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Why Our School
At Ignite School, our vision is for all young people to experience that learning has lasting value beyond their life at school.

Our mission is to know the need of every student, collaboratively creating a student-centered, sustainable 21st century learning environment that fosters leadership, 
social cohesion, creativity, responsibility and ambition providing a catalyst for abilities of lasting relevance to emerge.        
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Learning and Teaching
We encourage the intellectual, social, physical and emotional development of 
children through authentic, real world experiences as well as inside our high 
quality learning facilities. With the aid of collaborative learning technology, 
children develop the 21st century citizenship skills of imagination, creativity, 
critical analysis and communication. Faculty members are constantly focused 
on increasing student achievement through the adoption of 21st century 
pedagogy (student-centered; variety of collaborative and creative strategies; 
interdisciplinary and inquiry-based learning; authentic holistic learning that 
appeals to passions and interests which integrates real world experiences). A 
peer-led professional learning culture supports the staff.  Ignite School’s inquiry-
based teaching and learning model provides a platform for development of 
creative processes that weave together sustainable development, technology, 
analysis, logic, and innovation.

Please view our website for further information on our American curriculum, 
Arabic language, Islamic Education, social-emotional [well-being] learning, 
education for sustainable development that promotes a culture of innovation, 
developing a healthy food choice mindset, entrepreneurship education and 
school life programs.
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Our Facilities
A purpose-built campus designed by leading regional architects supplements the 
authentic American learning experience.

Indoor learning spaces 
ELC indoor playroom, English language learner centers (3), learning support 
centers (3), theatre [black box] studio (2), art space (2), science lab (4) with prep 
room, makers and robotics lab (2), IT lab (2), learning resource center [library] (2) 
with a higher education entry center, learning spaces (86) and prayer rooms.

Other facilities
Swimming pool (with change rooms). Shaded multipurpose hard court sports. 
Artificial grass 5-a-side football field. Dedicated outdoor play areas for ELC and 
Elementary School. Indoor multipurpose sports hall/auditorium. Grass areas with 
seating for social activities. Indoor dining area. 



Admissions
The Ignite School community welcomes male and female students of any race, 
religion, color, nationality or ethnic background. Every Ignite School learner feels 
welcome, happy, accepted, safe and valued. Ignite School presently accepts
Pre-Kindergarten (Pre-K) to Grade 6 applications for the 2019/20 academic year.  

Tuition Fees (AED) schedule for 2019/20 

Annual Tuition 
Fees (AED)

Term 1 
Tuition Fees 
(AED)

Term 2 
Tuition Fees 
(AED)

Term 3 
Tuition Fees 
(AED)

Phase Grade Paid in full 
option Three equal payments option

Elementary 
School

Pre-K 29,000 9,667 9,667 9,667

K 29,000 9,667 9,667 9,667

G1 33,000 11,000 11,000 11,000

G2 34,000 11,333 11,333 11,333

G3 35,000 11,667 11,667 11,667

G4 36,000 12,000 12,000 12,000

G5 37,000 12,333 12,333 12,333

Middle School G6 38,000 12,667 12,667 12,667

The schedule of tuition fees is available on our website. Ignite School will offer 
special fee discounts. In 2019/20, these discounts include the inaugural student 
discount for Grade 6. In 2019/20, we will also offer sibling discount. For more 
information on fee discounts please refer to our Fee Schedule and Fee Policy 
available on our website.
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طلبات التسجيل
ترحب مدرسة اجنايت بالطالب و الطالبات من مختلف الجنسيات واألديان والعروق والخلفيات الثقافية. سيشعر 

كل طالب في المدرسة بالسعادة والترحيب واألمان واألهمية. وتستقبل المدرسة حاليًا طلبات التسجيل من 
المرحلة التأسيسية األولى وحتى الصف السادس للعام الدراسي 2019 – 2020. 

جدول الرسوم الدراسية )بالدرهم اإلماراتي( للعام الدراسي 2019 – 2020

الرسوم الدراسية 
للفصل الثالث 

)بالدرهم اإلماراتي(

الرسوم الدراسية 
للفصل الثاني 

)بالدرهم اإلماراتي(

الرسوم الدراسية 
للفصل األول 

)بالدرهم اإلماراتي(

الرسوم الدراسية 
السنوية

)بالدرهم اإلماراتي(

خيار الدفع المتساوي على 3 مراحل
خيار الدفع 

الكامل
الصف المرحلة

9,667 9,667 9,667 29,000
المرحلة التأسيسبة 

األولى

المدرسة 
االبتدائية

9,667 9,667 9,667 29,000 الروضة

11,000 11,000 11,000 33,000 الصف األول

11,333 11,333 11,333 34,000 الصف الثاني

11,667 11,667 11,667 35,000 الصف الثالث

12,000 12,000 12,000 36,000 الصف الرابع

12,333 12,333 12,333 37,000 الصف الخامس

12,667 12,667 12,667 38,000 الصف السادس
المرحلة 

المتوسطة

جدول الرسوم الدراسية لدينا متاح في موقعنا.  سوف تقدم مدرسة إجنايت خصم رسوم خاصة. في عام    
2019 – 2020 ، يشمل هذا الخصم خصم الطالب االفتتاحي في الصف السادس. في 2019 – 2020 سوف نقدم 
أيًضا خصًما على األخوة. لمزيد من المعلومات حول رسوم الخصم ، يرجى الرجوع إلى سياسة الرسوم الخاصة بنا 

في موقعنا.
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التعلم والتعليم
في مدرسة اجنايت نشجع التنمية الفكرية واالجتماعية والبدنية والعاطفية لألطفال من خالل تجارب العالم 
الواقعي، وكذلك تجارب مرافقنا التعليمية عالية الجودة. وبمساعدة التكنولوجيا التي تشجع على التعلم 

التعاوني، يمكن لألطفال أن يطوروا مهارات القرن الحادي والعشرين لديهم، بما في ذلك مهارات الخيال، 
واإلبداع، والتحليل النقدي، والتواصل. ويحرص أعضاء هيئتنا التدريسية دومًا على تعزيز التحصيل العلمي 

للطلبة عبر تبني أصول التربية في القرن الحادي والعشرين )التركيز على الطالب، واالستراتيجيات التعاونية 
واإلبداعية المتنوعة، والتعليم متعدد التخصصات القائم على االستفسار، والتعليم الشامل الذي يواكب 

شغف واهتمامات الطالب ويستكمل تجاربهم الواقعية(. وتتبع المدرسة ثقافة تعليمية وتنافسية متخصصة 
تدعم من خاللها جهود الكادر التدريسي. كما يوفر نموذج التعليم التعلم القائم على االستفسار في مدرسة 

اجنايت منصة مثلى لتطوير العمليات اإلبداعية التي تثمر معًا عن تحقيق التنمية المستدامة، وتعلم أصول 
التكنولوجيا والتحليل والمنطق واالبتكار.

يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني لالطالع على المزيد من المعلومات حول منهاجنا األمريكي، والتعليم العاطفي 
االجتماعي، و التعاليم االسالمية،  و اللغة العربية، والتعليم من أجل تحقيق التنمية المستدامة وغرس ثقافة 

االبتكار، وتطوير عقلية تشجع على تناول المأكوالت الصحية، وثقافة ريادة األعمال، وبرامج الحياة المدرسية.

مرافقنا
تم تصميم حرم المدرسة بأسلوب مخصص على يد أهم المهندسين المعماريين في المنطقة بحيث ينسجم 

مع تجربة التعليم األمريكية األصيلة التي توفرها المدرسة.

مساحات التعليم الداخلية
صالة ألعاب مغلقة تابعة لمركز التعليم المبكر، مراكز خاصة بمتعلمي اللغة اإلنجليزية )3(، ومراكز تعليمية 

داعمة )3(، استوديو مسرحي ] الصندوق األسود[ )2(، ركن مخصص للفنون )2(، مختبر علمي )4( مع غرفة 
تحضير، مختبر خاص بالمصنعين والروبوتات )2(، مختبر لتكنولوجيا المعلومات )2(، مركز للمراجع التعليمية 

] المكتبة[ )2( مع مركز تأهيل لدخول المرحلة الجامعية، مساحات تعليمية )86(، غرف للصالة  للطالب و الطالبات

المرافق األخرى
مسبح )مع غرف لتبديل المالبس(. مالعب رياضية مظللة ومتعددة االستخدام. ملعب لكرة قدم مفروش 

بالعشب االصطناعي. مساحات لعب مفتوحة تابعة لمركز التعليم المبكر والمدرسة االبتدائية. قاعة رياضية 
مغلقة ومتعددة االستخدامات. مساحات عشبية مزودة بمقاعد ومخصصة لألنشطة االجتماعية. منطقة مغلقة 

لتناول الطعام.  
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لماذا مدرستنا؟
في مدرسة اجنايت، تتمثل رؤيتنا في أن يشعر جميع الطالب بأن التعلم له قيمة دائمة تتجاوز حياتهم في المدرسة.

هدفنا هو معرفة حاجة كل طالب، والتعاون معًا لتوفير بيئة تعليمية مستدامة وعصرية تركز على الطالب، وتساهم في تعزيز روح الريادة، واإلبداع، والتعاضد االجتماعي، وحس المسؤولية، والطموح، وبالتالي توفير حافز الستكشاف 
المهارات والمواهب.
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