MIRDIF
FEES

All payments are inclusive of registration and tuition fees and should be paid on date of registration by cash, credit
card or cheque (made payable to Emirates British Nursery).
Subject

(AED)

Important Notes

Registration Fee

500

One off payment and non refundable

Medical Fee

500

Annual charge and non refundable

Access Card Fee

100

One off payment and refundable on return of card

Deposit

1000

One off payment (please read the Terms & Conditions page)

Nursery T-shirt

180

Compulsory for all children (min. of 3 t-shirts, each cost AED 60)

Communication Book

25

Compulsory for children in Disney, Seaworld, bus children and Afternoon Activity Class

Waiting list Fee

300

one off payment & non refundable

TERM FEES
Timings

5 Days

3 Days

2 Days

08:00 am - 12:00/12:30 pm

AED 9,950

AED 8,455

AED 7,600

08:00 am - 3:00 pm

AED 11,130

AED 10,165

AED 8,990

08:00 am - 5:30 pm

AED 13,910

AED 11,880

AED 10,380

Attendance Policy
• Minibeast children must attend 5 days.
• Children under the age of 2 (before 1st of Sept.), finishing time is 12:00 pm unless a late class is pre-paid.
• 2 & 3 days children have compulsory set days. Days will be confirmed to parents before the term starts.
• Payment Method: Cheques for term fees and transportation to be provided at registration and dated as follows:
Term 1 - 1st August

Term 2 - 1st November

Term 3 - 1st March

ADDITIONAL SERVICES

Arabic & Islamics Classes - AED 5,000 per year (Oct-Jun), 3 lessons per week
Number of Days

Term Fees (7:30 am - 8:00 am/12:00 pm -12:30 pm)

5

AED 780

3

AED 535

2

AED 375

Daily

AED 20 per half hour, AED 35 per hour

TRANSPORTATION FEES
Location

Yearly Fees

Mirdif

AED 7,490

Al Warqa 1, 2 and 3

AED 8,025

Rashdiya / Festival City

AED 8,560

International City / Silicon Oasis

AED 12,305

No one way payment options available for the bus.

مردف
الرسوم

جميع الدفعات تشمل التسجيل و األنشطة و الرسوم الدراسية و ينبغي دفعها عند التسجيل إما نقداً أو ببطاقة ائتمان أو عن طريق تقديم
شيك (محرر بإسم الحضانة اإلماراتية البريطانية)
الموضوع

المبلغ (درهم) مالحظات هامة

رسوم التسجيل

500

تدفع مرة واحدة وغير مستردة

500

رسوم طبية

رسوم سنوية وغير مستردة

100

بطاقة دخول

تدفع مرة واحدة (مستردة عند إعادة بطاقة الدخول)

1000

تأمين
قميص خاص بالحضانة

تدفع مرة واحدة (يرجى اإلطالع على صفحة الشروط واألحكام الواردة في نموذج التسجيل)

180

إلزامية لجميع األطفال (عدد  3قمصان 60 ،درهم للقميص الواحد)

25

كتاب التواصل

تدفع مرة واحدة خاصة بأطفال “ديزني” و”سي ورلد” وصفوف األنشطة المسائية ومستخدمي الباص

300

رسوم الئحة اإلنتظار

تدفع مرة واحدة وغير مستردة

رسوم الفصل
 5أيام

الوقت

 08:00ص  12:00 / 12:30 -م

 08:00ص  3:00 -م

 9،950درهم
 11،130درهم

 13،910درهم

 08:00ص  5:30 -م

 3أيام

 8،455درهم
 10،165درهم

 11,880درهم

يومان

 7،600درهم

 8،990درهم
 10،380درهم

شروط الحضور
• يجب حضور أطفال فئة “ميني بيست” مدة الـ  5أيام.
• على األطفال الذين يقل عمرهم عن عامين (قبل  1سبتمبر) ،اإلنتهاء عند الساعة  12:00م ،إال في حالة وجود حصة متأخرة مدفوعة مسبقاً.
• يجب على األطفال الذين سيحضرون مدة اليومين و الثالثة أيام االلتزام بأيام معينة ،سيتم اإلعالن عن األيام المخصصة قبل بداية الفصل.
• الدفع :شيكات عن رسوم الفصل و المواصالت يتم تقديمها عند التسجيل مؤرخة بالتواريخ التالية:

الفصل األول 1 :أغسطس

الفصل الثاني 1 :نوفمبر

الفصل الثالث 1 :مارس

خدمات إضافية

األيـام

مرات في األسبوع
حصص اللغة العربية والتربية اإلسالمية  5000درهم في السنة (أكتوبر  -يونيو) ّ 3

5
3
2
اليومي

الموقع
مردف
الورقاء  2 ،1و 3
الراشدية /فيستيفال سيتي
انترناشونال سيتي /سيليكون أوسيس

رسوم الفصل( 7:30ص  8:00 -ص 12:00/م  12:30 -م)
 780درهم

 535درهم

 375درهم

 20درهم لنصف ساعة ٣٥ ،درهم للساعة

رسوم المواصالت

الرسوم السنوية
 7،49 0درهم

 8، 0 25درهم
 8،56 0درهم

 12،305درهم

ال يمكن التسجيل في المواصالت لوجهة واحدة فقط.

