
لـمســـتــقــبــل يــرســـمــه أبــنــاؤنــا
A FUTURE SHAPED BY OUR CHILDREN

THE PEARL ACADEMY

ALDAR ACADEMIES

اللــؤلــؤة

تحظى بدعم معايير وتقنيات التعليم 
ا�ستثنائية ذاتها المطبقة من قبل كافة 

ار ات الد‹ أعضاء عائلة أكاديمي‹

تعد أكاديميات الدار من ضمن مزودي خدمات التعليم الخاص 
الرواد في أبوظبي والعين، وهي حائزة على اعتماد من 

عدد من المؤسسات التعليمية الدولية المرموقة. نحن نقدم 
ة بأفضل المرافق ا�كاديمية  لط�بنا بيئة تعليمية ملهمة مج

ياضية المصممة وفق أعلى معايير التربية  والفنية والر
فيع المستوى  والتعليم. ونتيجة لذلك، يحقق ط�بنا أداء£

ودرجات عالية تفوق المعد©ت العالمية ويضمنون مقاعد 
لم في كبرى الجامعات حول العالم.

إننا في أكاديميات الدار، نسعى إلى تمكين الجيل المقبل الذي 
سيتولى صياغة م�مح المستقبل. 

CONTACT US تواصلوا معنا

مدينة أبوظبي
Abu Dhabi City

+971 2 641 8887 AldarAcademies.ThePearlAcademy

admissions@thepearlacademy.sch.ae

SCHOOL FEES (AED) الرسوم المدرسية (بالدرهم ا�ماراتي)

المرح ’
YEAR GROUP

›سوم التدريس السنوية
ANNUAL TUITION FEE

الفصل ا�ول
TERM 1

الفصل الثاني
TERM 2

الفصل الثالث
TERM 3

›سوم التسجيل
REGISTRATION FEE

FS1 41,700 13,900 13,900 13,900 2,085

FS2 - Year 6  43,150  14,384  14,383  14,383  2,085

SUPPORTED BY THE SAME
EXCEPTIONAL TEACHING STANDARDS
AND TECHNIQUES DELIVERED ACROSS
THE ALDAR ACADEMIES FAMILY
Aldar Academies is among the leading providers of private
education in Abu Dhabi and Al Ain, holding accreditations
from a number of international educational bodies. We
deliver inspiring learning environments, combining the very
best academic, arts and sporting facilities with the highest
standards of teaching. As a result, our students perform at
the very highest level, achieving exam grades that exceed
global averages and secure places at the world’s leading
universities.

At Aldar Academies, our purpose is to empower the next
generation to shape our future.

SCHOOL TIMINGS أوقات التدريس

FOUNDATION
STAGE  1 - 2 7:50 AM – 2:00 PM

PRIMARY 7:50 AM – 2:20 PM

EXTRA
CURRICULAR
ACTIVITIES

2:20 PM - 3:20 PM

.— 2:00 - .° 7:50 السنوات
التأسيسية 1 - 2

.— 2:20 - .° 7:50 المرحلة ا�بتدائية

.— 3:20 - .— 2:20 ا�نشطة
’ ال¤صفي‹



WHY CHOOSE THE PEARL ACADEMY?
An enriched and exciting enquiry curriculum, rated as 
outstanding by the British School Overseas (BSO) 
We want our students to adopt a creative and imaginative 
approach to their academic work and their view of the world 
around them, equipping them to be innovative and intelligent 
contributors to their communities and countries. We want our 
students to be passionate about their learning and their future. 
As the leaders of tomorrow, they will be able to think, learn and 
contribute fully to their chosen pathways. 

A wide range of extracurricular activities and A-league 
competitive sports 
Being able to offer our students a wide range of diverse 
extracurricular activities is very important to us at The Pearl. 
ECA's encourage students to become independent, confident 
and successful members of the community

Outstanding pastoral care and pupil leadership opportunities 
Our Academy values, as well as the pastoral and personal 
development opportunities, ensure our students thrive 
socially and emotionally in addition to understanding their 
responsibilities.

A VERY WARM WELCOME TO THE 
PEARL ACADEMY

Our vibrant school is 
proud of its family feel 
where our children are 
at the very heart of 
everything we do. 

It is somewhere where 
everyone has a place 
and belongs, 
somewhere where we 
work together, in 

 As an inclusive school,  our curriculum and
wide-ranging extra- curricular activities are firmly 
grounded in our school Values of Empathy, Agility and 
Hard Work. We highly value collaboration and social 
responsibility; creativity and risk-taking; practice and 
resilience. 

At The Pearl Academy, individuality is of the essence, 
diversity enriches and the ability to think creatively is 
our future. We recognise that the skills needed in life 
are ever-changing and we are proud to work with our 
students to fill their tool-box of skills with 
experiences and opportunities to enable them to 
realise their potential both academically and as an 
individual. With The Pearl Academy being accredited 
and awarded the status of a High Performance 
Learning School, we develop learning through 
creative learning opportunities actively teaching 
children through the identified cognitive domains and 
values needed for lifelong success. We have a growth 
mindset at The Pearl Academy; we believe that we 
can develop through dedication and hard work - 
brains and talent are just the starting point!   

The Pearl Academy's excellent reputation within the 
community has been confirmed in our latest ADEK 
Inspection where all six  Performance Standards 
were awarded 'Outstanding'.  We continue to build on 
our successes and strive for further improvements in 
all areas, ever developing our school community.

Barbara Heaton 
Principal

للؤلؤة§ ا ر ألكاديمية  ترحيب حا

 تفتخر مدرستنا النابضة بالحياة
 بأن أسرتها تشعر بأن أطفالنا

 هم في صمي كل ما
 نقوم به. إنه مكان ما حيث
،  لكل فرد مكان ينتمي إليه 

 حيث نعمل مًعا ، في
 شراكة ، من أجل "رعاية
 قادة مستقبليين قابلين

 للتكيف ومبدعين في
 مجتمع تعليمي عالي

 "األداء

 كمدرسة شاملة ، فإن مناهجنا وأنشطتنا الالصفية واسعة النطاق 
 ترتكز بقوة على قيم مدرستنا المتمثلة في التعاطف والرشاقة
 والعمل الجاد. نحن نقدر للغاية التعاون والمسؤولية االجتماعية.

اإلبداع والمجازفة. الممارسة والمرونة

 في أكاديمية اللؤلؤة ، الشخصية الفردية هي الجوهر ، والتنوع
 والقدرة على التفكير اإلبداعي هو مستقبلنا. نحن ندرك أن المهارات

 المطلوبة في الحياة تتغير باستمرار ، ونحن فخورون بالعمل مع
ً طالبنا لملء صندوق أدواتم من المهارات بالخبرات والفرص

لتمكينم من تحقيق إمكاناتم أكاديمًيا وفرديا

 مع اعتماد أكاديمية اللؤلؤة ومنحها مكانة مدرسة تعليمية عالية
 األداء ، نقوم بتطوير التعلم من خالل فرص التعلم اإلبداعية التي

 تقوم على تعليم األطفال بنشاط من خالل المجاالت المعرفية
 المحددة والقيم الالزمة للنجاح مدى الحياة. لدينا عقلية النمو في

 أكاديمية اللؤلؤة ؛ نعتقد أنه يمكننا التطور من خالل التفاني والعمل
الجاد - العقول والمواهب هي مجرد نقطة البداية

 تم تأكيد السمعة الممتازة ألكاديمية اللؤلؤة داخل المجتمع في
 أحدث زيارة تفتيش أجرتها دائرة التعليم والمعرفة حيث تم منح

 جميع معايير األداء الستة درجة "ممتاز". نواصل البناء على نجاحاتنا
 ونسعى جاهدين لمزيد من التحسينات في جميع المجاالت ، وتطوير

.مجتمع مدرستنا باستمرار

باربرا هيتون
مديرة المدرسة

.

.

.

.

partnership, to 'nurture adaptable, creative future 
leaders in our high performing learning community'

لماذا ننصحك باختيار أكاديمّية اللؤلؤة؟
ز"  منهاج دراسي غني قائم على االستفسار، مع تقييم "متمّي

(BSًO)  ية بريطاًن من قبل هيئة المدارس اًل
ا منهجا مبتكرا وخالقا لعملهم األكاديمي ورؤيتهم  ن تبنى طالب يد أن ي ر ن

ناء شخصيتهم  للعالم من حولهم، وسنقوم بصقل مهاراتهم وب
ر مجتمعاتهم  ليكونوا مساهمين مبتكرين وأذكياء تجاه خدمة وتطوي

نا شغوفين بتعلمهم ومستقبلهم.  يد أن يكون طالب ر وبلدانهم. ن
ر والتعلم  بارهم من قادة الغد، سيكونون قادرين على التفكي اعت وب
ار طريق حياتهم بحكمة. ي والمساهمة الكاملة في مساراتهم واخت

مجموعة واسعة من األنشطة الالصفية والمنافسة في إطار 
رياضية  البطوالت ال

ا أن نقدم للطالب مجموعة واسعة  ن النسبة ل من األهمية بمكان ب
من األنشطة الالصفية اإلضافية في اللؤلؤة. تحث جمعية "إي سي 
إيه" الطالب على أن يصبحوا أعضاًء مستقلين وواثقين وناجحين في 

المجتمع.

إلى 

عناية شخصية متميزة وتمكين الطلبة من تولي أدوار مهنية 
قيادية 

تيحه من فرص نمًو شخصًي  ة، باإلضافة إلى ما ت إن قيم األكاديمّي
ا  ا وعاطفي ا تحقيق النمو واالزدهار اجتماعي ن ت ب ومهني، تضمن لطل

ياتهم. جانب إدراك مسؤول



لـمســـتــقــبــل يــرســـمــه أبــنــاؤنــا
A FUTURE SHAPED BY OUR CHILDREN

THE PEARL ACADEMY

ALDAR ACADEMIES

اللــؤلــؤة

تحظى بدعم معايير وتقنيات التعليم 
ا�ستثنائية ذاتها المطبقة من قبل كافة 

ار ات الد‹ أعضاء عائلة أكاديمي‹

تعد أكاديمّيات الّدار من ضمن مزودي خدمات التعليم الخاص
الّرّواد في أبوظبي والعين، وهي حائزة على اعتماد من

عدد من المؤسسات التعليمية الدولية المرموقة. نحن نقدم
لط�بنا بيئة تعليمية ملهمة مجّ ة بأفضل المرافق ا�كاديمية

ياضية المصممة وفق أعلى معايير التربية  والفنية والر
والتعليم. ونتيجة لذلك، يحقق ط�بنا أداء£ رفيع المستوى

ودرجات عالية تفوق المعد©ت العالمية ويضمنون مقاعد 
لم في كبرى الجامعات حول العالم.

إننا في أكاديمّيات الّدار، نسعى إلى تمكين الجيل المقبل الذي
سيتولى صياغة م�مح المستقبل. 

CONTACT US تواصلوا معنا

مدينة أبوظبي
Abu Dhabi City 

+971 2 641 8887 AldarAcademies.ThePearlAcademy

admissions@thepearlacademy.sch.ae

SCHOOL FEES (AED) الرسوم المدرسية (بالدرهم ا�ماراتي)

المرح ’
YEAR GROUP

›سوم التدريس السنوية
ANNUAL TUITION FEE

الفصل ا�ول
TERM 1

الفصل الثاني
TERM 2

الفصل الثالث
TERM 3

›سوم التسجيل
REGISTRATION FEE

Nursery 41,700 13,900 13,900 13,900 2,085

FS2 - Year 6  43,150  14,384  14,383  14,383  2,085 

SUPPORTED BY THE SAME 
EXCEPTIONAL TEACHING STANDARDS 
AND TECHNIQUES DELIVERED ACROSS 
THE ALDAR ACADEMIES FAMILY
Aldar Academies is among the leading providers of private 
education in Abu Dhabi and Al Ain, holding accreditations 
from a number of international educational bodies. We 
deliver inspiring learning environments, combining the very 
best academic, arts and sporting facilities with the highest 
standards of teaching. As a result, our students perform at 
the very highest level, achieving exam grades that exceed 
global averages and secure places at the world’s leading 
universities.

At Aldar Academies, our purpose is to empower the next 
generation to shape our future.

SCHOOL TIMINGS أوقات التدريس

NURSERY - 
FS 2 7:50 AM – 2:00 PM

PRIMARY 7:50 AM – 2:20 PM

EXTRA 
CURRICULAR 
ACTIVITIES

2:20 PM - 3:20 PM

.— 2:00 - .°  7:50 السنوات
التأسيسية 1 - 2

.— 2:20 - .° 7:50 المرحلة ا�بتدائية

.— 3:20 - .— 2:20 ا�نشطة
’ ال¤صفي‹

*Please note the fees displayed are for the 
2020/2021 academic year. Fees are regulated 
by ADEK and are subject to change.

/. الرسوم  يرجى مالحظة أن الرسوم املعروضة هي للعام الدرايس  

ٌمنظّمة من قبل دائرة التعليم واملعرفة وهي عرضة 
للتغيير

2020/2021


