
 

 

  

 

                    

 

 

 

The Gulf English Nursery 

Nursery Fees Policy 

withdraws from GEN to join another institution, an additional registration fee will be 

required should the child return to GEN. 

2- No refund will be given if a student withdraws from GEN. 

3- Full term tuition fees will be charged regardless of when a child is admitted within the 

term. 

4- To reserve a place for a student for a full term whilst student is away, half of the term’s 

fees will be charged.  

5- There is a non-refundable fee of 700 QR. for entrance test. 

6- Parents / Guardian are responsible for prompt payment of all school fees as per fees 

policy. 

 

Tuition Rates: 

 

Class 1st 2nd 3rd Fees/Year 

One Session  12,000 8,000 8,000 28,000 

Full Time 15,000 10,500 10,500 36000 

 

Fees Payment Dates : 

 

Class First Term Second Term Third Term 

  

 
I understand that although attending at The Gulf English Nursery gives my child priority, it 

does not guarantee that they are promoted or accepted to attend Pre School at The Gulf 

English School.  

 

My child will need to register and take part in Pre School Entrancing Testing to be considered 

for a place in September after their 3rd Birthday 

 

 

 

 

Signature: ……………………… ...................................... :التوقيع 

Date: …………………………… ...................................... :التاريخ 

2021-2022 
1- There is a one-time non-refundable registration payment of 5500 QR. If a child 

Nursery              5th   September 2021 1st December 2021         1st  March 2022 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

لاير قطري غير قابل    5500وقدره الخليج اإلنجليزية يتم دفع رسم تسجيل  حضانةمستجد ب طفلعند التحاق أي  .1

 الحضانةفي العودة إلى  طفلأخرى ورغب ال حضانة إلى أي  الحضانةمن  لطفللإلسترداد. في حالة انتقال ا

 .   التسجيل مجددا  م وثانية  فإنه يترتب عليه دفع رس

 خالل الفصل الدراسي. الحضانةمن  طفلال تسترد الرسوم الدراسية في حالة انسحاب ال .2

 .بالحضانة طفلدفع مصاريف الفصل الدراسي بالكامل بغض النظر عن تاريخ التحاق الت .3

لسبب ما فإنه يتعين دفع نصف مصاريف الفصل  طفلفي حالة طلب حجز مقعد لفصل دراسي كامل أثناء غياب ال .4

 الدراسي. 

 . لإلسترداد غير قابل لاير قطري  700 يتم دفع رسـم وقـدره لطفلعند تحديد موعد إمتحان القبول لال .5

 .ولي األمر مسؤول عن سداد الرسوم المدرسية بالكامل وفقا  لسياسة الرسوم  .6

 :الرسوم الدراسية

 

 الصف الفصل األول الفصل الثاني الفصل الثالث الرسوم اإلجمالية للسنة

 فترة واحدة 12,000 8,000 8,000 28,000

 دوام كامل 15,000 10,500 10,500 36,000

 

             :ريخ استحقاق الرسوم لكل فصل دراسيتا

                               

 الفصـل األول الفصـل الثاني الفصـل الثالث

مدرسة بهم  يضمن قبول وأ األولوية هميعطي فان هذا ال حضانة الخليج االنجليزية في بالرغم من تسجيل أبنائيوأنا أفهم أنه 

في سبتمبر الخليج فانة يتعين علي طفلي التسجيل و أجتياز أختبار القبول  في مدرسة ولأللتحاقللتسجيل والخليج االنجليزية . 

الثالث .ايلول بعد عيد ميالدهم   

 

 

Signature: ……………………… ...................................... :التوقيع 

Date: …………………………… .... :التاريخ.................................. 

 حضانة الخليـج اإلنجليـزيـة

 سياسـة المصاريف الدراسـية

2021-2022 

 

1/3/2022 1/12/2021 5/9/2021 

 


