
 

February 14, 2019 

Dear Parents: 

Students are the focus of the learning process and they are the future constructers . To assure providing quality 

education including enabling, practices and Distinction  . to provide excellent services to our students we need to 

plan things according to students numbers for next educational year from: 

* Educational resources  

*student management accounts for students 

* Digital learning registration   

* Classes organization 

to inform you that  want we for next year ,our school  reserve students place in In order to  

❖ parents  have to pay the fees  to renew registration and  reserve a place in your son/ daughter  new class for 

the academic year 2019-2020 

❖ The fees for the whole academic year 2019-2020 are 22500 SR ( approved by Ministry of Education)   

❖ Reservation fees should be paid before the end of April, 2019 

❖ At the beginning of May,2019 the school is going to open the registration for new students in replacement of 

students who didn’t pay the fees. 

❖ Parents must pay the fees for the current academic year and sign the renewal contract so they can register 

for the coming academic year . 

Your cooperation help us planning to provide quality services for our students . Thank you for being part of 

improvement for our school and education process. 

With regards, Rand International School administration 

 االهالي االعزاء :

افضل الخدمات  ولتقديم الطالب هو العنصر االساسي للتعليم وطالبنا هم بناة المستقبل ولتقديم جودة تعليم لهم بما تعنية الجودة من تمكين وممارسة وتميز 

يحتاج التخطيط المتقن معرفة اعداد الطالب للسنة الدراسية القادمة  لكي يتسنى لنا :للطالب وللعملية التعليمية   

التعليم االلكترونياالشتراك ببرامج و  لمصادر التعليميةطلب ا *  

   إدارة الطالب  برنامج ب ل* شراء حسابات الطال

وغيرها الطالب  إلعدادواعادة الهيكلة تبعا  لفصولاتنظيم *   

  لذا  يتوجب على الطالب حجز مقعد دراسي للسنه القادمة ضمن االلية التالية :

  هـ  1441 -1440وحجز مقعد دراسي للطالب للسنة الدراسية ية الدراس السنة رسومجزء من يتوجب على االهل دفع  ❖

  لاير سعودي ) موافق عليها من قبل وزارة التعليم ( يتم تقسيمها على ترمين  22500كاملة هـ  1441-1440رسوم السنة الدراسية  ❖

  2019 ابريلشهر  منتصف د قبل يجب دفع رسوم تجديد التسجيل لضمان المقع ❖

  2019ابريل شهر  منتصف  من خارج المدرسةمكان الطالب الغير مجددين يبدا التسجيل للطالب الجدد  ❖

ودفع جزء من رسوم السنة الدراسية القادمة للتمكن من حجز مقعد للسنة وتوقيع عقد التجديد يجب دفع رسوم السنة الدراسية الحالية كاملة  ❖

 الدراسية القادمة

 تعليمية نا في التخطيط لتقديم افضل الخدمات لطالبنا وللعملية التعليمية بجودة عالية شكرا لكونكم داعم  لعملية التطوير للمدرسة وللعملية التعاونكم يساعد

 مع تحياتنا ,إدارة مدرسة رند العالمية


