
 
ADVANCED PLACEMENT FEES MEMO 

 مذّكرة رسوم برنامج تحديد المستوى المتقّدم
 

    

11 January 2023           Ref: 2023/43 

 

 

Dear Parents, 

Greetings from AIAS! 

 

Please be informed that starting 10th January 

2023, a fee of AED 150 will be incurred upon 

the cancellation or addition of AP subjects for 

the upcoming examination cycle in May 2023.  

 

If your child is already registered for AP 

exam(s) and have not paid the due fees, they 

must pay AED 500 per subject. 

 

If your child wishes to pursue an additional AP 

exam, they must pay AED 650 per added 

subject. 

 

If your child wishes to cancel an AP exam they 

are already registered for, they must pay the 

cancellation fee of AED 150 per subject. ** 

 

** Please note that this is only applicable for 

students in the General stream, who will be 

allowed to proceed with the cancellation 

process after a counseling session with the 

school to discuss the future impact of not 

continuing with the subject. Students in 

Advanced and Elite streams must continue 

with their chosen subjects and participate in 

the AP exam to earn their credit hour in the 

subject. 

 

Parents are urged to make the applicable due 

payments at the earliest. 

 

Thanks in advance 

Mrs. Jessica Griffin 
Principal / School Director 

 أولياء األمور األعّزاء، 

 تحّية لكم من مدرسة اإلتقان األمريكّية الخاّصة! 

 

إبتداًء من   بأنه  ، سيتم فرض رسوم  2023يناير    10نّود إعالمكم 

الـ  150وقدرها   مواد  من  مواد  إضافة  أو  إلغاء  عند    APدرهم 

 . 2023لدورة اإلختبار القادمة في شهر مايو 

 

، ولم يقم  APسّجل مسبقاً في إختبار)ات( الـفي حال كان ابنكم قد  

درهم    500بدفع الرسوم بعد، فيجب أن أن يقوم بدفع مبلغ وقدره  

 وذلك لكل ماّدة. 

 

إضافي، فيتوّجب عليه    APفي حال أراد ابنكم أن يخضع إلختبار  

 درهماً وذلك لكل مادة إضافية.  506أن يدفع مبلغاً وقدره 

 

والذي قام مسبقاً بالتسجيل     APار الـفي حال أراد ابنكم بإلغاء إختب 

يدفع رسوم وقدرها   درهم وذلك مقابل    150عليه، فيجب عليه أن 

 إلغاء اإلختبار لكل مادة.** 

 

اإلنتباه   الرجاء  العام  **  التيار  بطالب  خاّصة  السابقة  النقطة  بأّن 

لجلسة   الخضوع  بعد  العملية  بإلغاء  لهم  السماح  سيتم  والذين 

المد مع  إكمال  إستشارّية  لعدم  المستقبلي  التأثير  لمناقشة  وذلك  رسة 

في   الطالب  يتوجب على  إكمال  المادة.  والنخبة على  المتقدم  التيار 

وذلك للحصول على    APموادهم الُمختارة والمشاركة في إختبار الـ

 ساعتهم الُمعتمدة في المادة. 

 

 

 

بتسديد   يقوموا  أن  المحترمين  األمور  أولياء  من  الدفعات  الرجاء 

 المطلوبة بأقرب وقت ُممكن. 

 

 شكراً لكم 

 السيّدة جيسكا جريفن 

 مديرة المدرسة 

 


