TUITION & OTHER FEES for the 2018-2019 Academic Year
2018-2019 الرسوم الدراسية والرسوم اﻷخرى ﻷكاديمية الملك عبدﷲ للعام الدراسي
All re-/enrollment applications and enrollment contracts should be completed online
through our new student management system, myKAA. All corresponding fees and
tuition must also be paid online. Smart Tuition, the online tuition and fee management
service integrated with myKAA, charges a $50 per family per year service charge. If
you are unable to use our online application/payment system or require assistance,
you can bring in a check, payable to King Abdullah Academy, by August 01, 2018. The
online submission will then be completed with you by Ms. Amani Bahubaish in the
Student Billing/Accounts Receivable Department. The $50 Smart Tuition service
charge still applies and should be included in your initial payment check.
على اﻷهالي الكرام تعبئة طلبات إعادة التسجيل واستكمال كافة عقود التسجيل من خﻼل النظام اﻻلكتروني الجديد
Smart
Tuition
.

كما سيتم دفع كافة رسوم التسجيل و المستحقات المالية من خﻼل نظام

myKAAا

 في حالة عدم التمكن من استخدام هذا النظام. دوﻻر للعائلة٥٠ وستكون الرسوم السنوية لﻼشتراك في هذا النظام
 وسيتم تقديم،٢٠١٨  أﻏسطس١ في موعد أقصاه

King Abdullah Academy

يمكن احضار شيك باسم

.الطلب الكترونيا ً من خﻼل مساعدة مسؤولة المحاسبة في القسم المالي اﻷستاذة أماني باحبيش
We are only accepting CHECKS as a form of payment at the moment; please do not bring
cash as a payment as it will not be accepted.
: الرجاء تحرير الشيكات باﺳﻢ.  لن تقبل المبالغ النقدية،أكاديمية الملك عبدﷲ تقبل الدفع بالشيكات في الوقت الراهن

Sibling Discount:

1. The Tuition Fees and Transport Fees for a second child attending KAA during
same academic year will be discounted by 10%.
2. The Tuition and Transport Fees for a third and subsequent children attending KAA
during same academic year will be discounted by 15%.
3. Discounts are applied to the lowest tuition fee. For example if enrolling two
students tuition for 1st child $9,700, tuition for the 2nd child will be discounted
by10%.
:التخفيض العائلي

 للطالب الثاني من نفس العائلة عند التحاقهﻢ%10  ﺳيكون هناك تخفيض في الرﺳوم الدراﺳية ورﺳوم المواصﻼت بنسبة.1
.باﻷكاديمية في نفس العام الدراﺳي
 للطالب الثالث وأكثر من الثالث من نفس%15  ﺳيكون هناك تخفيض في الرﺳوم الدراﺳية ورﺳوم المواصﻼت بنسبة.2
.العائلة عند التحاقهﻢ باﻷكاديمية في نفس العام الدراﺳي
 كمثال على ذلك إذا كانت الرﺳوم الدراﺳية للطالب اﻷول في، التخفيض العائلي ينطبق على الرﺳوم الدراﺳية اﻷدنى.3
 من الرﺳوم المخصصة بحسب المرحلة%10  فالرﺳوم الدراﺳية للطالب الثاني ﺳتكون مخفﻀة بنسبة$9,700
.التعليمية

Refund Policy
Admission and cafeteria fees are non-refundable. Tuition and transportation fees are nonrefundable after September 14, 2018.

ﺳياﺳة اﺳترداد المبالغ المدفوعة:
رﺳوم التسجيل ورﺳوم وجبات الغذاء غير مستردة ،الرﺳوم الدراﺳية ورﺳوم المواصﻼت غير مستردة بعد شهر من الدفع ،فإذا تﻢ دفع
المبلغ بتاريخ  1أغسطس  2018فلن نرد المبلغ بعد تاريخ  14ﺳبتمبر 2018م.

Amount:
المبلغ

Fee:
الرسوم
)Admissions Fee per student (non-refundable

$200.00
رﺳوم التسجيل لكل طالب )غير مستردة(
$100.00
$9,700.00
$8,730.00
$8,245.00
$15,000.00
$875.00
$2,300.00
$2,070.00
$1,955.00

)Re enrollment Fee per student (non-refundable
رﺳوم إعادة التسجيل لكل طالب )غير مستردة(
)Tuition 1st child (Full Year – for non Saudi Students
رﺳوم الطالب اﻷول الدراﺳية في العام للطﻼب الغير ﺳعوديين
)Tuition 2nd child (Full Year – for non Saudi Students
رﺳوم الطالب الثاني الدراﺳية في العام للطﻼب الغير ﺳعوديين
)Tuition 3rd child (Full Year – for non Saudi Students
رﺳوم الطالب الثالث الدراﺳية في العام للطﻼب الغير ﺳعوديين
)Tuition for Diplomat students (Full Year – for non Saudi Students
الرﺳوم الدراﺳية للطﻼب الدبلوماﺳيين في العام للطﻼب الغير ﺳعوديين
)Lunch for Saudi and non-Saudi Students (Full Year - non-refundable
رﺳوم وجبة الغذاء في كافتيريا اﻻكاديمية وهي رﺳوم غير مستردة
st
Transportation 1 child (Full Year) for Saudi and non-Saudi Students
رﺳوم المواصﻼت في العام للطالب اﻷول للسعوديين وغير السعوديين
Transportation 2nd child (Full Year) for Saudi and non-Saudi Students
رﺳوم المواصﻼت في العام للطالب الثاني للسعوديين وغير السعوديين
rd
Transportation 3 child (Full Year) for Saudi and non-Saudi Students
رﺳوم المواصﻼت في العام للطالب الثالث للسعوديين وغير السعوديين

Tuition and transportation discounts for Additional Children are the same for the 3 rd child.
الرﺳوم الدراﺳية ورﺳوم المواصﻼت للطﻼب اﻹضافيين ﺳيتﻢ تطبيق تخفيض رﺳوم الطالب الثالث عليهﻢ.

الرسوم الدراسية ومواعيد استحقاقها للطﻼب الغير سعوديين TUITION PAYMENT PLAN FOR NON-SAUDI STUDENTS

Tuition
أقساط الرسوم
الدراسية

Tuition
)(1st child
الرسوم الدراسية
للطالب اﻻول

سنويا ً
$9,700.00
دفعه واحدة
لكل فصل دراﺳي
$4,850.00
الدفعة اﻷولى
$4,850.00
الدفعة الثانية
عشرة أقساط طوال العام الدراﺳي
$970.00
الدفعة اﻷولى
$970.00
الدفعة الثانية
$970.00
الدفعة الثالثة
$970.00
الدفعة الرابعة
$970.00
الدفعة الخامسة
$970.00
الدفعة السادﺳة
$970.00
الدفعة السابعة
$970.00
الدفعة الثامنة
$970.00
الدفعة التاﺳعة
$970.00
الدفعة العاشرة

Tuition
)(3rd childالرسوم
الدراسية
للطالب الثالث

Tuition
)(2nd child
الرسوم الدراسية
للطالب الثاني
$8,730.00

$8,245.00

$4,365.00
$4,365.00

$4,122.50
$4,122.50
$824.50
$824.50
$824.50
$824.50
$824.50
$824.50
$824.50
$824.50
$824.50
$824.50

$873.00
$873.00
$873.00
$873.00
$873.00
$873.00
$873.00
$873.00
$873.00
$873.00

Charge Date
تاريخ التحصيل

Installment plan

Annual:
1st payment
01 August 2018
Per Semester
1st payment
01 August 2018
2nd payment
01 January 2019
10 months payments
1st payment
01 August 2018
nd
2 payment
01 September 2018
rd
3 payment
01 October 2018
4th payment
01 November 2018
th
5 payment
01 December 2018
th
6 payment
01 January 2019
th
7 payment
01 February 2019
8th payment
01 March 2019
th
9 payment
01 April 2019
th
10 payment
01 May 2019

Transportation fees
رسوم المواصﻼت ومواعيد استحقاقها

أقساط رسوم
المواصﻼت
سنويا ً
دفعه واحدة
لكل فصل
دراﺳي
الدفعة اﻷولى
الدفعة الثانية

Charge Date
تاريخ التحصيل

Installment
plan

Transportation
)(1st child
رسوم المواصﻼت
للطالب اﻻول

Transportation
)(2nd child
رسوم المواصﻼت
للطالب الثاني

Transportation
)(3rd child
رسوم المواصﻼت
للطالب الثالث

Annual
1st payment
Per Semester

$2,300.00

$2,070.00

$1,955.00

01 August 2018

1st payment
2nd payment

$1,150.00
$1,150.00

$1,035.00
$1.035.00

$977.50
$977.50

01 August 2018
01 January 2019

