
اللغةثنائیةعربیة/فرنسیةابتدائیةمدرسةالنجوم،مدرسة

 
عملیة القبول

 
لقبول طفلكم في مؤسستنا ،  یجب مراعاة الخطوات  التالیة:

إلىالبریدطریقعنأواإللكترونيالبریدطریقعنارسالھاثموتوقیعھاالتسجیلاستمارةملء/1
اإلدارة.

المؤسسة،زیارةوالتلمیذلمقابلةموعد تحدیدیتم/2
التلمیذ.قبولعدمأوبقبولاإلدارة تقررالملف،دراسةبعد/3
المحدد،الوقتفيالدفععدمحالةفيوالتسجیل. رسومدفعبعدإالالمفعولساريیكونلنالقبول/4

سیتم وضع التلمیذ في قائمة  االنتظار.
واحد.أسبوعمدتھاتجریبیةفترةبعدیكون النھائي /   القبول5

الدخولقبلالباقيدفعثم07/31قبلأولیةكدفعة٪50دفعیجبالمدرسیة،بالرسومیتعلق فیما
المدرسي. 

 
عملیة االلغاء 
 

مناألولوالیومیونیو30بیناإللغاءھذاحدثإذاالتسجیل.رسومإسترجاعیتملناإللغاء،حالةفي
السنویة.الدراسیةالرسوممنتعویض ٪20ھناك سیكونالدراسي،العامبدایة

 
التسجیل  خالل السنة

 
فیما یتعلق بالتسجیل الذي یتم خالل السنة، یجب دفع رسوم القبول والشھر الجاري قبل الیوم األول من

التحاق التلمیذ.
 

انھاء العقد المدرسي
 

یتم إنھاء العقد المدرسي  في حالة  إستثنائیة قاھرة ، مثل إنتقال عمل ألحد الوالدین  أو  اإلصابة بمرض
خطیر .    یجب إخطار اإلدارة كتابیا  مع تقدیم  إثبات أو تبریر  قبل شھرین على األقل ، وإال

سیتم تقاضي  الشھر التالي.
 
إعادة التسجیل 

سویسري. فرنك300بالتسجیلإعادةرسومحددتوأقصى كحدمارس30نھایةالتسجیلإعادةتتم
لنیونیو،30قبلالتسجیل إعادةإلغاءتمإذاالمدیریة.إلىالالئحة معارسالھاو االستمارة ملءیجب

یتم استرداد رسوم إعادة التسجیل.
 

الغیاب
في حالة الغیاب، ال یمكن منح أي خصم.
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اللغةثنائیةعربیة/فرنسیةابتدائیةمدرسةالنجوم،مدرسة

 
دفع الرسوم

یمكن دفع الرسوم المدرسیة شھریا أو فصلیا أو سنویا حسب اختیار األسر. جمیع الفواتیر مستحقة الدفع
مقدما.في حالة عدم االمتثال للمواعید النھائیة للدفع، یجوز للمدرسة رفض حق التلمیذ في االلتحاق

بالمدرسة.
 

الثاني.التذكیرحالة فيسویسريفرنك100تقاضي سیتمالتذكیر:رسوم
 

األسعار

سویسري فرنك 400الرسوم الدراسیة     
سویسري فرنك 300 رسوم إعادة التسجیل   
سویسريفرنك 9 رسوم نصف داخلي   

الرسوم المدرسیة

10xسویسريفرنك1300*
 

الثاني.للطفل٪10خصممنحیمكن،المؤسسةفيواحدوقتفياألخواتأواإلخوةتسجیلحالةفي
 قد یطلب مساھمة مالیة في حالة وجود نزھات منظمة  .

اللوازم المدرسیة غیر مدرجة في الرسوم المدرسیة.

*بالنسبة للوافدین الدولیین ، یمكن تطبیق سعر معدل اعتمادا على مستوى الطفل
(تكییف التعلیم)

 
الجدول الزمني

ساعات الدراسة ھي كما یلي:
االثنین – الثالثاء – الخمیس – الجمعة

8:30-11:30
13:00-16:15
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اللغةثنائیةعربیة/فرنسیةابتدائیةمدرسةالنجوم،مدرسة

 الحضانة الصباحیة و المسائیة

یمكن إستقبال األطفال:
صباحا8:30الساعةحتىصباحا7:45الساعةمنالصباح،في-
ظھرا13:00الساعةحتىصباحا11:45الساعةمنالظھر،عند-
مساء.18:00الساعةحتىمساء4:15الساعةمن،الظھربعدمافترةفي-

یجب أن یتم التسجیل في بدایة العام ، ورعایة األطفال ھي شركة مستقلة عن المدرسة.
 

المطعم   المدرسي

یجب  إختیار طریقة اإلطعام عند التسجیل:
)13:00الساعةعلىویعودصباحا11:30الساعةعلىالمدرسةالتلمیذ(یغادرخارجي-

- نصف خارجي  (سیتم توفیر الوجبة من قبل المدرسة)
- وجبة منزلیة ( یجلب التلمیذ وجبتھ بنفسھ)

في تخفیضأيیتملنساعة.48قبلالمؤسسةبإخطارالمحدد الوقتفياإلطعام طریقةتغییریجوز 
طبیة.شھادةتقدیممعأیام4منألكثرالمرضحالةفيإالالوجبات

تصدر الفواتیر شھریا، و یتم دفعھا عند استالمھا.
سیتم تطبیق رسوم  المراقبة و العنایة على النصف الخارجیین و ذوي الوجبات المنزلیة.  

یجب على األولیاء إبالغ  المدرسة في حالة وجود حساسیة للطعام عند الطفل.
 

التأمین
 

المدرسة ال تؤمن الحوادث، لذلك یرجى إعطاء المدرسة شھادة تأمین في بدایة العام الدراسي.
 

**************

.............................الممثل الشرعي للتلمیذ…..............................أنا، الموقع(ة ) أدناه ،

بقبول شروط    االلتحاق  بمدرسة النجوم.

  .......................................................................إقرار بالموافقة   في 
                                           (التاریخ والمكان والتوقیع)
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