AIS Re-Enrollment
2018/2019 Academic Year
November 28, 2017
Dear Parents,
Re-enrollment for the 2018/2019 academic year will take place from December 3, 2017 to January 31, 2018.
We kindly urge you to re-enroll your child without delay. This will guarantee your child’s enrollment at AIS in
2018/2019. After January 31, 2018, students who are not re-enrolled may lose their seat to a new student.
A 100 KD non-refundable registration fee is required to re-enroll your child for the 2018-2019 academic year.
This registration fee will be applied to the 2018/2019 academic year’s tuition.
If you have a child you want to enroll at the school next year, but who is currently NOT enrolled at AIS, please
begin the registration application process in December 2017. Note that seats may be limited, and admission is
based on availability of seats.
The Business Office will be open daily from Sunday to Thursday to receive the re-enrollment registration fee
from 7:30 am to 3:00 pm. You can also pay online through the school website, www.ais-kuwait.org by using
your family account number.
Administration

إعــادة التس ــجيل
2018/2019 للعــام الدراســي القــادم
2017/11/28 الكــويت ف
ر
المحتميــن

 أوليـ ــاء أم ــور الطــالب/السـ ــادة

ى
وحت
2017/12/3  سيبدأ من2018/2019 اس القادم
نعلمكم بأن إعادة تسجيل الطالب القداىم للعام الدر ي
.2018/1/31
ى
غتهم من الطالب
ولضمان أماكن أبنائكم نأمل أن تبادروا للتسجيل خالل الفتة المذكورة أعاله ألن لهم أولوية التسجيل عىل ر
.لك ال نفاجأ بعدم توفر األماكن لهم يف حالة تأخرهم عن التسجيل يف الوقت المحدد
الجدد وذلك ي
ى
يعتت جزء من الرسوم الدراسية للعام
غت قابل لإلستداد ولكنه ر
ك لكل طالب وهو ر. د100 علما بأن رسم التسجيل
.2018/2019
ديسمت
اس القادم خالل شهر
ر
سوف يتم قبول طلبات التسجيل لألخوة واألخوات الر ر
اغبي يف اإللتحاق بالمدرسة للعام الدر ي
. علما بأن األماكن محدودة والقبول سوف يكون عىل حسب األماكن المتاحة2017
 ى7:30 am يقوم قسم المحاسبة باستالم رسوم التسجيل من األحد اىل الخميس من الساعة
 أو بامكانكم3:00 pm وحت
ى
. باستخدام رقم حساب العائلةwww.ais-kuwait.org األلكتونية للمدرسة
الدفع عن طريق البوابة
اإلدارة

