
المواصالت

البدالت اإلضافية

خدمة دعم التعلم
Transportation

Other Expenses

Learning Support Services

990,000 L.L.

1
1,410,000 L.L.

1,680,000 L.L.

1,730,000 L.L.

Depends on Residency Area

Meals: Breakfast, Snack, Lunch

For Early Years Classes (4) 

For Grades 1, 2, & 3

For Grades 4,5 & MY1

For MY 2, 3, & 4

Depends on specialists reports and the students needs

ُتحتسب بحسب املناطق.

وجبتّي )الفطور + الغداء( + َحلوى

ملرحلة السنوات املبكرة (4)  

ClubsDepends upon the student’s choice of club
تحّدد بحسب النادي الذي يختاره الطالباألندية

لطالب صفوف األول والثاين والثالث

لطالب صفوف الرابع والخامس 
والسنوات املتوسطة األوىل

لطالب صفوف السنوات املتوسطة 
الثانية حتى الرابعة

ُتحتسب بحسب تقارير األخصائّيني وحاجات طالب ذوي االمتيازات الخاصة.

الموضوع
Item

البدل المالي ل.ل.
Expenses in L.L.
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القسط المدرسي
School Tuition

7,132,500 L.L

600,000 L.L
250 $

200 $750,000 L.L 200,000 L.L
500 $

للسنوات المبكرة واالبتدائية
للسنوات المتوسظة

إذا تم اإللتزام بأربع دفعات للمدرسة بتأريخها املحّدد يتم حسم 75,000 ل.ل.  
(1) 

 

      عىل رسوم التسجيل، وإذا تم اإللتزام بدفعة تجديد التسجيل للعام القادم 

      يف شهر آذار، يتم حسم 75,000 ل.ل.

يحتسب سعر رصف الدوالر الرسمي الذي تحّدده الدولة.
(2) 

 

تدفع ملرة واحدة عن كل طالب جديد.
 (3)  

(1)
 In case the payments are duty installed, 50$ discount applies on 

     registration fees. Additionally, if the registration fees are paid by 

     March, 50$ discount applies as well

(2)
 The dollar exchange rate determined by the state is calculated

(3) 
This amount is to be paid once upon registration per new student

رسم التسجيل ل.ل(1) 

Registration Fees(1)

(2)
لوازم مدرسية ومنصات تعّلم $ 

School Utilities & Subscriptions(2)

(2)
الزي المدرسي $ 

School Uniform (2)

تطوير وتأهيل المرافق ل.ل (3)

Capital Development Fees (3)

أنشطة محاور البحث ل.ل

Unit of Inquiry Activities

إلزامي
(4) (4)

 Mandatory


