تود إدارة المدرسة أن تشكركم على تقديم طلبات التسجيل ﻷوﻻدكم للعام الدراسي القادم  2020 – 2019على الموقع اِﻹلكتروني للمدرسة ،كما تود إعﻼمكم
أنه بسبب تزايد عدد الطﻼب وعدم قدرة المدرسة على استيعاب الجميع ،ستكون اﻷماكن الشاغرة محدودة جداً .فإذا توفرت اﻷماكن للطﻼب الجدد سيتم
اﻹتصال بكم .علما ً أن توزيع الصفوف سيكون على الشكل التالي:
مبنى الخليج الغربي شارع اﻷمم المتحدة:

مبنى الهتمي القديم شارع المتحف

قسم الروضات إنكليزي وفرنسي من صف  NRS/PSإلى صف KG2/GS
قسم اﻹبتدائي اﻹنكليزي من صف  G1إلى صف G6
قسم المتوسط والثانوي إنكليزي وفرنسي من صف  G7/EB7إلى صف G12/ES3
قسم اﻹبتدائي الفرنسي من صف  EB1إلى صف EB6

شروط إعادة التسجيل للطﻼب القدامى:
يجب تحديث المعلومات عبر حسابكم الخاص على موقع المدرسة وتحميل الوثائق المطلوبة أدناه:
الوثائق المطلوبة للطﻼب القدامى قبل التسجيل) :لن يتم قبول أي طلب في حال عدم توفر أي من هذه الوثائق(
 .1صورة عن جواز السفر لﻸب واﻻم والطالب )سارية المفعول(
 .2صورة عن البطاقة الشخصية لﻸب واﻻم والطالب )سارية المفعول(
 .3صورة شمسية للطالب )حديثة ﻻ تقل عن  6أشهر(
 .4شهادة لمن يهمه اﻷمر من جهة عمل ولي اﻷمر تتضمن اسم الشركة والمسمى الوظيفي
 .5صورة عن بطاقة حمد الصحية
 .6صورة عن لوحة البلدية الزرقاء التي تحمل رقم المبنى والمنطقة والشارع
 .7قبل بداية العام الدراسي يجب تسليم مكتب التسجيل نسخة عن شهادة التقييم الصحي والملف الصحي من المركز الصحي التابع له الطالب
شروط انتساب الطﻼب الجدد للمدرسة اللبنانية  -قطر:
أن يكون عمر الطالب مستوفيا ً للشروط التالية:
الصف
 الروضة اﻷولى PS / NUR
 الروضة الثانية MS / KG1
 الروضة الثالثة GS / KG2
 اﻷول اﻹبتدائي EB1/G1
 الثاني اﻹبتدائي EB2/G2
 الثالث اﻹبتدائي EB3/G3

العمر
3
4
5
6
7
8

مواليد
Feb 1, 2016------ Jan 31, 2017
Feb 1, 2015------ Jan 31, 2016
Feb 1, 2014------ Jan 31, 2015
Feb 1, 2013------ Jan 31, 2014
Feb 1, 2012------ Jan 31, 2013
Feb 1, 2011------ Jan 31, 2012

أن ينجح في ا متحان التقييم ويستوفي كافة الشروط والمعايير المحددة من قبل اﻹدارة:
لصفوف رياض اﻷطفال :يخضع الطالب لمقابلة.
للصفوف من ) (EB1,Gr1حتى ) (EB9,Gr9إمتحان في المواد التالية :رياضيات ،لغة أجنبية ،لغة عربية.
لصفوف ) (ES1, Gr10و ) (ES2,Gr11إمتحان في المواد التالية :رياضيات ،كيمياء ،فيزياء ،علوم الحياة ،لغة أجنبية ،لغة عربية.
لصف اﻹقتصاد واﻹجتماع ) (ES3-SE,Gr12-SEإمتحان في المواد التالية :رياضيات ،إقتصاد ،إجتماع ،فلسفة ،لغة أجنبية ،لغة عربية.
لصف علوم الحياة ) (ES3-SVT,Gr12-LSإمتحان في المواد التالية :رياضيات ،كيمياء ،فيزياء ،علوم الحياة ،لغة أجنبية ،لغة عربية.
الوثائق المطلوبة للطﻼب الجدد قبل التسجيل) :لن يتم قبول أي طلب في حال عدم توفر أي من هذه الوثائق(
 .1صورة عن جواز السفر لﻸب واﻻم والطالب )سارية المفعول(
 .2صورة عن البطاقة الشخصية لﻸب واﻻم والطالب )سارية المفعول(
 .3صورة شمسية للطالب )حديثة ﻻ تقل عن  6أشهر(
 .4صورة عن شهادة الميﻼد
 .5صورة عن إخراج قيد عائلي يتضمن جميع أفراد العائلة
 .6صورة عن بطاقة التطعيم
 .7صورة عن بطاقة حمد الصحية
 .8صورة عن لوحة البلدية الزرقاء التي تحمل رقم المبنى والمنطقة والشارع
 .9للتﻼمذة المتقدّمين لصف الروضة الثالثة وما فوق إفادة مدرسية بنجاحه في الصف اﻷخير مع نسخة عن دفتر العﻼمات من مدرسته السابقة.
للطﻼب القادمين من خارج دولة قطر يجب أن تكون اﻹفادة المدرسية مصدقة من وزارتي التربية والخارجية في البلد الذي صدرت منه
اﻹفادة باﻹضافة الى السفارة القطرية في ذلك البلد ،ثم من الخارجية القطرية في الدوحة.
 .10للتﻼمذة المتقدّمين للصفوف الثانوية صورة عن الشهادة الرسمية للصف التاسع أو ما يعادلها مصدقة من وزارة التربية اللبنانية.
 .11مخالصة مالية للسنة الدراسية الحالية  2019 – 2018من المدرسة الحالية
 .12بطاقة عﻼمات آخر فصل أكمله الطالب وإفادة متابعة للعام الدراسي الحالي 2019 – 2018
 .13شهادة لمن يهمه اﻷمر من جهة عمل ولي اﻷمر تتضمن اسم الشركة والمسمى الوظيفي
 .14قبل بداية العام الدراسي يجب تسليم مكتب التسجيل نسخة عن شهادة التقييم الصحي والملف الصحي من المركز الصحي التابع له
الطالب كشرط لقبول الطالب.

مﻼحظة :يجب أن يكون الطالب في صفوف الروضات نظيفا ً بشك ٍل كام ٍل مع بداية العام الدراسي تحت طائلة إلغاء التسجيل.

اﻷقساط والرسوم المدرسية
نود إحاطتكم علما ً بأن الرسوم الواردة أدناه هي للعام الدراسي الحالي  2019/2018والمعتمدة من وزارة التعليم والتعليم العالي .لﻺطﻼع
على جدول هذه الرسوم المعتمدة يرجى زيارة موقع المدرسة www.lsq.sch.qa
أما للعام الدراسي القادم  2020/2019فقد تقدمت المدرسة إلى وزارة التعليم والتعليم العالي بطلب زيادة على الرسوم الدراسية واﻹضافية
وبنا ًء عليه وفي حال الموافقة على طلب الزيادة سيتم تعديل الرسوم والدفعات المتوجبة طبقا ً للزيادة التي يوافق عليها.
*إمتحان التقييم:

رسم وقيمته  320﷼ قطري وهوغير قابل لﻺسترداد تحت أي ظرف.

*التسجيل:

رسم وقيمته  1,602﷼ قطري لكل طالب جديد ،يدفع لمرة واحدة فقط عند انتساب الطالب للمرة اﻷولى وهوغير قابل لﻺسترداد
تحت أي ظرف ويدفع هذا المبلغ مباشرةً عند التسجيل.

*حجز المقعد:

رسم وقيمته  2,136﷼ قطري لكل طالب قديم أو جديد ،تحسم قيمته من الرسوم الدراسية وهوغير قابل لﻺسترداد.

* الرسوم اﻹضافية:

تشمل هذه الرسوم الكتب والدفاتر ،الزي المدرسي والتأمين وهي غير قابلة لﻺسترداد بعد اﻷول من أيلول.

*اﻹمتحانات الدولية:

تضاف هذه الرسوم إلى اﻷقساط السنوية وتدفع كاملةً مع الدفعة الثالثة أي قبل  2019/9/10وترد فقط في حال إلغاء التسجيل قبل
بداية النصف الثاني من العام الدراسي .وهي على الشكل التالي:
 400﷼ قطري للصفوفKG2-(G1 to G8)-G10-G11-EB3-EB6-EB8-ES2 :
 1,175﷼ قطري لصفوفG9-EB9 :
 1,228﷼ قطري لصفوفG12-ES3 :





*الرسوم السنوية:
صفوف الروضات
الصف اﻷول حتى الخامس
الصف السادس حتى التاسع
الصف العاشر حتى الثاني عشر

الرسوم الدراسية
14,600
16,550
18,450
23,100

الرسوم اﻹضافية
2,888
3,488
4,388
4,388

مجموع الرسوم السنوية
17,488
20,038
22,838
27,488

*الحسومات :تمنﺢ المدرسة حسم  %10على الرسوم الدراسية لكل اﻷخوة المسجلين باستثاء اﻷخ اﻷكبر.
ﻻ يمنﺢ حسم اﻷخوة لمن يتسجل بعد منتصف العام الدراسي أي بعد  31كانون اﻷول ،وفي حال إلغاء التسجيل تلغى أية حسومات ممنوحة وتضاف قيمتها
على الرسوم الدراسية ويتم بعد ذلك تطبيق قواعد اﻹلغاء المحددة في اﻻدنى .يمنﺢ حسم اﻷخوة على الرسوم الدراسية فقط.
*الدفعات وتواريخ استحقاقها:
الدفعة اﻷولى عند التسجيل
الدفعة الثانية ﻗﺒﻞ 2019/06/10
الدفعة الثالثة قبل 2019/09/10
الدفعة الرابعة قبل 2019/11/10
الدفعة الخامسة قبل 2020/01/12

رسم حجز المقعد )ورسم التسجيل للطﻼب الجدد فقط(
الرسوم اﻹضافية
 %50من الرسوم الدراسية باﻹضافة إلى اﻹمتحانات الدولية ناقص رسم حجز المقعد
 %25من الرسوم الدراسية
 %25من الرسوم الدراسية

*طريقة الدفع :تدفع الدفعة اﻻولى عند التسجيل نقداً لدى مكتب المحاسبة أو بواسطة الدفع اﻹلكتروني على موقع المدرسة ،باﻹضافة إلى تسليم شيكات بباقي
الدفعات حسب التواريخ المحددة أعﻼه.
كما يستطيع أولياء اﻷمور تسديد أي من الدفعات المتبقية بواسطة الدفع اﻹلكتروني على موقع المدرسة.



أي شيك مرتجع يجب أن يسدد نقداً في قسم المحاسبة خﻼل يومين.
ً
لسحب أي شيك قبل موعد تحصيله يجب على ولي اﻷمر الحضور الى مكتب المحاسبة وتسديد كامل قيمة الشيك نقدا وذلك قبل عشرة ايام على
اﻷقل من موعد استحقاق الشيك.

*التسجيل المتأخر :أي تسجيل خﻼل النصف اﻷول من العام الدراسي أي قبل  31كانون اﻷول ،يوجب دفع كامل الرسوم الدراسية واﻹضافية عند التسجيل.
وأي تسجيل بعد  31كانون اﻷول ،يوجب دفع نصف قيمة الرسوم الدراسية فقط باﻹضافة إلى كامل مبلغ الرسوم اﻹضافية عند التسجيل.
* إلغاء التسجيل:







تطبق قواعد إلغاء التسجيل واﻹسترداد لكامل المراحل التعليمية على الشكل التالي:
رسم التقييم ورسم التسجيل ورسم حجز المقعد غير قابلة لﻺسترداد تحت أي ظرف.
الرسوم اﻹضافية غير قابلة لﻺسترداد تحت أي ظرف بعد اﻷول من أيلول.
أي إلغاء قبل اﻷول من أيلول ،ترد الرسوم اﻹضافية وترد كامل الرسوم الدراسية باستثناء رسم حجز المقعد.
أي إلغاء من  1أيلول حتى  30منه ،ترد كامل الرسوم الدراسية باسثناء حجز المقعد وبعد اقتطاع قيمة شهر منها أي ما يعادل .%10
أي إلغاء من  1تشرين اﻷول حتى  31كانون اﻻول من العام الدراسي ،يرد نصف قيمة الرسوم الدراسية.
أي إلغاء بعد  31كانون اﻻول من العام الدراسي ،ﻻ يرد أي مبلغ إطﻼقاً.

*خدمة النقل واﻹجراءات المتّبعة:








 تطبق على الطﻼب المسجلين في الباص المدرسي أثناء تنقلهم جميع
ضمان حصول كل طالب في النقل المدرسي على مقعده الخاص.
قواعد السلوك المطبقة.
حصول كل طالب يستخدم النقل المدرسي على بوليصة تأمين شامل.
 اﻹلتزام بالمقعد المحدد من اﻹدارة داخل الحافلة أثناء النقل.
بذل قصارى الجهد لتحسين كفاءة نظام النقل واﻹلتزام بالمواعيد
 يحق لﻺدارة إلغاء خدمة النقل في حال عدم اﻹلتزام بقواعد السلوك
المحددة لنقل الطلبة ذهابا ً وإيابا ً وعدم مخالفة قوانين المرور.
 حافﻼت المدرسة لن تقوم بانتظارأي طالب يتأخر صباحا ً.
تحتفظ اﻹدارة بحق رفض أو قبول أي طالب في خدمة النقل بنا ًء على
المنطقة المطلوبة.
 حافﻼت المدرسة لن تقوم بانتظار مجيء اﻷهل الذين يتأخرون عن
استقبال أبنائهم في طريق العودة ،وفي هذه الحال ،سيتم إعادة الطلبة
تحتفظ المدرسة بحق تحديد نقاط تجمع وإنزال الطلبة في بعض المناطق
إلى المدرسة واﻹتصال باﻷهل.
والمجمعات والشوارع واﻷبنية المتعددة المداخل ،كما تحتفظ بحقها في
تحديد وقت الصعود إلى الحافلة صباحا ً ووقت الوصول بعد الظهر.
 تلتزم المدرسة بالنقل إلى العنوان المقدم عند طلب خدمة النقل ،ولن
وسيتم اﻹبﻼغ عن هذه النقاط  -إذا وجدت – فور اﻹنتهاء من تحديد
تكون مسؤولة عن تأمين الخدمة في حال تغيير عنوان السكن إﻻ في
طرق النقل.
حال وجود أماكن شاغرة في الحافلة المطلوبة.
إتخاذ الحافﻼت المدرسية مسارات ميسورة مأمونة مدروسة
 يمنع منعا ً باتا ً التعرض ﻷي طالب داخل الحافلة ،أوالتدخل في عمل
لتحسين كفاءة النقل وغير مبنية على حاﻻت شخصية.
السائق ومساعدته ،وعند الضرورة يرجى اﻹتصال باﻹدارة.
مﻼحظة :يرجى أخذ العلم بأن اﻷولوية في قبول طلبات التسجيل في خدمة المواصﻼت هي لطالبي الذهاب واﻹياب.

*الرسوم:



*إلغاء خدمة النقل:




رسوم خدمة النقل السنوي  6,000﷼ قطري )ذهابا ً وإيابا ً( أو  4,000﷼ قطري )ذهابا ً فقط أوإيابا ً فقط( تدفع على الشكل التالي:
حجز مقعد عند التسجيل قيمته  1,000﷼ قطري.
دفعة أولى قبل  2019/9/10وقيمتها  2,500﷼ قطري للذهاب واﻹياب أو  1,500﷼ قطري للذهاب فقط أواﻹياب فقط.
دفعة ثانية قبل  2020/1/12وقيمتها  2,500﷼ قطري للذهاب واﻹياب أو  1,500﷼ قطري للذهاب فقط أواﻹياب فقط.
أي إلغاء قبل اﻷول من أيلول ،يرد كامل المبلغ باستثناء رسم حجز المقعد.
أي إلغاء خﻼل النصف اﻷول من العام الدراسي أي قبل  31كانون اﻷول ،يرد نصف قيمة الرسم السنوي.
أي إلغاء بعد  31كانون اﻷول ،ﻻ يرد أي مبلغ على اﻹطﻼق.

*التسجيل المتأخر:

أي تسجيل خﻼل النصف اﻻول من العام الدراسي أي قبل  31كانون اﻷول ،يوجب دفع كامل رسوم خدمة النقل حسب التواريخ المحددة
أعﻼه .وأي تسجيل بعد  31كانون اﻷول ،يوجب دفع نصف رسم خدمة النقل فقط.

*النشاطات:

بدﻻت هذه النشاطات تدفع كاملة نقدا ً عند التسجيل.
أي مشترك في النشاطات لم يت ّمم إجراءات التسجيل والدفع لن يتم قبوله في النشاط .
أي تسجيل قبل  31كانون اﻷول ،يوجب دفع كامل الرسوم وأي تسجيل بعد  31كانون اﻷول ،يوجب دفع نصف الرسوم.

*إلغاء التسجيل للنشاطات:
 أي إلغاء خﻼل اﻷسبوعين اﻷول والثاني من بدء النشاط ،يرد لﻸهل كامل المبلغ ،وذلك بعد اقتطاع  250﷼ قطري.
 أي إلغاء بعد اﻷسبوعين اﻷول والثاني من بدء النشاط وحتى  31كانون اﻷول ،يرد نصف قيمة رسم النشاط.
 أي إلغاء بعد  31كانون اﻷول ،ﻻ يرد أي مبلغ على اﻹطﻼق.
*الطبابة والتأمين:
 تقدم المدرسة تغطيات التأمين لجميع الطلبة المسجلين في المدرسة.
 تشمل التغطية أي حادث يتعرض له طﻼب المدرسة داخل حرمها أو أثناء النشاطات التي تقيمها.
 الحد اﻷقصى 15,000 :﷼ قطري تأمين حوادث الطﻼب عن الحادث الواحد.
*أحكام عامة:
 يلغى تسجيل أي طالب جديد إذا لم يلتحق بالمدرسة خﻼل اﻷسبوعين اﻷولين من العام الدراسي دون إعﻼم المدرسة خطيا ً.
 أي طالب يفصل من المدرسة أو من خدمة النقل أو من أي نشاط ،بنا ًء على ما تراه اﻹدارة اﻷكاديمية مناسبا ً ﻷي سبب من
اﻷسباب،ﻻ يسمﺢ له باسترداد أي مبلغ مدفوع قطعيا ً.
 أي استرداد ﻷي مبلغ مدفوع سوف يعطى باسم من سدد حساب المدرسة بالكامل )شخصا ً كان أم شركة(.
 أي إلغاء يجب أن يسلم كتابيا ً لقسم التسجيل مع تعليل واضﺢ للسبب .عند اﻹلغاء وابتدا ًء من  1أيلول ستحتسب قيمة اﻹسترداد بنا ًء
على تاريخ توقف الطالب عن الدراسة المذكور من قبل اﻷهل أو ولي اﻷمر في طلب اﻹلغاء الموقع منهم.
 يحق ﻹدارة المدرسة إلغاء تسجيل أي طالب تغيّب لمدة  20يوما ً متتاليا ً دون أي إشعار من ولي اﻷمر ،بدون إعادة أي مبلغ مدفوع.
 في حال التأخر في تسديد أي مبلغ متوجب في موعده ،لن يتم إصدار أية افادات او عﻼمات أو نتائج للطالب قبل تسديد ولي اﻻمر المبلغ
بالكامل.
 يرجى من أولياء اﻷمورالذين سيخضع أبناؤهم لﻺمتحانات الرسمية للعام الدراسي  2020-2019أي طﻼب الصف الثامن والصف
الثاني الثانوي حالياُ ،اﻹطﻼع على شروط قبول طلبات الترشيﺢ لهذه اﻹمتحانات الموجودة على موقع المدرسة www.lsq.sch.qa
والمطلوبة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان ،والمبادرة الى إحضار المستندات الﻼزمة وتسليمها إلى مكتب التسجيل قبل
 .2019/09/30ولن يتم قبول أي إخراج قيد إفرادي صادر قبل .2019/09/01
أتعهد باﻹلتزام الكامل بما ورد من قواعد وأحكام  ،وذلك بعد اطﻼعي وفهمي كافة اﻹجراءات الواردة في هذا الطلب .كما أفوض العاملين في المجال
الطبي في المدرسة اللبنانية أو أي موظف مؤهل طبيا ً ﻹدارة العﻼج في حاﻻت الطوارىء أو القيام باﻹسعافات اﻷولية التي قد يحتاجها ولدي  /أوﻻدي
أثناء الدوام المدرسي العادي أو خﻼل أي نشاط تشرف عليه المدرسة.

