Fee Structure 2016 – 2017 رسوم التّسجيل

1,000  غير قابلة لالسترداد- رسوم التّسجيل

Registration Fee - Non Refundable
Medical Fee - Per Annum

750

ّ الرسوم ال
 سنويًّا- طبية

Uniform

50

ّ
الرسمي
ّ ي
ّ لز

TUITION FEES (PER TERM)
TIMINGS

2 days

3 days

5 days

7:30 - 14:00

6,300

8,200

10,650

Early Years Matter!
Over 10 years of
experience in Early
Years Education.

Villa 11 & 13, Al Huwelat St.
Off Al Falah St., Al Bateen
Abu Dhabi
T: 02 665 3331
E: hello@stepbystepnursery.ae
www.stepbystepnursery.ae

1 Please respect our close & pick up times, as hours beyond those noted are not staffed and late fees are
chargeable.
2. While parents can drop their children after 7:30am, we ask you to please have your child at the nursery
as close to this time as possible so they
can begin the day as a group and enjoy the planned activities.
3. A discount of 10% is given to siblings.
4. Fees once paid are non-refundable nor transferrable.
5. If a child joins during a term and his/her place has been held from the beginning of the term, the full
amount of term fees must be paid.
6. Unfortunately, we cannot refund fees for absences (including illness, Islamic / Government holidays
and unforeseen nursery closures).
7. *Deposit is ONLY refunded when written notice is provided to the office 3 months prior to the last day
of attendance.
8. Any late payments will incur a penalty fee of AED 500 and risk loss of placement.
9. Foundation class children must attend 5 days.
)10. 2 and 3 day children have compulsory set days. (Mon/Wed; Sun/Tue/Thurs

الرجاء االلتزام بأوقات فتح وغلق الحضانة وأوقات أخذ ّ
الطفل من الحضانةّ ،
فإن المربّيّات ال ي ْعملن خارج هذه األوقات؛ لهذا يقع احتساب
ّ .1
رسوم إضافيّة في حالة التّأ ّخر.
باكرا منذ الثّامنة حتّى يبدؤوا اليوم ضمن
 .2يتسنّى لألولياء إحضار األطفال بعد السّاعة الثّامنة ،ولكنّنا نشجّع على تواجد األطفال بالحضانة ً
المجموعة ويتمتّعوا بالنّشاطات المبرمجة.
الرسوم.
 .3يتمتّع أشقّاء طفل يتردّد على الحضانة بخصم يُقدَّر ﺑ  %10من ّ
الرسوم المدفوعة غير قابلة لالسترداد أو التّحويل.
ّ .4
ي وكان قد ت ّم حجز مكانه منذ بداية الفصل ،يجب دفع كامل مبلغ رسوم الفصل.
ّراس
د
ال
الفصل
خالل
بالحضانة
طفل
التحق
 .5إذا
ّ
الرسوم في حاالت غياب ّ
أوالرسميّة التي تعلنها الحكومة أو في
الطفل (بما في ذلك المرض أو العطل االسالميّة
ّ
 .6لألسف  ،ال يتسنّى لنا ر ّد ّ
حالة اإلغالق الغير متوقّع للحضانة).
إشعارا كتابيًّا يسبق آخر يوم للحضور ﺑ  3أشهر.
* .7ال يمكن استرداد الوديعة ّإال إذا تلقّت اإلدارة
ً
ّ
الرسوم ،احتساب رسوم إضافيّة تُقدّر ب 500درهم وفقدان الطفل لمكانه في الحضانة أحيانًا.
.8
ينجر عن التّأ ّخر في دفع ّ
ّ
ّ
ي بالحضانة بالحضور  5أيّام أسبوعيًّا.
 .9يُطالب األطفال المسجّلون بصفوف التعليم األساس ّ
 .10أيّام حضوراألطفال الذين يتردّدون على الحضانة ْيوميْن أو  3أيّام باألسبوع محدّدة (اإلثنين/اإلربعاء؛ األحد/الثّالثاء/الخميس).

