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 HIS  Tuition & Fees -2021/2022- األقساط والرسوم المالية

Tuition & Fees 2021-2022

HIS tuition & fees are the costs that parents pay for enroll-
ing their children at Al-Hayat International School (HIS) in 
order to deliver a high quality implementation of the 
International Baccalaureate Programs and the Lebanese 
Program.
Despite the high quality international and local services 
that HIS offers, HIS collaborates with the various Councils 
and Boards to bear a considerable amount of the student 
tuition in added costs that are additional to the guardi-
an-assigned tuition fees stated below.

Capital Development Fees (CDF)

Capital Development Fees (CDF) are funds allocated to the 
expansion of growth-related infrastructure, and the 
finance of various service needs. 
CDF is a one-time non-refundable charge that new 
student’s guardian pays cash in one lump sum ($3,350 
equivalent to LBP5,000,000) with the 1st installment 
payment due to enable concurrent development of 
infrastructure and services.

األقساط والرسوم المالية 2021/2022

هي  الدولية  الحياة  مدرسة  في  المالية   والرسوم  األقساط  إن 
التكاليف التي يدفعها األهل مقابل تسجيل أبنائهم في مدرسة 
الدولية  البكالوريا  برنامج  يشمل  عالية  معايير  ذا  برنامًجا  تقّدم 
للخدمات  المدرسة  توفير  من  الرغم  وعلى  اللبناني.  والمنهج 
التربوية الدولية و المحلية، ُيِهّم مدرسة الحياة الدولية أن يكون 
هذا المستوى التعليمي المتقّدم ميسور التكلفة قدر اإلمكان. إذ 
لتأمين  بالتكاتف  ومجالسه  بلجانه  المدرسة  مجتمع  يسعى 
هو  عما  الطالب  على  المتوجبة  المدرسية  اإلضافية  التكاليف 

ملزم بدفعه في هذا البرنامج، بحسب ما هو مفّصل أدناه.

رسوم التطوير والتأهيل

وتمويل  وتنمية  لتوسيع  والتأهيل  التطوير  رسوم  ُتخصص 

وهي  ومرافقها.  المدرسة  في  المختلفة  الخدمات  احتياجات 

رسوم ال ُتْسَتَرد. تسري على الطالب الجديد فقط ($3,350 أو 

لمّرة  و  نقًدا  األمر  ولي  ويدفعها  5,000,000 ل.ل.)،  يعادله  ما 

التطوير  تمكين  بهدف  آب،  األول في شهر  القسط  مع  واحدة 

المتزامن للبنى التحتّية والخدمات. 

 Fees & Other Charges | خدمات ورسوم أخرى

الزي المدرسّي
School Uniform

حسب الحاجة
Upon need

*

 not included in the tuition   |  غير مدرجة أعاله *

يشمل: Polo 2 كم قصير | Polo 2 كم طويل | 1 كنزة شتوية
Includes: 2 short sleeve polo shirts | 2 long sleeve polo shirts | 1 sweater

Learning Support Services   |   خدمة دعم التعّلم
Inclusion & Learning Diversity  Services   |   خدمة الدمج والتعليم التمايزي

TBA | يحّدد الحًقا
Paid once the order is confirmed   |   تدفع عند تثبيت الطلب

Costs depend on student’s need   |   تحّدد بحسب حاجة كل طالب

Fees | الرسوم Fees | الرسوم

الدفعة األولى
1st Installment

الدفعة الثانية
2nd Installment

August |  آبApril | نيسان

السنوات المبكرة واالبتدائية
Primary Years School

السنوات المتوسطة
Middle Years School

November | 2تشرين

الدفعة الثالثة
3rd Installment

الدفعة الرابعة
4th Installment

February | شباطTotal  |  المجموع

LBP 2,990,000

LBP 3,275,000LBP 3,275,000LBP 3,275,000LBP 3,275,000

LBP 2,990,000LBP 2,990,000LBP 2,980,000LBP 11,950,000

LBP 13,100,000

يدفع في شهر آذار مبلغ 1،000،000 ل.ل. تأكيد تسجيل للعام القادم وتحسم من أقساط ورسوم العام القادم.
Registration seat reservation fees of LBP 1,000,000 is to be settled on March. This anount is deducted from the tuition and fees of next year.


