المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

مدارس التربية األهلية للبنات ــ

الدمام

]

استمارة ترفيع للعام الدراسي (  0440 / 0441هـ )
معلومات الطالب /ـة /
اسم الطالب/ـة رباعيا ........................................ :
رقم الهوية .........................:

الجنسية ...............:

المرحلة الدراسية .................... :الصف ...............:

معلومات ولي األمر /
االسم رباعي  ........................... :رقم الهوية  .....................:صلة القرابة ...........:المهنة ............:
جوال األب  ........................... :جوال األم  ......................:عنوان المنزل :المدينة .......... /الحي........:

 /الرسوم الدراسية ( بنات ) :

المرحلة

الرسوم الدراسية

مرحلة رياض األطفال

02511

المرحلة االبتدائية

04111

الحافلة

للفصلين
للفصل الواحد

سداد قسط الفصل الدراسي
األول لعام 0440/0441هـ
قبل بداية العام الدراسي
الجديد

سداد القسط الكامل لعام
0440/0441هـ يترتب
عليه خصم  %01من
كامل القسط الدراسي

سداد قسط الفصل
الدراسي الثاني قبل بداية
الفصل الثاني

تاريخ السداد

تاريخ السداد

تاريخ السداد

ابتداء من
0441/6/5هـ -
2102/2/01م
وحتى
0441/02/20هـ -
2102/8/22م

قبل
0440/0/2هـ -
2102/2/0م
إلى
0440/0/22هـ -
2102/2/22م

ابتداء من
0440/4/04هـ-
2102/02/00م
وقبل
0440/5/7هـ -
2121/0/2م

 2111ريال (ذهاب وعودة)
 2111ريال (ذهاب وعودة)

 2111ريال (ذهاب أوعودة)
 0111ريال (ذهاب أوعودة)

*اشتراك الحافلة /
أرغب في االشتراك بالحافلة
ذهاب وعودة للفصلين .

ال أرغب في االشتراك بالحافلة
ذهاب وعودة فصل واحد .

ذهاب فقط أو عودة فقط للفصلين .
ذهاب فقط أو عودة فقط فصل واحد .

*

األوراق المطلوبة اإلثبات الرسمي (الهوية الوطنية /إقامة وجواز ساري المفعول)

* /آلية السداد :
أ  /السداد يكون قبل بداية كل فصل دراسي .
ب /لن يتم ترفيع أي طالب/ة في أي مرحلة بشكل تلقائي نهاية كل سنة
بل يشترط دفع الرسوم المستحقة للفصل الدراسي حتى يتم حجز المقعد للطالب/ـة.
ج /البد من تعبئة االستمارة كل عام جديد مع اإلثباتات الالزمة .
** في حال عدم التزام ولي األمر بتسديد الرسوم الدراسية المستحقة (فإن المدارس
تحتفظ بحقها في اتخاذ اإلجراءات المناسبة دون اعتراض من ولي األمر) .
**هذه االستمارة لعام دراسي واحد فقط وتعتبر هذه الالئحة عقدا مبرما بين إدارة المدرسة
وولي األمر وتجدد سنويا ويحق إلدارة المدرسة عدم الموافقة على تجديدها .

اسم ولي األمر.............................................................................. /
التوقيع بالعلم والموافقة .............................. /
احتساب العمر :
04هـ
/
/
04هـ
/
/
........................................

التاريخ :

/

 044 /هـ

المستوى .............................................

اسم المعلمة :
المحاسبة :

التوقيع :

التاريخ:

