
 

 

 

NON - PROFIT ORGANIZATION 

STUDENT RE-ENROLLMENT FORM 

2023-2024 

 
STUDENT’S NAME: _______________    ______________   _________________          GRADE (2022/2023): __________ 

                                             (FIRST)                        (MIDDLE)                     (FAMILY)          Class: __________ 

FATHER’S BUSINESS ADDRESS: ______________________________________          TEL #: ______________________ 

HOME ADDRESS: ____________________________________________________         TEL #: ______________________ 

MOBILE: __________________________      E-MAIL: _______________________________________________________ 

*I DESIRE TO RE-ENROLL MY CHILD FOR  THE NEXT ACADEMIC YEAR 2023/2024: YES   NO  

 

IN ORDER TO SECURE YOUR SON/DAUGHTER A SEAT FOR THE NEXT ACADEMIC YEAR 2023-2024, YOU MUST 

SUBMIT THIS RE-ENROLLMENT FORM TO THE ADMISSION OFFICE BEFORE JANUARY 31, 2023.  

FAILING TO DO SO WILL NOT GUARANTEE A SEAT FOR YOUR SON / DAUGHTER. 

THIS FORM WILL NOT BE ACCEPTED WITHOUT PAYMENT.  

Please note that the following will be applied to the re-enrollment fees: 

KD 350/- for each student 

(KD 100/- Re-enrollment Fees + KD 250/- Student’s Registration Online and/or Instructional Licenses  

and/or Digital Resources) 

Please note:  

- This amount will be credited toward the tuition fees of the next academic year. 

- Students, who wish to withdraw from school after payment of re-enrollment fees, should complete withdrawal forms 

available from the Admission Office. The School will deduct only KD 100/- of the deposit if the withdrawal form is signed 

and returned before August 1st, 2023.  

- In case of withdrawal after August 1st, 2023, there will be no refund. The School has the right to charge the full tuition fees 

for the entire 1st semester, even if the student attended only one day. Students withdrawing during the 2nd semester will pay 

the full tuition fees for the whole year.  

- 1st installment is due before the first day of the school year, please take note that students whose tuition has not been 

paid for the  1st semester before school begins, will not be allowed to start school. 

- Student’s placement at the Universal American School for the next academic year 2023/2024 is subject to satisfactory 

completion* of the current academic year 2022/2023. 

- The payment of school tuition is a priority. Other fees paid to the school can automatically be applied to any outstanding 

tuition balance owed by the parents.  

* Students who are experiencing either academic, attendance and/or behavior problems and who do not improve within 

an appropriate timeline will not be allowed to re-enroll at UAS for the ensuing school year even if their re-enrollment 

fees have  been paid. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I, the undersigned agree on the above-mentioned statements and information, and declare that all information given 

is correct. 
 

Guardian’s Name: _____________________________________      Signature: ___________________________ 

For Office Use Only 

 

Date: ________________ Account #: ______________ Registration Fees: _____________  Cashier: ___________ 
 

 



 

 

 

 

 حبذات نظام مالي ال يهدف إلى الر

 4202-3202 تسجيل للعام الدراسيالإعادة نموذج 

----------------------- اسم الطالب:

- 

-------------------------

- 

--------------------------

- 

-------------------------: (2023-2022الصف )

 ----------------------- الشعبة: العائلة األب الطالب  -----

------------------------------------------------------------------------ عمل ولي األمر: مكان

---- 

------------------------------------- تليفون العمل:

------------------------------------------------------------------------------- :عنوان المنزل -

- 

------------------------------------ تليفون المنزل:

--------------------------------------------------- :التليفون النقال -

- 

E-mail: ---------------------------------------------------------------------

-  

 ال           نعم     :2024-2023ة * أرغب بإعادة تسجيل ابني/ابنتي في المدرسة للسنة الدراسية القادم

 

المدرسة بعد  مكتب التسجيل فيمن الضروري أن تقدم هذه االستمارة إلى  2024-2023كي نتمكن من حجز مكان البنك/ابنتك للعام الدراسي القادم 

 .2023يناير  31 رسم إعادة التسجيل قبل يوممصاريف وتعبئة جميع المعلومات ودفع 

 الدراسي القادم. عامالبنكم/ابنتكم للعدم استالمنا لهذه االستمارة يعني عدم ضمان مكان 

  معه ا  مرفق مصاريف ورسم إعادة التسجيل لن يقبل هذا النموذج إن لم يكن

 إعادة التسجيل كالتالي:  ومصاريف إن رسوم

 طالبلكل  كويتي دينار 350/-

 و/أو التراخيص التعليمية و/أو المصادر اإللكترونية( دينار كويتي رسم تسجيل الطالب إلكترونيا   250/-دينار كويتي رسم إعادة التسجيل +  100/-)

  سوف تحسب ضمن المصاريف الدراسية للسنة القادمة. والمصاريف : هذه الرسوممالحظة

 يرجى العلم بالتالي:

، ومن مكتب التسجيل في المدرسة فيلغرض يجب تعبئـة النموذج الخاص لهـذا افي حـالة الرغبة بسحب ابنك/ابنتك من المدرسة بعد إعـادة التسجيل للسنـة القادمة  -

 . 2023غسطس أ 1 تسليم نموذج االنسحاب قبل تاريخ د.ك. من المبلغ في حال تم 100ستقوم المدرسة بخصم م ث

داوم  إعادة التساااجيل، مف ححق حل المدرساااة في القسااام ااول كام  اذا ومصااااريف االنساااحاب بعد ذلك التـااااااااااريخ فلن يرد أم     من رساااوم ةفي حـاااااااااال أما -

بغض ، الدراسية لسنة كاملة اذا حصل االنسحاب أثنا  الحصل الدراسي الثاني مصاريفوفي ال ،حصل االنسحاب أثنـاااااااا  الحصل الدراسي ااولو الطالب/الطالبة

  وم يوماً واحداً.حتى ولو دا النظر عن الحترة التي قضاها الطالب بالمدرسة

 ولن يسمح ألي طالب إطالقا  مباشرة الدوام في حال عدم استكماله.يستحل القسم ااول من المصاريف الدراسية قبل بد  العام الدراسي،  -

اامر وذلك في حال تخلحه عن وإلدارة المدرساااة الحل في نقل المبالغ المالية المدفوعة لخدماخ أ رت لتغطية المصااااريف الدراساااية المساااتحقة دون الر و  لولي  -

 الدفف. 

(، وفي 2023-2022( يعتمد على نتيجة نهاية العام الدراسي الحالي )2024-2023تسجيل الطالب/الطالبة في المدرسة العالمية األميركية للعام الدراسي القادم ) -

المدرسة العالمية األميركية اعتبار  العام الدراسي الحالي فإنه يحق إلدارةحال ظهور أي مشاكل سلوكية، عدم التزام بالحضور و/أو مشاكل أكاديمية للطالب خالل 

 تسجيله للعام الدراسي القادم ملغي حتى ولو كانت رسوم ومصاريف إعادة تسجيله مدفوعة. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .أتعهد بااللتزام بجميع تعليمات وقوانين المدرسةأعاله و بما جاء ؛ أوافق وأقرأمر الطالب بصفتي ولي

 ____________________________          التوقيع: ___________________________م ولي األمر: ________________اس

For Office Use Only 

 

Date: ________________ Account #: ______________ Registration Fees: _____________  Cashier: ___________ 



 

 

 

 

Non-Profit Organization 

REGISTRATION AND TUITION FEES  

FOR THE ACADEMIC YEAR 2023-2024 

Application and Assessment Fees: KD 65  (not refundable) 
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Grade 
* Previous 

Tuition Fees 

Method of Payment 

Families with  

1-2 child(ren) ** 

Families with  

3 or more children 

Nursery KD 2265/- 

Two Installments:  

- First day of school 

- First day of January 

Three Installments: 

- First day of school 

- First day of December  

- First day of February 

KG. 1 KD 2125/- 

KG. 2 KD 2636/- 

GR. 1 - GR. 4 KD 3527/- 

GR. 5 - GR. 8 KD 3738/- 

GR. 9 - GR. 12 KD 3954/- 

** Parents with 1-2 child(ren) may submit a request to pay in 3 installments to the Business Office at time of enrollment. Re-enrollment  

     for the next academic year is available only for those students who have paid their tuition fees in full. 

(1) If my child is accepted in this school, I agree to pay the full requested tuition fees. Failing to do so, the School has the right to take 

the necessary actions to collect the required tuition. This includes preventing my child from attending classes. I understand that 

UAS does not accept payment by credit card and has the right to reject payments by personal cheques.  

(2) I am aware that re-enrollment/enrollment in the School is for one full academic year. I understand that the fees will not be refunded 

in full or part after the student has completed his re-enrollment/enrollment and is accepted by the school. 

(3) Students  transferring from other schools will pay the tuition fees from the date they join the school.  Based on the full calculation 

of the quarter in which the student joined.  

(4) Students who are accepted and admitted must pay the required deposit to be officially registered in the school records. If the 

student joins the school after August 15, he/she is required to pay the full first installment. 

(5) Newly accepted students will pay KD 100/- registration fee (not refundable). + KD 350/- Student’s file openning, Student’s 

Registration Online and/or Instructional Licenses and/or Digital Resources. This amount will be credited to the tuition fees. 

(6) In case of withdrawal before August 1, 2023, the school will deduct KD 100/- from the deposit, Failure to submit the withdrawal 

form to the Admissions Office before August 1, 2023, will result in no refund. 

(7) Students withdrawing during the first semester will still have to pay the full tuition fees for the entire semester, even if they 

attended one day. Students withdrawing during the second semester will pay the full tuition fees for the whole year.  

(8) To reserve a seat for the next academic year there is a deposit payable of  KD 350/- for each student: (KD 100/- Re-enrollment 

Fees +  KD 250/- Student’s Registration Online and/or Instructional Licenses and/or Digital Resources). This amount must be 

paid when submitting the (Re-Enrollment Form) at the Admissions Office which should be done before January 31, 2023. The 

school will not be responsible to secure a seat for students re-enrolling or registering after the mentioned dates. This amount will 

be credited to the tuition fees. The student is not considered enrolled or registered in the school before this amount is paid in full. 

(9) The 1st installment is due before the first day of the school year; students whose tuition fees have not been paid before 

school begins, will not be allowed to start school. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2023 – 2024  Enrollment 

I, the undersigned agree on the above mentioned rules as well as all the school rules and regulations. 

Name of Student: ______________________________________   Grade(2023-2024): ________    Date:_____________ 

Name of Guardian / Parent: ____________________________________    Signature: ___________________________ 



 

 

 

 

 ذات نظام مالي ال يهدف إلى الربح 

 4202-3202ي للعام الدراس والتسجيل الدراسية المصاريف

 د.ك.  )غير مسترجعة( 65/-: واختبار تحديد مستوى مصاريف فتح ملف

الرسوم الدراسية * طرق الدفع  
 السابقة
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طالب أو أكثر 3عدد     ** طالب 2أو  1د عد 

 :دفعاتعلى ثالث 

 أول يوم دراسي  -

  من شهر ديسمبريوم أول  -

 من شهر فبرايريوم أول  -

 : على دفعتين

 أول يوم دراسي -

 يناير من شهر يومأول  -

KD 2265/- التمهيدي 

KD 2125/-  1الروضة  

KD 2636/-  2الروضة  

KD 3527/-  4 – 1من الصف  

KD 3738/-  8 – 5من الصف  

KD 3954/-  12 – 9من الصف  

ث دفعات، يحق لولي األمر الذي لديه طالب أو طالبين، طلب أن يتساوى في طريقة دفع األقساط مع من لديه ثالث طالب أو أكثر والتي لن تتعدى عن ثال **

 علما   بأن إتمام عملية إعادة التسجيل للعام الدراسي القادم يشترط فيها دفع األقساط بالكامل.  

المواعيد  الدراسية كاملة وفي مواعيدها حسب الجدول أع ه، وفي حالة تخلحي عن السداد في لمصاريفوافقت إدارة المدرسة على قبول ابني/ابنتي فاني أتعهد بدفف ا إذا .1

وذلك الستالم االخطارات الرسمية الصادرة  ألمرالبريد االلكتروني لولي ا محلي المختارواعتبار التي حددتها المدرسة يحل للمدرسة اتخاذ اإل را اخ ال زمة تجاهي 

، السداد وتقصيرم بمرا عة مكتب المحاسبة بهذا الشأن ، وللمدرسة الحل الكامل بإيقاف ابني / ابنتي عن الدراسة في حالة تخلحي عنبهذا الخصوص إدارة المدرسة من

 وإنني على علم كامل بأن المدرسة ال تتعامل بالبطاقاخ االئتمانية ولها حل عدم قبول شيكاخ شخصية كوسيلة لدفف المصاريف الدراسية. 

لتسجيل وقبول أو أم     منها بعد استكمال إ را اخ ا مصاريف المدفوعةفي المدرسة يكون لسنة دراسية كاملة، وال يمكن استرداد ال إعادة التسجيل/إن التسجيل .2

 الطالب بالمدرسة.

 .الطلبة المنقولين من مدارس أ رت اعتبارا من تاريخ التحاقهم بالمدرسة مف عدم اإل  ل باحتساب الربف الحصلي الملتحل به الطالب كام ً  مصاريفتدفف  .3

من العام الدراسي فعليهم  15/8باستثنا  الطلبة الذين تم قبولهم بعد  ،بالمدرسةعلى الطلبة المستجدين الذين تم قبولهم بالمدرسة دفف مصاريف التسجيل ليتم تسجيلهم فعلياً  .4

 إلتمام تسجيلهم فعلياً بالمدرسة دفف القسم ااول بالكامل.

ً مبلغ ونيدفف الطلبة المستجد .5 الطالب للمرة ااولى،  د.ك مصاريف فتح ملف 350/-كما يدفف مبلغاً وقدره  )وهو مبلغ غير مستر ف(.  ك رسم تسجيل.د 100/-وقدره  ا

 .الدراسية مصاريفلتسجيل الطالب إلكترونياً و/أو الترا يص التعليمية و/أو المصادر اإللكترونية، ويعتبر هذا المبلغ    اً من ا

فلن يرد المبلغ حيث ينتحي هذا الحل د.ك من المبلغ المدفو ، أما في حالة مخالحة هذا الشرط  100/-ستقوم المدرسة بخصم  1/8/2023يوم قبـل  نسحاباالفي حالـة  .6

 بعد هذا التاريخ.

% 100الدراسية للعام الدراسي الكامل و  ل الحصل الدراسي الثاني  مصاريف% من إ مالي ال50دفف  الطلبة المنسحبين   ل الحصل الدراسي ااوليتو ب على  .7

ً  بغض النظر عن الحترة التي قضاها الطالب بالمدرسة  . واحداً حتى ولو داوم يوما

  :دفعة نقدية قيمتهاللعام الدراسي القـادم يجب تسديـد  المعاد تسجيلهملحج  مكـان للطلبة  .8

و/أو   دينار كويتي رسم تسجيل الطالب إلكترونيا  و/أو التراخيص التعليمية 250/-دينار كويتي رسم إعادة التسجيل +  100/-تتضمن ) د.ك للطالب الواحد 350/-

ر إن المدرسة غير مسئولـة مطلقـا عن توفيتسجيل تخصم من حساب المصاريف الدراسية. مكتب الل التسجيل(إعادة وذلك عنـد تسليم نموذج ) اإللكترونية(المصادر 

 .31/1/2023في حالة عدم إتمام اال را اخ قبل تاريخ  قيدإعادة ال في أماكن للطلبة الراغبين

 الدراسية قبل بدء العام الدراسي، ولن يسمح ألي طالب إطالقا  مباشرة الدوام في حال عدم استكماله.يستحق القسط األول من المصاريف  .9

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ه وأتعهد وألتزم باتباع جميع تعليمات وقوانين المدرسة.بصفتي ولي أمر الطالب أدناه أوافق وأقر بما جاء أعال

 ______________التاريخ : __  ____ __: ____(2023/2024) الصف  _____ _______________________اسم الطالب: _________

 _______________________________التوقيف:        ____________________________ولي اامر: __________________ اسم


