
 

Dear CMIS Parent/Guardian, 

First, we hope you and your family are safe and healthy as you read this letter.  Thank 
you so much for your patience and understanding as we have been adjusting, like you, 
to the drastic changes in life during the last few months. We are extremely appreciative 
of our students, parents, teachers, staff, and administrators for their positivity, flexibility 
and resilience during these trying times. 

Our goal is to provide continuous educational opportunities and practice for our students 
during lockdown while eliminating as much stress for students and parents. it is our 
responsibility to continue to educate our students, at the same time we want to 
compassionately take into consideration the variety of difficulties that our valuable parents 
and committed employees are enduring during this time.  

The following information will provide answers to your inquires and concerns related 
to 2020-2021 school fees: 

1. Bus Fees: Parents will not be asked to pay 2020-2021 bus fees unless being 
announced by the Ministry of Education that next academic year 2020-2021 schools 
will be resuming normally (in campus). At the same time, we previously clarified that 
CMIS board of directors has decided to offer our bus students a special discount to 
be applied to next year's bus fees due to the discontinuation of the school bus service. 

2. Books: Parents will be asked to pay only LE 1500 for online books and resources in 
case of resuming distance learning for the new academic year 2020-2021. 

3. Activities: Parents will not be asked to pay 2020-2021 activities fees in case of 
resuming distance learning unless announced otherwise by the Ministry of Education. 

4. Map Test: The school is currently contacting NWEA (MAP test Organization) to 
discuss the possibility of transferring the previous balance to cover upcoming test 
fees. 

5. 2020-2021 School Fees 1st Installment: Parents are kindly requested to pay 2020-
2021 1st installment starting from Sunday 31st May 2020 till Monday 15th June 2020. 

 

Hopefully, the above information satisfies your concerns regarding the new academic 
year. Please feel free to contact the school administration and the finance department 
for any missing information. 

 

Thank you for your continuous support and trust. 

School Administration. 



 ،  الساده/ اولياء االمور 
 

خالل   الطارئه علينا مجيعا تغريات لل لديكم نظرا  صرب وتفهمملا ملسناه من  تود إداره املدرسة ان تقدم خالص شكرها لكم  
قات  األشهر القليلة املاضية. حنن نقدر للغاية طالبنا وأولياء األمور واملعلمني واملوظفني واإلداريني إلجيابتهم ومرونتهم خالل هذه األو 

 . ة و العمل مجيعا معا من اجل إجناح منظومة التعليم عن بعدالعصيب 
أكرب قدر من الضغط   تقليلمع اإلغالق احلايل للمدارس  لطالبنا أثناء تقدمي خدمات تعليميه ذات جوده عاليه هدفنا هو  

لطالب وأولياء األمور. من مسؤوليتنا أن نستمر يف تعليم طالبنا ، ويف الوقت نفسه نريد أن نراعي الصعوابت اليت يعاين منها  علي ا
 ذا الوقت. خالل ه موظفيناو الساده اولياء االمور 

 

 :2021-2020برسوم املدرسة اخلاصه  مستوفر املعلومات التالية إجاابت على استفساراتكيف هذا السياق  
ما مل تعلن   2021-2020  االتوبيس املدرسي للعام الدراسي لن يُطلب من أولياء األمور دفع رسوم  : االتوبيس املدرسيرسوم . 1

أوضحنا أن جملس إدارة  وسبق ان ،  املدارس بشكل طبيعي يف ستستأنف   2021-2020وزارة التعليم أن السنة الدراسية القادمة 
يف العام املقبل بسبب   االتوبيس خصًما خاًصا يتم تطبيقه على رسوم االتوبيس املدرسي  مستخدمي قد قرر أن يقدم لطالب  املدرسه

 االتوبيس املدرسي. ة توقف خدم 
واملوارد عرب اإلنرتنت    االلكرتونيه جنيه مصري فقط مقابل الكتب 1500 مبلغ سيطلب من أولياء األمور دفع  :الدراسيه   الكتب. 2

 .2021-2020يف حالة استئناف التعلم عن بعد للعام الدراسي اجلديد 
يف حالة استئناف التعلم عن بعد ما مل تعلن وزارة   2021-2020لن يُطلب من اآلابء دفع رسوم األنشطة :  األنشطة رسوم . 3

 الرتبية والتعليم خالف ذلك. 
( ملناقشة إمكانية حتويل الرصيد السابق  MAP)منظمة اختبار   NWEAتتواصل املدرسة حالًيا مع  : MAPال  . اختبار 4

 .لتغطية رسوم االختبار القادم 
ابتداًء من   يف موعده  2021- 2020يرجى من اآلابء دفع القسط األول  الدفعة األوىل من رسوم املدرسة:   2021- 2020.  5

 .2020ونيو ي 15حىت االثنني  2020مايو  31األحد 
يف حالة وجود  االتصال إبدارة املدرسة وقسم الشؤون املالية   ميكنكم.  قد فسرت النقاط املبهمه لديكم أنمل أن املعلومات املذكورة أعاله 

 اي استفسارات اخري. 
 شكرا لدعمكم املتواصل


