
 

 

 

 

 
To:  BIS Parents 

From:   Admissions Office  

Date:   10 March 2019  

Subject: Re-Registration Deposit of Current BIS Students for 2019-2020 SY 

 

Dear BIS Parents,  
 

To secure your child’s seat for the upcoming 2019-2020 school year, please pay the re-registration 

deposit of KD100/- for each child no later than Monday, April 1st, 2019.  

 

Please note that failure to pay the deposit amount before the deadline may result in the loss of your 

child’s seat at BIS for the next school year.  
 

We appreciate your cooperation with regards to this matter. Please ignore this letter if the payment 

was already made.  

 

Important Notes:  

- Deposits will not be accepted for next year unless all pending tuition payments are fully paid for 

the current year.  

 

- Fees and deposits can be paid online via K-Net service through the BIS website: 

www.bis.edu.kw/payment, or at FAWSEC Educational Company by K-Net or cash, or cheques 

addressed to: Al-Bayan International School.  

 

- Tuition fees for SY 2019-2020 are still not confirmed and are subject to change. You may check 

the BIS website for updates.  

 

- To inquire about payments, please contact our Business Office (FAWSEC) at: 22052888 Ext. 8602 

 

- To notify the school of any withdrawals, please contact our Admissions Office at: 22052855 / 

22052800.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bis.edu.kw/payment


 
 

 

 السادة أولياء األمور  : إلــــــــــى

 التسجيل القبول و مكتب :  مـــــــــــن 

   2019مارس  10 : التاريــــخ 

  2020-2019للعام الدراسي القادم  الطلبة الحاليين عادة تسجيلعربون إ :  الموضوع

 

 
 

 السادة أولياء األمور الكرام، 

 

 100) الطلبة الحاليين دفع عربون إعادة تسجيلالمبادرة بيرجى  ، 2020-2019ادم لضمان مقاعد أبنائكم للعام الدراسي الق

 .2019أبريل  1يوم االثنين الموافق  في موعد أقصاه، د.ك. عن كل طالب/طالبة(

 

 ن عدم سداد مبلغ العربون في الموعد المحدد له قد يؤدي إلى إلغاء التحاق ابنكم/ابنتكم للعام الدراسي القادم.إ

 

  .الرجاء تجاهل هذه الرسالة في حال تم الدفعرين لكم تعاونكم معنا في هذا الشأن. شاك

 

  :مالحظات هامة

 .الحالي العام عن المستحقة الدراسية الرسوم كامل تسديد بعد إال القادم للعام العربون مبلغ قبول يتم لن -

 

نت( من خالل موقع المدرسة اإللكتروني: -التسجيل على اإلنترنت بواسطة )الكيإعادة  يمكن دفع الرسوم الدراسية وعربون -

 www.bis.edu.kwنت(، أو عن طريق تحرير شيكات مصرفية -، أو في مقر شركة فوزك التعليمية نقداً أو بواسطة )الكي

 . البيان الدوليةباسم: مدرسة 

 

غير مؤكدة وقابلة للتغيير. يمكنكم زيارة موقع المدرسة  2020-2019م الدراسية للعام الدراسي القادم ال زالت الرسو -

 االلكتروني ألي مستجدات. 

 

 8602داخلي  22052888لالستفسار عن الدفعات، يرجى االتصال بمكتب األعمال )شركة فوزك( هاتف:  -

 

أو  22052855، يرجى االتصال بمكتب التسجيل هاتف: سي القادمللعام الدرا لإلعالم عن عدم الرغبة بإعادة التسجيل -

22052800 

 

http://www.bis.edu.kw/

