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November 20th, 2022 
 

Re.: Reminder 
 

Dear UAS Parents, 
 

Since we are approaching the month of December, 2022, 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 2022. For your convenience, please use our online payment service : 
 

Click on the below link to begin the online payment process: 
https://payonline.uas.edu.kw 
 

We would like to inform you that the working hours for the Business Office staff after the Fall Break are: 
Sunday to Thursday  from 7:00 a.m. to 3:00 p.m. 
Saturday   from 8:00 a.m. to 12:00 p.m.  
 

Thank you for your cooperation. 
 

If your payment has already been made, please accept our grateful thanks! 
 

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

 ر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتذكــي
 

 : ي
 
 2022نوفمبر  20 الكويت ف

 
 كرامال    أولياء األمور     السادة / 

 

 تحية طيبة وبعد ،،،
 

الرين لهم ثالثة  بنار  و  كبر بالمدرسةةةة ويووموس اةةةةداد ال سةةةو   -يود مكتب اإلدارة المالية بالمدرسةةةة، تر بل الةةةةادة  وليار اامور بالمدرسةةةة 
ـــــــــــي  ل  ام  –عىل ثالث دفعات  2022/2023الدراسية المةتحوة عن العا  الدراسي  ــــــــــــ ـــــــــــوم العراسـ ي من الرسـ

 
بقرب استحقاق القسط الثان

 . 2022األسبوع األول من شهر ديسمبر  وذلك بح ولالعراسي المذكور 
 

 .  عالهفع اونالين استخدا  ال ابط يمكنكم الةداد بواسطة استخدا  خدمة الدولتةهيل عملية الةداد 
  

: بعد عطلة الخريف ساعات العمل لمكتب اإلدارة المالية يرسنا  س نحيطكم علما بأس كما   هي كالتالي
 صباحا وحتى الساع  الثالث  عرصا من الساع  الساب     يوم األحع اىل الخميس 

ة ظهــرا من الساع  الثامن    يوم السبت  صباحا وحتى الثاني  عشر
 

 ،،شاكرين لكم حسن ت اونكم م نا 
 

 

ي 
 

ي د القسط ال حال  قيامكم بسعاف
 يرجر اعتبار هذا الكتاب الغيا .  ثان 

كيةلميـة األميـرعاالسـة مـدرال  
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