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THE WELLSPRING SCHOOL TUITION STRUCTURE - ACADEMIC YEAR 2021-22
1ST INSTALLMENT
2ND
3RD
ANNUAL
الدفعة االول
INSTALLMENT INSTALLMENT TUITION*
Grade
Reالدفعة الثانية
الدفعة الثالثة
Installment
الرسوم
enrollment
Level
السنوية
Total
Due by 30Due by 01Apr

KG1
KG2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

Due by 30-Nov

Sep

6,140
8,200
8,940
8,940
8,940
9,600
9,600
11,900
11,900
12,220
12,280
12,600
12,900
13,200

8,140
10,200
10,940
10,940
10,940
11,600
11,600
13,900
13,900
14,220
14,280
14,600
14,900
15,200

6,105
7,650
8,205
8,205
8,205
8,700
8,700
10,425
10,425
10,665
10,710
10,950
11,175
11,400

Due by 28-Feb

6,105
7,650
8,205
8,205
8,205
8,700
8,700
10,425
10,425
10,665
10,710
10,950
11,175
11,400

20,350
25,500
27,350
27,350
27,350
29,000
29,000
34,750
34,750
35,550
35,700
36,500
37,250
38,000

Terms and Conditions –
1. Tuition Scope*
The above schedule of tuition is applicable to students enrolled in The WellSpring School and covers the
student’s tuition. Excursions (field trips), uniforms, school supplies, special needs, language acquisition,
textbook/resources, and bus transportation are excluded and billed separately as applicable.
2. “Due By” Dates
Payments are due (must be finished) by the dates indicated on the schedule above. Failure to pay the
indicated balance by the dates listed will result in your student being placed on financial suspension - not
being allowed to submit work, participate in after-school activities or go on school excursions, and limited
access to PowerSchool or learning platforms.
3. Re-enrollment Fee (Returning Students)
A payment of AED 2,000 is required before 30th April to secure a place in the school for the next academic
year. This fee will be deducted from the 1st Installment fee and will not be refunded unless the Finance
Department is notified in writing of intention to withdraw before 1st August. The Finance Department will
be open in August to receive payments. Please note that all students must pay the 1st installment in full to
enter classes in September.
4. New Applicant Fee (New Students)
A non-refundable, non-deductible fee of AED 400 is required prior to student entrance assessment or
interview.
5. Confirmation Fee (New Students)
A confirmation payment of AED 2,000 must be made once the student satisfies entrance requirements.
This fee will be deducted from the 1st Installment fee and will not be refunded unless the Finance
Department is notified in writing of intention to withdraw before 1st August.
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6. Mid-Year Enrollment (New Students)
The above payment structure does not apply. Tuition is prorated as per the Ministry of Education guidelines
and payable in full by the next installment deadline.
Fees and Requirements –
7. Life Skills Class and Shadow Teacher Fee
Students requiring special needs support in the Life Skills Program or shadow teachers will have an annual
fee to provide the required staffing and support.
8. Textbook and Resources Fee
At each level of the school, there are required Arabic, Islamic, Moral Education, Arabic Social Studies
textbooks and additional educational textbooks and resources both in print and online for reading, writing,
math, and science. Details regarding this fee will be communicated to relevant levels of the school.
9. English Language Acquisition Fee
TWS has a dedicated language acquisition program for students who require additional English support. If
your child requires these services for their success at TWS, relevant fees will be discussed to provide the
required staffing.
10. Laptops
Secondary students in grades 6-12 must provide their own laptops according to school requirements.
Required curriculum and software will be installed by the school.
11. Official Document Requests
Parents who need official documents need to submit the request paperwork and relevant processing and/or
mailing fees.
12. Bus Fee
Bus service during COVID-19 is currently non-operational. When safety requirements change, bus service
will resume, and operational fees will be communicated. The target is to resume bus service at the
beginning of the 2021-22 school year.
13. Sibling Discounts
3rd Child : 15% 4th Child : 20% 5th Child or more: 25% (discount is on tuition fees only)
14. Payment Methods
i. Payment can be made by cash, cheque, debit/credit card, bank transfer or through the Skiply
mobile app.
ii. Bank Details:
Beneficiary: RAK Academy American Curriculum WellSpring Branch
Bank Name: RAK Bank
Account No.:0022359278001
Branch: Ras Al Khaimah
IBAN: AE350400000022359278001
SWIFT code: NRAKAEAK
iii. If paying by bank transfer, direct deposit, or through Skiply, email the transaction/deposit slip to
finance@tws-rak.org with the student name, student code, and grade so that the payment can
be easily traced. Bank charges should be shouldered by the parent/transferor and the school
should receive the correct payment.
iv. If paying by cheque, the official beneficiary (Payable To) is RAK Academy American Curriculum
WellSpring Branch.
15. Early Withdrawal
Parents are required to inform the school in writing at least one month prior to date of leaving so that the
necessary documentation can be prepared.
For additional questions, please contact the Finance Office at finance@tws-rak.org or at 054-4614640.
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الشروط و االحكام -
 .1جدول الرسوم المدرسية:
تطبق الرسوم أعاله على الطالب المسجلين في مدرسة  WellSpringويغطي الرسوم الدراسية للطالب .ال تتضمن الرسوم
الرحالت (الرحالت الميدانية)  ،والزي المدرسي  ،واللوازم المدرسية  ،واالحتياجات الخاصة  ،دروس التقوية اللغوية ،
والكتب المدرسية ،والنقل بالحافالت  ،ويتم إصدار فواتير بها بشكل منفصل حسب االقتضاء.
 .2تواريخ استحقاق الدفعات:
المدفوعات المستحقة (يجب أن تسدد بالكامل) حسب التواريخ الموضحة في الجدول أعاله .سيؤدي عدم السداد في المواعيد
المحددة إلى تعليق برامج التعلم للطالب  -لن يتمكن الطالب من انهاء وتسليم المهام أو المشاركة في أنشطة ما بعد المدرسة
أو الذهاب في رحالت مدرسية وعدم الدخول علي  PowerSchoolأو منصات التعلم.
 .3رسوم إعادة التسجيل (الطالب المستمرون)
يجب سداد مبلغ  2000درهم قبل تاريخ  30أبريل لتأمين مكان في المدرسة للعام الدراسي المقبل .سيتم خصم هذه الرسوم
من رسوم القسط األول ولن يتم ردها ما لم يتم إخطار إدارة المالية كتابيًا بالرغبة في ترك المدرسة قبل األول من أغسطس.
سيفتح قسم المالية أبوابه في أ غسطس لتلقي المدفوعات .يرجى مالحظة أنه يجب على جميع الطالب دفع القسط األول
بالكامل لاللتحاق بالفصول الدراسية في سبتمبر.
 .4رسوم التسجيل الطلب الجديد (الطالب الجدد)
يجب سداد مبلغ  400درهم قبل تقييم دخول الطالب أو المقابلة .هذا المبلغ غير قابل لالسترداد وغي ر قابل للخصم.
 .5رسوم تأكيد التسجيل (الطالب الجدد)
يجب سداد دفعة تأكيدية بقيمة  2000درهم بمجرد استيفاء الطالب لمتطلبات القبول .سيتم خصم هذه الرسوم من رسوم
القسط األول ولن يتم ردها ما لم يتم إخطار الدارة المالية كتابيًا بنيتها في االنسحاب قبل األول من أغسطس.
.6التسجيل في منتصف العام (الطالب الجدد)
ال ينطبق عليهم الدفع أعاله كاملة .يتم تقسيم الرسوم الدراسية بالتناسب وفقًا لرشادات وزارة التعليم ويتم دفعها بالكامل
بحلول الموعد النهائي للدفعة التالية.
الرسوم والمتطلبات -
 .7صفوف أصحاب الهمم و رسوم معلمة الظل
الطالب الذين يحتاجون إلى دعم من أصحاب الهمم في برنامج المهارات الحياتية أو يحتاجون الي معلمي الظل
سيتقاضون رسو ًما سنوية لتوفير الموظفين والدعم المطلوب
 .8رسوم الكتب المدرسية والموارد التعليمية
هناك كتب مدرسية للغة العربية والسالمية والتربية األخالقية ودراسات اجتماعية عربية وكتب وموارد تعليمية إضافية
مطبوعة وعبر النترنت للقراءة والكتابة والرياضيات والعلوم للمراحل الدراسية المختلفة .سيتم إرسال التفاصيل المتعلقة
بهذه الرسوم لجميع المراحل.
 .9رسوم دروس التقوية لتعلم اللغة النجليزية
لدى  TWSبرنامج مخصص الكتساب اللغة للطالب الذين يحتاجون إلى دعم إضافي للغة النجليزية .إذا كان طفلك يحتاج
إلى هذه الخدمات من أجل نجاحه في  ، TWSفستتم مناقشة الرسوم لهذا البرنامج لتوفير الموظفين المطلوبين.
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 .10أجهزة الكمبيوتر المحمولة
يجب على طالب المرحلة الثانوية في الصفوف من السادس إلى الثاني عشر توفير أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة
بهم وفقًا لمتطلبات المدرسة .سيتم تثبيت المناهج والبرامج المطلوبة من قبل المدرسة.
 .11طلبات الوثائق الرسمية
على اآلباء الذين يحتاجون إلى وثائق رسمية من المدرسة تقديم طلب باألوراق المطلوبة و سداد اي رسوم خاصة بها.
 .12رسوم االنتقاالت و الحافالت المدرسية
ال تعمل خدمة الحافالت حاليا ً بسبب  .COVID-19سنقوم باستنئاف الخدمة عندما تتغير متطلبات السالمة ،وستتم مشاركة
رسوم المواصالت .الهدف هو استئناف خدمة الحافالت في بداية العام الدراسي .22-2021
 .13خصم االخوة
لطفل الثالث ٪15 :الطفل الرابع ٪20 :ا لطفل الخامس أو أكثر( ٪25 :الخصم على الرسوم الدراسية فقط).
 .14طرق السداد:
للجوال.
Skiply
تطبيق
خالل
من
أو
مصرفي
تحويل
أو
ائتمان
بطاقة
أو
بشيك
أو
ًا
د
نق
المصروفات
يمكن سداد
ّ
ثانيا .التفاصيل المصرفية:
المستفيدRAK Academy American Curriculum WellSpring Branch :
اسم البنك :بنك رأس الخيمة RAK Bank
رقم الحساب 0022359278001 :الفرع :رأس الخيمة
 IBAN: AE350400000022359278001رمز سويفتNRAKAEAK :
ثالثا .في حالة الدفع عن طريق التحويل المصرفي أو اليداع المباشر أو من خالل  ، Skiplyأرسل قسيمة المعاملة /
اليداع بالبريد اللكتروني إلى  finance@tws-rak.orgمع اسم الطالب ورمز الطالب والدرجة بحيث يمكن تتبع
الدفع بسهولة .تسوية الرسوم الدراسية مسؤولية ولي االمر ويجب أن تتلقى المدرسة الدفعة الصحيحة.
رابعا .في حالة الدفع بشيك  ،يكون المستفيد الرسمي (مستحق الدفع)

RAK Academy American Curriculum

WellSpring Branch

 .15االنسحاب المبكر
يجب على أولياء األمور إبالغ المدرسة كتابيًا قبل شهر واحد على األقل من تاريخ المغادرة حتى يمكن إعداد الوثائق
الالزمة.
لمزيد من األسئلة  ،يرجى االتصال بمكتب الشؤون المالية على  finance@tws-rak.orgأو على .054-4614640
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