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CIRCULAR FOR REREGISTRATION AS PER ARTICLE 44, ORGANISING REGULATIONS OF PRIVATE
SCHOOLS IN THE EMIRATES OF ABU DHABI, ADEK
Dear Parents,
I, on behalf of the management and the staff thank you for the support and co-operation
extended to make the year 2020-21 a successful one.
We expect the same spirit to continue in the years to come. At this juncture we are glad to inform
you that we have reached our maximum strength so we are in a position to fill only the vacancies
arising in each class.
Therefore, we would like to know if you propose to continue your child’s studies in our school for
the academic year 2021-22. You are requested to complete the re-registration on or before
Sunday, 23/05/2021. If you wish to continue, please pay 5% of tuition fees as a nonrefundable/non-transferable re-registration fee which will be adjusted only in the first term
tuition fees for the academic year 2021-22 of the same child.
If you do not make the re-registration fees payment we will consider this as a withdrawal of
your child to enable us to admit new students in his/her vacancy and your child/children will
not have a place guaranteed in the school for the academic year 2021-22.
Please note that only those who have paid all the dues for the academic year 2020 – 2021 are
eligible for re-registration for the next year.
You can pay the re-registration fees online through the link www.cbsabudhabi.com/login or
directly to the school with a prior appointment and valid Covid-19 negative test result received
within 96 hours or emergency use icon in ALHOSN App (E Status).
We solicit your co-operation in this regard.

Principal
Creative British School
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نشرة بخصوص إعادة التسجيل للعام القادم 0200\0202
تطبيقا ً لقانون مجلس أبوظبي للتعليم إلعادة التسجيل مادة رقم (  ) 44في مدارس أبوظبي
أولياء األمور األعزاء :
بداية نود ان نشكركم على حسن تعاونكم المستمر معنا لجعل سنة  0202-0202سنة دراسية ناجحة ونعول
على تواصل هذا الدعم في األعوام القادمة إن شاء هللا .
إن المقاعد الدراسية للعام القادم محدوده وسيكون التسجيل للعام القادم للطالب الجدد بنا ًء على عدد الطالب
المنسحبين هذا العام.
ولذلك نود أن نعلم إذا كانت لديكم الرغبة باستمرار الطالب بمدرستنا للسنة الجديدة  0200/0202أم ال .،و ذلك
بالحضور للمدرسة لملئ أوراق إعادة التسجيل ودفع  %5من رسوم العام القادم كرسوم تسجيل ( للراغبين في
مواصلة الدراسة في مدرستنا) وهي قيمة غير قابلة لالسترداد و غير قابلة للتحويل وستحتسب في قسط الفصل
األول لنفس الطالب ،وذلك في أو قبل يوم األحد .0202/20/02
في حال لم يتم دفع رسوم التسجيل قبل الموعد المحدد فإن الطالب سيعتبر من الطلبة المنسحبين وسيعطى
مقعده لطالب جديد  ،و لن يكون لطفلك  /أطفالك مقعد مضمون في المدرسة للعام الدراسي.0200/0202
وننوه لسيادتكم بأن فقط الطالب الذين دفعوا جميع الرسوم المدرسية لهذه السنة لهم حق إعادة تسجيلهم
للعام الدراسي القادم .0200/0202
يمكنكم دفع رسوم إعادة التسجيل عبر اإلنترنت من خالل الرابط  www.cbsabudhabi.com/loginأو
مباشرةً في المدرسة مع موعد مسبق و نتيجة اختبار  Covid-19سلبية صالحة التي تم استالمها في غضون
 69ساعة أو رمز االستخدام في حاالت الطوارئ في تطبيق الحصن.)E( ALHOSN /
نقدر لكم حسن تعاونكم معنا.

المديرة
مدرسة اإلبداع البريطانية

