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November 30th, 2021

Re.: Reminder

Dear UAS Parents,
Since we are approaching the month of December, 2021, the Business Office would like to
remind all parents who have three children or more, and are paying tuition in three installments,
that the second installment will be due first week of December 2021. We would also like to
inform you that the Business Office staff is working on Saturdays from 8:00 a.m. to 12:00 p.m.
for your convenience.
You can also use our Online Payment Service:
Please click on the below link to register and begin the online process:
https://payonline.uas.edu.kw/registration/index
After completing the registration process, please visit the school website (https://uas.edu.kw)
and click Online Payment.
Thank you for your cooperation.
If your payment has already been made, please accept our grateful thanks!

تذكــير
2021/11/30 :الكويت في

المحترمين

 أولياء األمور/ السادة
،،، تحية طيبة وبعد

 ت كير السةةادة لولياا اومور ال ين لديهم ثالثة لبناا لو لكثر بالمدرسةةة ويمومون بسةةداد،يود مكتب اإلدارة المالية بالمدرسةةة
 على ثالث دفعات – بمرب استحماق المسط الثاني من الرسـوم2022/2021 الرسوم الدراسية المستحمة عن العام الدراسي
.2021 الدراســية للعام الدراسي الم كور و لك بحلول األسبوع األول من شهر ديسمبر
ولتسهيل عملية السداد يسرنا لن نحيطكم علما بأن مكتبنا يعمل يوم السبت من كل لسبوع من الساعة الثامنة صباحا وحتى
.الثانية عشرة ظهــرا
https://payonline.uas.edu.kw/registration/index:يمكنكم بدا عملية التسجيل إلكترونيا من خالل الرابط
 لتسديدOnline Payment  واختيارwww.uas.edu.kw  عليكم زيارة موقع المدرسة،وبعد استكمال عملية التسجيل
.المسط

.شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا
. في حالة قيامكم بسداد القسط الثاني يرجى اعتبار هذا الكتاب الغيا

)المدرسة معادلة من قبل مؤسسة نيوانجلند للمدارس والكليات (الواليات المتحدة

)ومؤسسة المجلس األوروبي للمدارس الدولية (المملكة المتحدة
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