – 5 pm)

+Afternoon Clubs
(8 am - 3 pm)

Standard Fees

Additional Fees (payable upon registration)

(AED)Subject Important Notes

Application Fee

Medical Fee

Deposit

Electronic Access Card Fee

Nursery Uniform

500

500

1000

100

150

One off  payment,  non  refundable

Annual charge, non refundable 

One off  payment (please  read the Terms and Conditions attached)  

One off  payment, refundable on return of card 

Pack of 3 T-shirts (variety of colours available)

Option

High Nutrient Density Snacks and Meals

5 days

3 days

Breakfast

660

396

Breakfast + Lunch

1,560

936

Breakfast + Lunch +
Afternoon Snack

2,160

1,296

Location

Transportation Yearly Fees

Round Trip Service (Two Way)

For any other areas, please contact the Administration. 

Al Warqa1, 2 and 3 & Mirdif Rashdiya / Festival City

7000 aed 8000 aed
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TERMS & CONDITIONS

•

•

•

•

•

•

•

-

-

-

-

•

•

The Application Fee, Medical Fee and Deposit are required in order to secure a seat.

Fees are payable by cash, cheques or credit cards, upon registration.

Personal cheques are accepted, but if returned or dishonored, an Admin Fee of AED 150 is payable.

Tuition Fees are payable before the child joins. 

The Deposit will be refunded when the child leaves the nursery, at the end of an academic year, provided a written notice was received 3 months 

prior to the end of the school year. The Deposit will also be refunded when a child withdraws, upon the conditions specified below.

WITHDRAWAL

Withdrawals will only be considered when received in writing from parents to the Admissions and Accounts office.

Withdrawals prior to attendance: If a child was withdrawn prior to attending the setting, but after the payment was submitted, a full refund of 

the Tuition Fees will be made, provided a written notice was submitted at least 4 weeks before the starting date.

In cases where this notice was not provided in time, the Deposit will not be refundable and a payment of 10% of total Tuition Fees will be 

payable.

Withdrawals after attendance started: If a written notice was provided 4 weeks prior to the last day of attendance , the Deposit will be refunded 

in full. The Tuition Fees will be calculated on a pro-rata basis for the term started, depending on when the child left. 

The value of the Tuition Fees are calculated per month, by dividing the total Tuition Fees by 10 months.

If the child attends the setting for 2 weeks or less, a month’s fees will be deducted

If the child attends the settings for more than 2 weeks, up to one month, two months’ fees will be deducted.

If the child attends for more than a month, the full term fees are due.

If no written notice was provided, the Deposit will not be refundable and a payment of 10% of total Tuition Fees will be payable on top of the 

pro-rata calculation of the term started.

  

LATE REGISTRATION

If a child joins after the beginning of the academic year, while a seat was reserved for the child from the beginning of the academic year, the full 

Tuition Fees for the terms unattended are payable.

If a child joins any time during the term, the full amount of the Application, Medical, Deposit and Electronic Access Card Fees are payable; The 

Tuition Fee will be calculated on a pro-rata basis  for that term,  depending on when the child joined.

Note: Transportation Fees, where applicable, will be calculated on the same pro-rata basis.  

The above fees are valid for the 2016-2017 school year only.

Parent/Guardian’s Name

Parent/Guardian’s Signature

Date
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سياسة رسوم الحضانة

رسوم المواصالت السنوية

الرجاء التواصل مع مكتب ا�دارة في حال الرغبة با�ستفسار عن أية مناطق أخرى.

الراشدية / فستيفالالورقاء ١، ٢، ٣ ومردفالوجهة
٧٠٠٠٨٠٠٠ذهابًا و إياباً 

وجبات غذائية صحية

وجبة الفطور + وجبة الغداءوجبة الفطور + وجبة الغداءوجبة الفطورأيام الدوام
+ وجبة خفيفة

٥ ايام
٣ أيام

١,٥٦٠
٩٣٦

٢,١٦٠
١,٢٩٦

660
396

رسوم إضافية (يتوجب دفعها عند إتمام عملية التسجيل)

مالحظات هامةدرهم إماراتيتفاصيل الدفعات
رسوم التسجيل
الرسوم الصحية

التأمين
رسوم بطاقة الدخول ا�لكترونية

الزي الرسمي للحضانة

٥٠٠
٥٠٠
١٠٠٠
١٠٠

١٥٠

تدفع مرة واحدة / غير مستردة
رسوم سنوية / غير مستردة

تدفع مرة واحدة (الرجاء االطالع على سياسة الشروط وا�حكام)
تدفع مرة واحدة ومستردة عند إرجاع البطاقة

مجموعة مكونة من ٣ كنزات (تتوفر مجموعة متنوعة من ا¥لوان)

الرسوم المدرسية
ينقسم العام الدراسي إلى ثالثة فصول دراسية: سبتمبر.-ديسمبر /  يناير - مارس / إبريل - يونيو. 

يتوجب دفع الرسوم في مدة أقصاها فصال دراسيا مقدما، والحد ا¥دنى للتسجيل هو فصل دراسي كامل.
تاريخ استحقاق الدفعات:

بإمكانكم تسجيل الطفل/ـة ¥سبوع كامل أو بدوام جزئي، مع مراعاة أن تتم عملية التسجيل مقدما لنتمكن من الحفاظ على نسبة ا�شراف على ا¥طفال
وفقًا للمعايير المتبعة في الحضانة.

الفصل الثالث - ١ مارسالفصل الثاني - ١ ديسمبرالفصل ا�ول - ١ أغسطس

@  الرسوم شاملة وجبة الفطور ووقت القصة المميز.
@@ الخيار متاح ل�طفال ما دون المرحلة ما قبل التأسيسية.

الرسوم الفصليةالرسوم السنوية

أيام الدوام

٥ ايام
٣ أيام@@ 

الرسوم ا�ساسيةالرسوم ا�ساسية
٨ صباحًا – ١ ظهراً

الرسوم ا�ساسية
مع النادي المسائي
٨ صباحًا – ٣ ظهراً

الرسوم ا�ساسية مع النادي
المسائي الممدد (المتأخر)

٨ صباحًا – ٥ ظهراً

الدوام باكراً
٧ – ٨ صباحًا

درهم ٢٨,٢٠٠
درهم ٢٣,٩٧٠

درهم ٩,٤٠٠
 درهم٧,٩٩٠

درهم ١٠,٥٢٨
درهم ٨,٩٤٩

درهم ١٣,١٦٠
درهم ١١,١٨٦

درهم ٧٢٠
درهم ٤٣٢

الرسوم الدراسية
توفر الحضانة العديد من خيارات الرعاية. في حال رغبتم في أي خيار غير مذكور أدناه فالرجاء التواصل مع مكتب ا�دارة وسنبذل قصارى جهدنا لتلبية كافة احتياجات

أولياء ا¥مور.
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يتوجب على ولي ا¥مر تسديد رسوم التسجيل، والرسوم الصحية ومبلغ التأمين لضمان حجز مقعد للطفل.
بإمكان ولي ا¥مر تسديد الرسوم عند التسجيل سواء نقداً، أو شيكات، أو  بواسطة بطاقة ا�ئتمان.  

تقبل الشيكات الشخصية في الحضانة، ولكن في حال استرداد الشيك يتوجب على ولي ا¥مر دفع رسوم إدارية ١٥٠ درهم.
يتوجب تسديد الرسوم الدراسية قبل التحاق الطفل بالحضانة.

تعتبر رسوم التأمين مستردة عند مغادرة الطفل في نهاية العام الدراسي ولكن فقط عند إبالغ الحضانة خطيًا في مدة ال تقل عن ثالثة أشهر قبل نهاية العام. كما 
تعتبر رسوم التأمين مستردة في حال سحب الطفل من الحضانة وفقًا للشروط المذكورة أدناه.  

سياية استرجاع الرسوم
في حال سحب الطفل من الحضانة يتوجب على ولي ا¥مر إبالغ مكتب التسجيل والحسابات خطيًا.

سحب الطفل قبل بداية الدوام في الحضانة: في حال سحب الطفل في بداية العام الدراسي قبل بداية الدوام وبعد تسديد كافة الرسوم المستحقة، يتم استرداد 
الرسوم الدراسية فقط عند إبالغ الحضانة خطيًا في مدة ال تقل عن ٤ أسابيع قبل تاريخ بدء العام الدراسي.

وفي حال لم يتم تقديم إخطارا خطيا في الوقت المذكور أعاله، فإنه سيتم اقتطاع رسوم التأمين با�ضافة إلى ١٠٪ من مجموع رسوم السنة.
سحب الطفل بعد بداية الدوام في الحضانة: في حال سحب الطفل يتم استرداد رسوم التامين فقط عند إبالغ الحضانة خطيًا في مدة ال تقل عن ٤ أسابيع اعتباراً 

من آخر يوم دوام للطفل في الحضانة. ويتم احتساب الرسوم الدراسية وفقًا للفصل الدراسي الذي يتم سحب الطفل خالله. 
يتم احتساب قيمة الرسوم الدراسية على أساس شهري، وذلك من خالل تقسيم إجمالي الرسوم الدراسية على ١٠ أشهر.

في حال دوام الطفل (حضور) لمدة ال تتجاوز ا¥سبوعين ، يتم اقتطاع رسوم شهر.
في حال دوام الطفل (حضور) لمدة تتجاوز ا¥سبوعين، وال تتعدى الشهر، يتم اقتطاع رسوم شهرين.

في حال دوام الطفل (حضور) لمدة تتجاوز الشهر، يتم اقتطاع رسوم الفصل بالكامل.
وفي حال لم يتم تقديم إخطارا خطيا فإنه سيتم اقتطاع رسوم التأمين با�ضافة إلى ١٠% من مجموع رسوم السنة مضافًا لها الرسوم الدراسية وفقًا لما هو مذكور 

أعاله.  

االلتحاق المتأخر بالحضانة
في حال تم حجز مكان للطفل منذ بداية العام الدراسي والتحق الطفل متأخراً فإنه على ولي ا¥مر دفع كافة الرسوم الفصلية حتى الفترة التي لم يحضرها الطفل.  

على ولي ا¥مر دفع كافة الرسوم المبدئية كرسوم التسجيل، الرسوم الصحية، رسوم التأمين، ورسوم بطاقة الدخول ا�لكترونية في حال التحاق الطفل/ـة بالحضانة 
في أي وقت من السنة. 

يتم احتساب الرسوم الدراسية وفقًا للفصل الدراسي الذي يتم االلتحاق خالله.  

مالحظة هامة: يتم احتساب رسوم المواصالت وفقًا للفصل الدراسي الذي يتم االلتحاق خالله.
تسري جميع الرسوم الدراسية المذكورة أعاله على العام الدراسي ٢٠١٦- ٢٠١٧، وهي قابلة للتغيير في العام الدراسي القادم ٢٠١٧- ٢٠١٨. 

اسم ولي ا�مر

توقيع ولي ا�مر

 التاريخ

 

ا�حكام والشروط
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