السياسة المالية
السيد /ولي األمر المحترم،،،
تحية طيبة وبعد،
نرحب بكم يسرنا انضمام أوالدكم ألسرة مدارسنا ونؤكد لكم بأننا سوف نبذل قص ارى جهودنا لخدمتهم،وفي ما يلي السياسة المالية للعام الدراسي  ،1022/1026علما بأنه يمكنكم
ا لدفع عبر موقعنا علي اإلنترنت .www.aca.edu.kw
أوال :الرسوم الدراسية السنوية :
الروضة األول
التمهيدي
2,333
2,124
تواريخ سداد هذه الرسوم كالتالي:
(للطالب الجدد فقط) غير مرتجع في أي حال و ال تعتبر جزء ا من الرسوم الدراسية .
رسم االختبار  00/-د.ك
(للطالب الجدد فقط) غير مرتجع في أي حال و ال تعتبر جزء ا من الرسوم الدراسية .
رسم اعادة االختبار  00/-د.ك
يسدد عند التسجيل أ و إ عادة التسجيل غير مرتجعة باي حال و هي جزا من الرسوم الدراسيه.
رسم التسجيل  200/-د.ك
الروضة الثاني
2,356

االبتدائي من 4- 2
3,392

الثالث القسط
في يستحق2/1/2017

الثاني القسط
األول القسط
في بستحق1/11/2016
دراسي يوم أول يستحق
30%الرسوم إجمالي من
30%الرسوم إجمالي من
30%الرسوم إجمالي من
العاده التسجيل للعام الدراسي الجديد ال بد من سداد القسط الثالث كامال.

الخامس
3,425

المتوسط من 8- 6
3,827

الثانوي من 21- 9
4,341

الرابع القسط

في يستحق1/3/2017
الرسو إجمالي من المتبقي الرصيدم

ثانيا  :رسوم المواصالت والزي المدرسي:
تعتذر المدرسة عن تقديم هذه الخدمة من جانبها  ،إال أنه ستتواجد شركة للقيام بها على أن يتم التعاقد مباشرة فيما بين ولي األمر الذي يرغب بالخدمة والشركة دون تحمل أي
مسؤولية من قبل المدرسة  ،ولولي األمر حرية التعاقد مع هذا الشركة أو أي شركة آخرى وعلى مسؤوليته الشخصية.
على جميع الطلبة المسجلين باألكاديمية ارتداء الزي الرسمي الخاص بهم علما بأن الزي متوفر بالمدرسة للشراء .
ويسمح باستبدال أو رد القيمة المدفوعه للزي المدرسي خالل  21يوم من تاريخ الشراء مع إحضار الفا نورة األصليه بناء على قانون وزارة التجارة والصناعة.
ثالثا  :الخصم الممنوح :
 .2يمنح االبن الثاني وما يليه خصما ً مقداره  200/-د.ك لكل منهم.كما سيمنح خصم األشقاء للطلبة المسجلين في أكاديمية اإلبداع الدولية و الخصم يكون بالدفعة االخيره.
 .1الطالب الذين تسدد عنهم جه ات عمل أولياء أمورهم ال يمنحوا خصم األشقاء .ويشترط تزويد المدرسة بكتاب خطي من جهة العمل يفيد التعهد بتسديد الرسوم الدراسية
المقررة لهؤالء الطلبة ،للعام الدراسي  1022/1026في أول يوم دراسي .
 .0االبناء غير المشمولين بالسداد من جهة عمل وليهم يستفيدون من شروط الخصم كل حسب موقعه .
 .1الطالب الذي ينسحب أثناء العام الدراسي يلغى الخصم الذي كان ممنوحا ً له .
 .5األشقاء الذين انسحب شقيق لهم يعاد ترتيب الخصم عليهم حسب الفقرة رقم (.)2
رابعا  :االنسحاب :
في حالة االنسحاب يتم تطبيق اإلجراءات التالية :
 .2تحت أي ظرف رسم التسجيل غير مرتجع ويخضع هذا األمر لقرارات وزارة التربية – اإلدارة العامة للتعليم الخاص.
 .1في حالة تسجيل الطالب وعدم ا لتحاقه بالمدرسة نهائيا فإنه يستحق عليه رسم التسجيل فقط و البالغ  200د.ك .
 .0الطالب المنسحب بعد إلتحاقه بالمدرسة ليوم دراسي واحد وحتى  02أكتوبر يستحق عليه ثلث الرسوم الدراسية ويعتبر رسم التسجيل جزء منها.
 .1ا لطالب المنسحب في الفترة من  22/ 2إلى  :21/ 02يستحق عليه نصف الرسوم الدراسية ويعتبر رسم التسجيل جزء منها.
 .5الطالب المنسحب في الفترة من  2/ 2إلى نهاية شهر فبراير :يستحق عليه ثلثي الرسوم الدراسية ويعتبر رسم التسجيل جزءا منها.
 .6الطالب المنسحب بعد  0/ 2يلتزم ولي األمر بتسديد كامل الرسوم الدراسية المترتبة عليه.
خامسا :االلتحاق المتأخر عن بداية العام الدراسي:
 .2ال يمنح الطالب الملتحق أي خصم خالل الفصل الدراسي األول .
 .1يمنح الطالب خصم  %10فقط في حالة االلتحاق مع بداية الفص ل الدراسي الثاني .
سادسا :دليل الطالب  /ولي األمر.:
هدف أكاديمية اإلبداع األمريكية توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية لكل الطلبة .وتقع مسئولية اإلطالع وااللتزام بتعليمات "د ليل الطالب  /ولي األمر" على عاتق ولي
األمرويتم نشر الدليل في بداية العام الدراسي  .1022- 1026والذي يمكن اإلطالع عليه على موقع األكاديمية  .www.aca.edu.kwوعند توقيع السياسة المالية فإن ولي األمر يقر
بالتزامه في كافة السياسات المنصوص عليها في "دليل الطالب  /ولي األمر" وتعتبر جزءا من إجراءات التسجي ل.
(يحق ألكاديمية اإلبداع األمريكية تحت أي ظرف ما تعديل أو تغيير أي بند من بنود سياستها وكما يحق لها رفع صور طلبتها علي مواقع التواصل اإللكترونية الخاصة يه).
سابعا:الحضور والغياب:
على الطلبة المقبولين االلتزام بالدوام المدرسي من أول يوم دراسي و في حال تغيب الطالب لمدة أربعة أيام بدون إخطار كتابي سابق إلدارة المدرسة من قبل ولي االمر ،ستقوم
المدرسة في اليوم الخامس بإسقاط اسم الطالب وإشغال مقعده.
ثامنا :شروط عامة:
ال يعتبر إعادة تسجيل اإلبن  /األبناء للعام الدراسي  1022/ 1026او سداد رسوم إعادة التسجيل او قبولهم للدراسة في المدرسة وتوفير مقاعد لهم بمثابة قرينة أو دليل على وفاء
ولي األمر بالمصاريف الدراسية عن األعوام السابقة أو العام المقيدين فيه إذ ال يثبت هذا الوفاء إال بموجب إيصال صادر من المدرسة ب سداد المبالغ أو شهادة منها ببراءة الذمة .
اذا لم يتم سداد كامل المستحقات المالية عن األبن  /األبناء لألعوام السابقة فإنه يجوز للمدرسة االمتناع عن إعادة تسجيل اإلبن  /األبناء للعام الدراسي  1022/1026أو منعهم من
مباشرة الدراسة حتى ولو سدد ولي األمر رسوم إعادة التسجيل حتى تسدد كامل المبالغ المترصدة في ذمة ولي األمر وللمدرسة االمتناع عن تسليم ملف الطالب لولي أمره حتى يتم
سداد كامل المبالغ المترصدة في ذمته.
يتم تسجيل الطالب من قبل ولى األمر بناء على شروط اإلدارة العامة للتعليم الخاص ويستثنى من ذلك وفاة األب وإحضار ما يثبت ذلك (شهادة الوفاة) ،
في حالة الطالق (وجوب صدور حكم من المحكمة يثبت أن القائم بالتسجيل (الموصي) لديه األحقية في إتخاذ اإلجراءات التعليمية بموجب حكم نهائي لتوقيع طلب التسجيل).

إقرار وتعهد

أقر أنا ولي أمر الطالب ................................................ :في الصف ..............................:للعام الدراسي  1022- 1026بأني قد اطلعت على السياسات المالية أعاله،
وأتعهد بتسديد الرسوم الدراسية في تواريخ استحقاقها.
توقيع ولي األمر.......................... :
اسم ولي األ مر..................................................................... :

The Financial Policies
Dear Parents,
We are pleased to welcome your sons and daughters in our school and assure you that we exert every effort to provide the
best possible services for our students. For online payment please visit www.aca.edu.kw. Following are the financial
policies for the academic year 1026/1027.
First: Annual Tuition Fees:

Pre-K
KG.1
KG.2
Grade 1-4
Grade 5
Grade 6-8
Grade 9-12
2,124
2,333
2,356
3,392
3,425
3,827
4,341
The tuition fees are to be paid as follows:
Assessment fee- KD 30/- (Non-Refundable) not part of Tuition fee
Re-Assessment fee KD 30/- (Non-Refundable) not part of Tuition fee
Registration fee – KD 100 /- (Non-Refundable) to be paid upon registration or re-enrollment which is part of tuition fee
First Installment
Due on first day of school
30% of the total fees

Second Installment
Due on 1/11/2016
30% of the total fees

Third Installment
Due on 2/1/2017
30% of the total fees

Fourth Installment
Due on 1/3/2017
The remaining portion of the total fees

Third installment has to be the paid in full for re-registration of the new academic year.
Second: Transportation Fees & School Uniform:
We apologize as this service will not be offered by the school. A bus company will be available for the parents to deal with directly, and
under their responsibility, or they can deal direct with any other contractor, but under their full responsibility.
All students will be required to wear the ACA uniform. Uniforms will be available for purchase.
Refund or change is available within 14 days of purchase. Original receipt should be provided according to the roles of Minis try of
commerce & Industry.

Third: Granted Discount:
1.
2.
3.
4.
5.

Second and additional siblings are granted 100/- KD discount each. Discounts are applied for sibling at ICA.
Discount will be applied to last installment.
Students sponsored by their parent’s employers are not granted the sibling discount . Furthermore, the school requires a letter from
the employer undertaking to pay the tuition fees 2016-2012 by First day of school.
Children who are not paid by their parents’ employers benefit from the discount each according to their status.
In case a student withdraws during the academic year, the discount shall be cancelled.
In case one sibling withdraws, the discount for the remaining sibling shall be rearranged according to paragraph (1).

Fourth: Withdrawal:
In case of withdrawal, the following procedures shall apply:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Under no circumstances will the registration fees be refunded (As per Ministry of Education - Private Education's Policies).
Students, who paid 100/- K.D. registration fees but did not attend school, will not be refunded.
Students who withdraw from the first school day to Octo ber 31 shall pay one third of the tuition fees, including the registration
fees.
Students who withdraw from November 1 to December 31 shall pay half of the tuition fees, including the registration fees.
Students who withdraw from January 1 to February 28 s hall pay two thirds of the tuition fees, including the registration fees.
Students who withdraw after March 1 shall pay the tuition fees in full.

Fifth: Delayed Enrollment:
1. There will be no discount for delayed enrollment during the first semester.
2. Students enrolled during the second semester will be eligible for 20% discount.
Sixth: Parent/Student Handbook:
It is the goal of the American Creativity Academy to provide a safe and high quality learning environment for all students. I t is the
responsibility of all parents to adhere to the "Parent/Student Handbook" as published at the beginning of the 2016-2017 academic year. It
is your responsibility to review online at www.aca.edu.kw the Parent/Student Handbook. By signing below it is understood that
adherence to these policies are part of the enrollment process for all parents.
(ACA has the right to adjust the policy under any circumstance and to post students’ photo in digital media and school
publications).
Seventh: Attendance Seventh: Attendance & Absence:
Accepted students must attend school within the first four d ays of the official start of the school year. Parents must inform ACA in writing
in advance if their child will be late for the beginning of the academic year. On the fifth day of absence without notification to the school,
the child will be dropped from the school registration and the place will be given to another child .
Eighth: General Conditions:
ACA will not consider reenrollment or enrollment and reserve seats for students unless parents have clearance letter or original receipts
to prove that all previous years’ financial balance as well as current year tuition are cleared. The school has the right to cease students’
reenrollment and students’ transferring file for the academic year 2016/2017 until school tuition is fully paid.
According to MOE guidelines, the father has sole authority to sign all registration forms except death please (provide death certificate)
or divorce (please provide educational custody if Guardian will sign registration forms).

Acknowledgement
I, parent of student ________________________ in grade _______ Academic year 2016-2017 acknowledge that I
have read the aforementioned financial policies and undertake to pay the tuition fees in due time.
Parent’s Name: ……………………………………………………..
Parent’s Signature: …………………

