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Ref:sst/SLT/127/1920 

 September 15, 2019 

Dear Parents, 

We write seeking your urgent support. 

Any outstanding fees from academic year 
2018-19 must be paid by 18.9.2019.  

We would also like to remind you that TERM 1 
school fees for the academic year 2019-20 
must be paid on or before 25.9.19. 

The school counts on the tuition payments to 
ensure that we can meet our financial 
obligations and avoid cash flow problems that 
would negatively impact our students’ 
learning. 

Please note if you have outstanding fees from 
academic year 2018-19 and you do not 
provide an approved payment plan or pay the 
full school fees by 25.9.19 your child will 
forfeit their place in the school.  We will be 
unable to admit them to our classrooms and 
we will proceed to open admissions to fill the 
place vacated. 

This is as per the instructions from the 
Ministry of Education and Higher Education, 
memo No. 19. 

The Cashier's office timings are: 

Sunday to Thursday 6:45 AM to 2:00 PM & 

every Saturday from 9:00 AM - 1:00 PM. 

If you have already paid, please disregard this 
message. 

We hope we have your support and prompt 
response on this matter. 

Thank you. 

 

 

 

2019سبتمبر،  15  

األمور الكرام،السادة أولياء   

نود أن نطلب من حضرتكم دعمنا بأسرع وقت ممكن وسداد  
بتاريخ  2019-2018المستحقات الدراسية للعام األكاديمي 

كحد أقصى. 2019سبتمبر،  18  

  

كما نود تذكير حضرتكم بأن تاريخ استحقاق الرسوم المدرسية 
 25هو  2020-2019للفصل الدراسي األول للعام األكاديمي 

2019سبتمبر،  . 

تعتمد المدرسة على األقساط لتأمين سير أعمال منّسق وتفادي  
لمشاكل في السيولة، األمر الذي قد يؤثر سلباً على تعلم طالبنا 
 األعّزاء.

  

يرجى من حضرتكم العلم بأنه في حال عدم تسديد جميع 
أو تقديم خطة للسداد  2019-2018المستحقات للعام الدراسي 

كحد  2019سبتمبر،  18دارة المدرسة بتاريخ معتمدة من إ
أقصى، فإننا لن نتمكن من االحتفاظ بمقعد ابنكم/ابنتكم في 
المدرسة اإلنجليزية الحديثة. كما أنهم لن يتمكنوا من الحضور 
إلى الصفوف الدراسية وبالتالي سنقوم بتسجيل طالب جدد 
 للشواغر المتوفرة.

بقاً لتعليمات وزارة يرجى العلم بأن هذه اإلجراءات هي ط 

.19التعليم والتعليم العالي، تعميم رقم   

 ساعات دوام المحاسب في المدرسة هي كاآلتي:

ظهراً  2:00صباحاً حتى  6:45األحد إلى الخميس من الساعة   

ظهراً  1:00صباحاً حتى  9:00كل سبت من الساعة   

في حال قيامكم بالسداد مسبقاً، يرجى تجاهل هذه الرسالة.   

أمل دعمكم واالستجابة السريعة لهذا األمر.ن   

  مع أطيب التحيات، 

 إدارة المدرسة
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