
 

 

 

 

 

 

 

 

 الساده / أولياء األمور الكرام، 

 بعد التحية..       

 (  2022حتى يونيو    2021)سبتمبر   2022/ 2021الدراسي عادة تسجيل ابنكم/ابنتكم للعام إ الموضوع:                               

ي ا نشكركم عىل ثقتكم برعايتنا البنائكم .. ونود أن نلفت انتباه حض  
 
عادة تسجيل طالبنا للعام الدراسي القادم  إ تكم بأنه حان وقت البدء ف

ي إعادة تسجيل ابنك/ابنتك برجاء اتباع ال  2021/ 2020
 
 ه لذلك وهي كالتالي :  جراءات الالزم..فإذا كنت ترغب ف

نت أو شيك بنفس المبلغ مؤرخ بتاري    خ تحريره مع  1000دفع مبلغ  ( تأمي   المقاعد :  1  عبر االنبى
ً
( شيكات بتواري    خ 3رفاقه بعدد )إ درهم نقدا

سنضطر آسفي    مع مالحظة أنه بعد هذا التاري    خ 2021/ 1/ 15مؤجلة ) موضح بالجدول أدناه تفاصيل الدفع والتواري    خ ( وذلك قبل تاري    خ 

لمنحه للطالب الجدد المتواجدين عىل  آسفي    سنضطر ألننا    2022/ 2021وجد مكان البنكم/ابنتكم بالمدرسة للعام القادم  بعدمبإبالغكم  

ي بر   ،قائمة االنتظار المكتظة 
ي الوطت 

يطان  ي تتبع المنهاج البر
ها عن بقية المدارس التى  لالقبال عىل االلتحاق بمدرستنا لتمب  

ً
سومها الدراسية نظرا

ي تدرس نفس المنهاج عىل مستوى دولة االمارات العربية المتحدة. 
 المخفضة بما يعادل النصف وذلك بالمقارنة  بالمدارس التى

ي أن الطالب لن يحصل عىل مقعد بالمدرسة   المستحق: ( الرصيد 2
ي عىل الطالب فهذا يعت 

إذا كان هناك رصيد مستحق من العام الماض 

 المذكورة.  لمبالغولن يقبل شيكات مؤجلة الدفع لهذه ا  مبالغ المستحقة حتى يتم تصفية جميع ال 2022/ 2021القادم  للعام الدراسي 

عىل أولياء األمور الذين يطلبون رسالة لصاحب العمل بالرسوم الدراسية لمنحه بدل نقدي أن يذكروا بوضوح  ( طلبات الفواتب  الخاصة:  3

ي الر 
ي . سالة البيانات المطلوب ذكرها ف 

  درهًما إماراتًيا لكل منها.   25أيام عمل من التقديم لها بتكلفة   7وسيتم إصدار هذه الرسالة بعد مض 

   finance.reg@ves.ae     أو      accounts@ves.aeيرجر إرسال طلب الرسالة إل 

ي ومعلمي المدرسة سيكون أ ي اجتماع مع أ لطلب (االجتماعات:  4
 . ألغراض الصحة والسالمة  Zoom منصة من خاللذلك ي من موظف 

ا باستخدام الرابط   الحجز  مساًء وذلك من خالل 2.30صباًحا حتى  7.30من الساعة  
ً
 مسبق

 accounts/zwa-lendly.com/veshttps://ca 

ي حاالت المسائل المستعجلة  
 لوجه عن طريق الحجز المسبق با سيتم السماح   أما ف 

ً
 من خاللأجتماعات وجها

ً
  الرابط  يضا

https://calendly.com/ves-accounts/f2f   

 مساًء.   6:00مساًء إل   3:00من الساعة  

ي الصناديق المخصصة  الشيكات: ( تقديم 5
ي لتقديم الشيكات المؤجلة سيتم توفب  مظاريف ليداع هذه الشيكات ووضعها ف 

  والمتواجدة ف 

مع مالحظة أنه يجب تعبئة قسيمة إيداع الشيكات المرفقة بالمظاريف المذكورة حسب األصول ويجب إزالة    7االستقبال  بالبوابة رقم 

 جودة عىل الظرف لحفظها لدى ولي االمر قبل االيداع بالصندوق . النسخة األصلية من قسيمة اليداع المو 

 مالحظات هامه :  

 VICTORIA ENGLISH PVT SCHOOLجميع الشيكات مستحقة الدفع لمدرسة  -

 2021يناير  15تقديم الشيكات المؤجلة قبل   -

ي المرفق .  -
 جميع تواري    خ الشيكات يجب أن تكون حسب الجدول الزمت 
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