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AJN admits students only on Term basis. Admissions
are taken for the following terms:

Term 1: September to December 
Term 2: January to March
Term 3: April to June

AJN is for students of age two (2) years to less than
four (4) years at the time of enrolment. students are
enrolled on the basis that they must be walking
unaided at the time of joining the Nursery.
Students are placed in the classes according to their
age group, either 2-3 years (Pre FS1) or 3-4 years (FS1)
classes.
Other matters which are taken into account in
deciding which student can be offered a place in the
nursery are:

•   Availability of space taking into account the 
staff/student ratio, the age of the student and 
registration requirements.

•   Preference is given to those who have been on the 
waiting  list  for  the longest time.

•   Our ability to provide the facilities for the welfare 
of the student.

•   The effect on the existing students and staff of the 
admission of that child.

•   Most students start nursery in September & April, 
however  registrations are welcome at any time 
during the year and enrollment takes place 
throughout the year subject to space availability.

Parent must meet with the Nursery Principal before 
their admission. The student needs to visit the nursery 
before starting.

OFFICE:
Sunday to Thursday: 7.45 am to 3.00 pm

STUDENTS:
Sunday to Thursday: 8.00 am to 12.00 pm
Sunday to Thursday:  8.00 am to 3.00 pm
Sunday to Thursday: 12.00 pm to 3.00 pm

اإلدارة:
من األحد إلى الخميس: من 7.45 صباحا إلى 3.00 مساًء

األطفال:
األحد إلى الخميس: من 8.00 صباحا إلى 12.00 ظهرا
األحد إلى الخميس: من 8.00 صباحا إلى 3.00 ظهرا

األحد إلى الخميس: من 12.00 صباحا إلى 3.00 ظهرا

يتم تسجيل الطالب بالفصل الدراسي على النحو التالي:ا
لفصل الدراسي 1: من شهر سبتمبر إلى شهر ديسمبر

الفصل الدراسي 2: من شهر يناير إلى شهر مارس.
الفصل الدراسي 3: من شهر أبريل إلى شهر يونيو. 

تستقبل الحضانة الطالب من عمر سنتين (2) إلى أقل من 
أربع سنوات (4). .

يتم قبول الطالب القادرين على المشي بمفردهم دون 
مساعدة. 

يتم توزيع الطالب في الفصول وفقا للفئة العمرية الخاصة 
بهم ، سواء في

(Pre FS1) الفئة العمرية 3-2 سنوات 
(FS1) أو الفئة العمرية 4-3 سنوات

هناك بعض األمور التي تؤخذ في األعتبار في إمكانية قبول
الطالب بالحضانة:

•    توفر مقعد مع مراعاة نسبة البالغين لألطفال داخل ا
لصف

وعمر الطالب ومتطلبات التسجيل.
•    يتم إعطاء األفضلية لألسماء التي كانت على قائمة األنت

ظارمسبقا.
•    القدرة على توفير االحتياجات والمتطلبات الالزمة 

لرفاهية
الطالب.

•    تأثير قبول الطالب على األطفال الحاليين وموظفي ا
لحضانة.

•    تبدأ الدراسة بالحضانة في شهر سبتمبر ؛ ومع ذلك 
نرحب بالتسجيالت في أي وقت خالل العام ويتم ا

لتسجيل على مدارالعام   في حال توافر المقاعد.
•    يجب على ولي األمر مقابلة مديرة الحضانة قبل ا

لتسجيل. ويفضل زيارة الطالب للحضانة قبل بدء الدراسة.

TERMS AND CONDITIONS

OPERATION TIME

ADMISSIONS PROCEDURES:

أوقاتالعمل

إجراءاتالتقديم:
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•    يتم دفع المصاريف عن الفصل الدراسي، مع إمكانية ا
لدفع بأقساط شهرية.

•    في حالة عدم القدرة على دفع مصاريف الفصل الدرا
سي

كاملة،يجب دفع القسط الشهري في بداية كل شهر ميالدي.
•    رسوم التسجيل غير مستردة.

•    الشهر على حسب األيام المتبقية من الشهر.

•    ال يتم خصم أيام الغياب، المرض أو العطالت الرسمية.
•    في حالة حضور الطالب للحضانة، حتى ليوم واحد، فهذا 
يعني إنه قد تم حجز المقعد له، لذا يجب دفع مصاريف ا

لشهر كاملة

•    في حالة إنسحاب الطفل من الحضانة والرغبة في عودته 
مرة أخرى، فعليه إتباع إجراءات تسجيل جديدة ويشمل د

فع رسوم التسجيل.
•    يجوز دفع الرسوم نقدا أو بشيك )مستحق الدفع( أو 

ببطاقة
     الصراف اآللي أو ببطاقة اإلئتمان.

•    تحرر شيكات الرسوم بأسم "حضانة العين التمهيدية."

•    إذا تم دفع الرسوم الفصلية/الشهرية ولم يداوم الطالب 
إلى الحضانة على اإلطالق، سيتم رد الرسوم الفصلية/ا

لشهرية.

•    ُيرجى من  اآلباء االحتفاظ بكافة سندات االستالم 
األصلية . ولن يتم قبول أي استفسارات او استرجاع 

مبالغ بدون السندات األصلية .
•    ال يتم إسترداد أيام الغياب أو العطالت الرسمية.

•    الدفع بواسطة جهة عمل ولي األمر  :
•    لن يتم اصدار وصول استالم او خطابات استرجاع ألي 

مبالغ لم يتم تسديدها 
تحت أي ظرف كان .

•   Tuition  Fee  is  taken for  a whole term  which  can 
be paid on monthly basis.

•   Tuition  Fee  needs  to  be paid   on  the  1st  of   
every month if not paid at the start of the term.

•   Registration   Fee   once   paid is   non-refundable.

•   Fees   paid are non-refundable, non-transferable.

•   Fees  are   payable  for   all   absence   inclusive    of 
illness, vacation & public holidays.

•   If   the student attends the nursery (even for one 
day), this means a seat is reserved for him/her, 
then the full month fee has to be paid & is 
non-refundable.

•   Registration  fee needs to be paid again if student 
has  been withdrawn and wishes to be readmitted 
into the        nursery.

•   Payment can be made in cash, by cheque (current 
dated), debit card or credit card.

•   Cheques   should  be   made   payble  to “Al Ain 
Junior Nursery”.

•   If  the term/monthly fees   have been paid but the 
Student  has  not attended  the  nursery   at  all,  
the term/monthly tuition fees will be refunded.

•   Parents are advised to keep all original receipts. 
Any queries or reimbursement letters will not be 
entertained without the original receipts. 

•   No  refunds for any kind of absence days or public 
holidays.

Payment by Departments
•   Under  no  circumstances will the Nursery issue a 
paid receipt/reimbursement letter for an amount 
which has not been paid.

TERMS AND CONDITIONS

TUITION FEES & REFUNDS الرسومالدراسيةوإعادةالرسوم
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TERMS AND CONDITIONS

I have read & agree to the above policy أقربقراءةوالموافقةعلىالسياساتأعاله

أقر بقراءة والموافقة على السياسات أعاله

اسم الطالب

اسم ولي األمر

التوقيع والتاريخ

Child’s name:

Parent’s name:

Date:

Signature:



•    في حال قيام ولي الألمر بسحب طفله من الحضانة، لن 
يتم قبول طلب الوقف أو االنحساب الشفهي مطلقًا و
يجب تقديم إشعار كتابي قبلها ب30 يوم، وملء استما

رة األنسحاب وتقديمها إلى اإلدارة.
•    في حال قيام ولي األمر بسحب طفله بعد بداية الشهر، 
فسيكون مسؤوال عن الرسوم الدراسية الكاملة عن هذا

الشهر حيث انه قد تم حجز المقعد للطفل لهذا الشهر.

•    في حالة غياب الطفل بدون إبالغ الحضانة لمدة 5 أيام 
أو أكثر، فذلك بمثابة إقرار بعدم الرغبة باالستمرار و

يعتبر
إنسحابا من الحضانة.

•    إذا رغب ولي األمر في إعادة تسجيل الطفل المنسحب
،فعليه إتباع إجراءات تسجيل جديدة.

•    ال يوجد إعادة رسوم أليام الغياب أو أيام العطل ا
لرسمية.

•   If  the parent withdraws the  child  from the 
nursery, verbal requests to withdraw will not be 
entertained. A written 30-day notice is required &  
a withdrawal form should be filled and submitted 
to the administration..

•   If  the  parent  withdraws  the    child after the 
beginning of the month, he will be responsible for 
the full   tuition  of  this month since the seat is 
already booked  for   the  child  in  this  month.

•   If  the  child is not attending for 5 days or more, 
the nursery is free to assume that the child is no 
longer continuing in the nursery and will consider 
that as withdrawal.

•   If   the parent  wishes to  re-enroll the withdrawn 
child, he  has  to go through new registration 
procedures.

•   No refunds for any kind of absence days or public 
holidays.

TERMS AND CONDITIONS

WITHDRAWAL POLICY سياسةاألنسحاب

I have read & agree to the above policy أقربقراءةوالموافقةعلىالسياساتأعاله

أقر بقراءة والموافقة على السياسات أعاله

اسم الطالب

اسم ولي األمر

التوقيع والتاريخ

Child’s name:

Parent’s name:

Date:

Signature:
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•    إنه بمجرد تسجيل طفلي أوافق على االلتزام بجميع ا
لشروط

واألحكام المعمول بها في الحضانة.

•    أوافق أن جميع الرسوم الدراسية ورسوم المواصالت 
مستحقة

الدفع كل فصل دراسي مع خيار الدفع على أقساط شهرية.
•    أوافق على دفع جميع الرسوم في أو قبل الموعد ا

لمحدد.
•    أتفهم أن جميع رسوم التسجيل والرسوم الدراسية غير 

قابلة
لالسترداد بالكامل وغير قابلة للتحويل.

•    لقد أبلغت الحضانة بكل األمور التي تخص الحالة ا
لبدنية

والطبية واألكاديمية والسلوكية المتعلقة بطفلي.

•    أتفهم أنه يجب علي إبالغ الحضانة بأي مشكلة محددة 
تتعلق

بقدرة طفلي على المشاركة في أي نشاط في الحضانة .

•    أوافق على تقديم المعلومات الحالية والمحدثة كما هو
مطلوب.

•    أتفهم أنه يجب علي إبالغ الحضانة على الفور إذا تغير 
أي من

أرقام هواتف االتصال الخاصة بي أو أرقام الطوارئ.

•    أتفهم أنه يحق لي تقديم شكوى كتابية أو لفظية 
بطريقة

مهذبه و مهنية

•   I   understand that by enrolling my child  I  agree to 
abide by all the terms & conditions of the nursery.

•   I understand that all tuition and transportation 
fees are payable by term with the option to be 
paid in monthly installments.

•   I   agree  to  pay  all  fees  on or  before  the    due  
dates.

•   I understand that all registration fees and tuition 
deposits are strictly non-refundable  and 
nontransferable.

•   I  have informed the Nursery to the best of my 
ability of all physical, medical, academic and 
behavioral problems concerning my child.

•   I  understand that I  must  inform  the nursery of 
any specific problem concerning my Child’s ability 
to participate in any Nursery activity.

•   I agree to provide current and up to date 
information as required.

•   I understand that I must inform the Nursery 
immediately if any of my contact telephone 
numbers or emergency numbers change.

•   I  understand that I   have the right to complain 
written or verbal in a polite and professional 
manner.

TERMS AND CONDITIONS

PARENT'S AGREEMENT إقرارولياألمر
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TERMS AND CONDITIONS

I have read & agree to the above policy أقربقراءةوالموافقةعلىالسياساتأعاله

أقر بقراءة والموافقة على السياسات أعاله

اسم الطالب

اسم ولي األمر

التوقيع والتاريخ

Child’s name:

Parent’s name:

Date:

Signature:

Follows the EYFS Curriculum
The Early Years Foundation Stage

P.O.Box 80718, Al Ain, UAE
Tel: + 9713 766 0092
Email: info@alainjuniors.com    Web: www.alainjuniors.com


