
 

 

 
ة    –  2022للعام الدراسي القادم    أن تشكركم عىل تقديم طلبات التسجيل ألوالدكم  اللبنانية  تود إدارة المدرسة    ، األهالي الكرام  حضر

ي للمدرسة، كما تود إعالمكم أنه بسبب تزايد عدد الطالب وعدم قدرة المدرسة عىل استيعاب  2023
ونر     ،الجميععىل الموقع ِاإللكتر

األماكن  توفرت  فإذا   .
ً
الشاغرة محدودة جدا األماكن  بكم ستكون  اإلتصال  الجدد سيتم  ي إقفال    سيتم  بأنه   العلم   مع  . للطالب 

  صفر 

.   ، فقط 2023-2022 لسنة  NRSو   PS   الحضانة  ر  وبالتالي لن يتم قبول اي طلبات لهذين الصفي 

 أ  
ً
ي    هو ن توزي    ع الصفوف علما

نر
َ
 : كاال

ي   الخليج الغرن 
شارع األمم  -مبنر

 المتحدة 

ي وفرنسي من صف  ز  KG2/GSىل صف إ MS/KG1قسم الروضات إنكلي 
ي من صف   ز ي اإلنكلي 

 GR6ىل صف إ GR1قسم اإلبتدائ 
ي وفرنسي من صف   ز  GR12/ES3صف إىل   GR7/EB7قسم المتوسط والثانوي إنكلي 

ي الفرنسي من صف  المتحفشارع   -  مبنر الهتمي القديم
 EB6ىل صف  إ EB1قسم اإلبتدائ 

 

وط إعادة التسجيل للطالب القداىم:   شر
ي حال تغيت   المطلوبة أدناه   المستندات   أي  من  وتحميل   المدرسة  موقع  عت  حسابكم الخاص عىلتحديث المعلومات    يجب 

ر
  اء نته إ    او ف

 .المستند صالحية 

ي حال عدم توفر أي من هذه المستندات  
ر
 سارية الصالحية(  ال)لن يتم قبول أي طلب ف

 (صالحية واالم والطالب )سارية اللألب  صورة عن جواز السفر  .1

 (الوجهان عىل صفحة واحدة  –  الصالحيةم والطالب )سارية وال لألب  صورة عن البطاقة الشخصية  .2

 أشهر( 6ال تزيد عن  ، )حديثة صورة شمسية للطالب  .3

ي  .4
كة والمسىم الوظيفز  شهادة لمن يهمه المر من جهة عمل وىلي المر تتضمن اسم الشر

 صورة عن بطاقة حمد الصحية  .5

6.  . ي تحمل رقم المنطقة والشارع والمبتز
 صورة عن لوحة البلدية الزرقاء الت 

ي يجب تسليم نسخة من السجل الصحي للتلميذ الذي تحصلون عليه من المركز الصحي  .7
لصفوف الروضات والول اإلبتدائ 

 إىل مكتب التسجيل   الطالبالتابع له 

 
وط ا    : قطر  -  نتساب الطالب الجدد للمدرسة اللبنانيةشر
 
وط التالية  طالبن يكون عمر ال أ   للشر

ً
 : (2022/ 01/ 31)يحتسب عمر الطالب من تاري    خ الوالدة حنر  مستوفيا

 

ر  دو مولال العمر  الصف   ين بي 

 MS / KG1   4 Feb 1, 2018------ Jan 31, 2019الروضة الثانية  •

 GS / KG2  5 Feb 1, 2017------ Jan 31, 2018 الروضة الثالثة   •

ي اإل ول ال •
 EB1/G1  6 Feb 1, 2016------ Jan 31, 2017     بتدائ 

 
ي  

ر
وط والمعايت  المحددة من قبل اإلدارة: اأن ينجح ف ي كافة الشر

ر
 متحان التقييم ويستوف

 لصفوف رياض الطفال: يخضع الطالب لمقابلة.  

ي المواد التالية: رياضيات، لغة أجنبية، لغة (EB9,Gr9حت    EB1,Gr1))  صفوف من لل 
 عربية. ( إمتحان فز

ياء، علوم الحياة، لغة أجنبية، لغة عربية.  (ES2,Gr11)و  (ES1, Gr10)لصفوف   ز ي المواد التالية: رياضيات، كيمياء، في 
 إمتحان فز

ي المواد التالية: رياضيات، إقتصاد، إجتماع، فلسفة، لغة أجنبية، لغة عربية.  (ES3-SE,Gr12-SE)صف اإلقتصاد واإلجتماع ل 
 إمتحان فز

ياء، علوم الحياة، لغة أجنبية، لغة عربية.  (ES3-SVT,Gr12-LS)لصف علوم الحياة   ز ي المواد التالية: رياضيات، كيمياء، في 
 إمتحان فز

 
ي حال عدم توفر أي من هذه الوثائق( 

ر
 الوثائق المطلوبة للطالب الجدد قبل التسجيل: )لن يتم قبول أي طلب ف

 ب )سارية المفعول(واالم والطاللألب  صورة عن جواز السفر  .1
 الوجهان عىل صفحة واحدة( –واالم والطالب )سارية المفعول  لألب صورة عن البطاقة الشخصية  .2
 أشهر( 6)حديثة ال تزيد عن    صورة شمسية للطالب  .3
 صورة عن شهادة الميالد .4
 إخراج قيد عائىلي يتضمن جميع أفراد العائلةصورة عن  .5
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وس كوفيدباإلضافة ال  ،التطعيمصورة عن بطاقة   .6  سنة  12للطالب الذين تجاوزوا  19-شهادة تطعيم ضد فت 
 صورة عن بطاقة حمد الصحية  .7
ي  .8

. صورة عن لوحة البلدية الزرقاء الت   تحمل رقم المنطقة والشارع والمبتز
الروضة   .9 ز لصف  مي 

ّ
المتقد الصف الخي  مع نسخة عالثالثة  للتالمذة  ي 

بنجاحه فز إفادة مدرسية  العالمات من وما فوق  ن دفي  
 ، موقع ومختوم بختم وتوقيع مدير المدرسة. السابقة مدرسته

ر من خارج دولة قطر يجب أن تكون اإلفادة المدرسية .10 ي  )إفادة إنهاء(    للطالب القادمي 
ر
بية والخارجية ف ي التر

مصدقة من وزارنر
ي ذلك البلد، البلد الذي

ر
ي الدوحة  صدرت منه اإلفادة باإلضافة إل السفارة القطرية ف

ر
 ثم من الخارجية القطرية ف

بية اللبنانية.  .11 ز للصفوف الثانوية صورة عن الشهادة الرسمية للصف التاسع أو ما يعادلها مصدقة من وزارة الي  مي 
ّ
 للتالمذة المتقد

 من المدرسة الحالية 2022 – 1202مخالصة مالية للسنة الدراسية  .12
  2202–  1202الحاىلي الطالب وإفادة متابعة للعام الدراسي بطاقة عالمات آخر فصل أكمله  .13
ي  .14

كة والمسىم الوظيفز  شهادة لمن يهمه المر من جهة عمل وىلي المر تتضمن اسم الشر
ي يجب تسليم نسخة من السجل الصحي لل .15

  لب الطاحيث  من المركز الصحي    والصادر   طالب لصفوف الروضات والول اإلبتدائ 
 . إىل مكتب التسجيل ،مسجل

 
ي  طالب ال يجب أن يكون :  مالحظة

 بشكٍل كامٍل  الروضات  وف صف فز
ً
 . تحت طائلة إلغاء التسجيل مع بداية العام الدراسي  نظيفا

 
 

المدرسة  جميع  إن حضور   ال   الطالب 
ً
المدرسة   يوميا إدارة  الصادرة    اإلدارة ولكن عىل    ، هو من أولويات  بالقرارات  د  عن وزارة التقي 

واستقبال الطالب  بفتح ابواب المدرسة  المحلية  ن السلطات  ع  يصدر بالتالي إن أي قرار    .  ختصةالم  جهات التعليم والتعليم العالي وال 

ي 
أو جزن  الطالب   بشكل كىلي  أعداد  م  للحضور،    وتحديد  به.     لزم  هو  التقيد  المدرسة  واألقساط وعىل  الرسوم  إن  ما ذكر،  بناًء عىل 

هي ثابتة وغت  قابلة ألي حسم بحسب أيام التمدرس للطالب، ما لم يصدر أي قرار مخالف لذلك  حسب جدول الرسوم  المذكورة  

    المختصة.   جهاتن ال ع

 
 
 
 

 يتبع 
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 المدرسيةاألقساط والرسوم  -1
 

 . حسب الجدول المعتمد من وزارة التعليم والتعليم العالي  ستكون  2023/  2022للعام الدراسي الرسوم والدفعات   إن

 www.lsq.sch.qaموقع المدرسة لإلطالع عىل جدول الرسوم المعتمدة يرج  زيارة  

 
 : إمتحان التقييم *

وقيمته   الثانوي.    ريال قطري  320  رسم  ي 
الثائز ي وحت  

اإلبتدائ  الول  ز لصفوف  المتقدمي  الجدد  الرسم  و للطالب  قابل  هذا  غي  
داد تحت أي ظرف.     لإلسي 

 : التسجيل*

. أي عمل  يومي   خالليجب دفع المبلغ    للمدرسة.   نتساب الطالب اعند  جديد،    لكل طالب   يدفع  ريال قطري  1,602رسم وقيمته   

ة عند التسجيل المحددة سوف يؤدي اىل خسارة المقعد. تأخي  بالدفع عن المهلة   داد   يدفع هذا المبلغ مباشر  وهوغي  قابل لإلسي 
 . ظرف  تحت أي

 : حجز المقعد* 

ز الجدد اوب  ال طال   جميعل ، يدفع  ل قطري ريا  2,136 رسم وقيمته    من الرسوم  حجز المقعد    رسم م  حسي  (. قدامال )المنتسبي 
داد الدراسية وهوغي  قابل   تحت أي ظرف.  لإلسي 

 : الرسوم اإلضافية *

المستنداتالكتب  الرسوم هذه  تشمل    المطبوعات،  ها   الدفاتر ،  ،  الموغي  الزي   ،  ، ز و درسي داد بعد  ،  التأمي  وهي غي  قابلة لإلسي 
 . يلولالول من أ

 متحانات الدولية: إل *ا 

 مع  قساط السنوية  ىل التضاف هذه الرسوم إ
ً
ي حال    ترد و   10/08/2022أي قبل    لثةالدفعة الثا وتدفع كاملة

التسجيل    إلغاء فقط فز
:  . 2022/12/31قبل   وهي عىل الشكل التاىلي

 KG2-(G1 to G8)-G10-G11-EB3-EB6-EB8-ES2صفوف: لريال قطري ل 400 •

 G9-EB9ريال قطري لصفوف:   1,175 •

                         G12-ES3ريال قطري لصفوف:   1,228 •
 
 *الرسوم السنوية: 

 

إلضافية الرسوم ا مجموع الرسوم السنوية   الصف  الرسوم الدراسية  

 صفوف الروضات 15,300 2,888 18,188

 الصف الول حت  الخامس  17,350 3,488 20,838

 الصف السادس حت  التاسع 19,350 4,388 23,738

ي عشر الصف  24,250 4,388 28,638
 العاشر حت  الثائز

 
 

 الدفعات وتواري    خ استحقاقها: *

 ( للطالب الجدد فقطيدفع رسم التسجيل ) رسم حجز المقعد ورسم التسجيل                        وىل عند التسجيلالالدفعة 
                     الرسوم اإلضافية          06/2022/ 10   الدفعة الثانية قبل

رسم    يخصم منها   ىل اإلمتحانات الدوليةباإلضافة إ   الرسوم الدراسيةمن  الجزء الول   08/2022/ 10   الثالثة قبلالدفعة 
 حجز المقعد 

ي   11/2022/ 10    الدفعة الرابعة قبل 
 الرسوم الدراسية من الجزء الثائز

   الرسوم الدراسيةمن  الجزء الثالث   01/2023/ 10  الدفعة الخامسة قبل 
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    : طريقة الدفع*

   تدفع الدفعة االوىل عند التسجيل  •
ً
 . المدرسة اىل حساب التحويل البنكي أو بواسطة ة لدى مكتب المحاسبنقدا

ي    ها ستحقاقإ  ب س ح   االخرىالدفعات    تسدد  •
 فز
ً
  اال .  اىل حساب المدرسة  أو عن طريق التحويل البنكي   المحاسبة  مكتبإما نقدا

ي 
 . أدناه  المذكورة اإلستثناء حاالت  فز

 

The Lebanese School  اسم حساب المستفيد 

Commercial Bank  اسم المرصف 

QA17 CBQA 0000 0000 4560 7710 1100  1  ي الدوىلي
  (IBAN ) رقم الحساب المرصفز

CBQAQAQA  رمز السوفتSWIFT Code 
 
 

   خر: التسجيل المتأ *

الدراسية واإلضافية    رسوممل الكايوجب دفع    ،   كانون الول   31أي قبل    الدراسي ول من العام  ال ي تسجيل خالل النصف  أ •
 عند التسجيل. 

ي كانون    01من    إبتداءً تسجيل  أي   •
باإلضافة إىل كامل الرسوم    ،  الرسوم الدراسية قيمة    نصف يوجب دفع  ،  الدراسي   العام  من  الثائز

 اإلضافية عند التسجيل. 
 

 : إلغاء التسجيل  *

داد لكاق قواعد إلغاء التسجيل واإل تطبّ       : المراحل التعليمية عىل الشكل التاىلي فة سي 

داد تحت أي ظرف ة غي  قابلرسم التسجيل ورسم حجز المقعد التقييم و رسم  •  . لإلسي 

داد تحت أي ظرفغي  قابلة   اإلضافيةسوم ر ال •  من العام الدراسي  )أغسطس(  أب 15بعد  لإلسي 

  باستثناء رسم حجز المقعد   المدفوعة  الرسوم الدراسيةرد كامل  يو   الرسوم اإلضافيةقيمة  ترد  ،  )أغسطس(   أب  15  أي إلغاء قبل •
ي حال 

   استالم الغراض المذكورة تحت بند الرسوم اإلضافية.  ةاال فز

رسوم ايام  و حجز المقعد  رسم    بعد خصم  المدفوعةالرسوم الدراسية    ترد   ، الدراسي   العام   بداية  من   الول  الشهر   خالل ي إلغاء  أ •
ها الطالب ي حرصز

   . التمدرس الت 

 . رسوم الدراسيةاليمة ق  نصف يستحق   ،الدراسي م من العا كانون الول  31حت  و  الول الشهر  بعد أي إلغاء  •

ي كانون   01 من إبتداءً أي إلغاء  •
  رسوم الدراسيةاليمة ق  يستحق   ،من العام الدراسي  الثائز

ً
 . كاملة

 
 اإلستثناءآت * 

ي   الرسوم  تسديد   عن  ذوي  هم  تخلف  ممن  بال طاليتم تسجيل    لن
ر
ي   تاريخها   ف

ر
إحضار شيكات مؤجلة الدفع   د بع  اال   السابقة،   السنة  ف

 .الرسوم  كاملل ستحقاق اإل   تواري    خ بحسب
 

 

ام الكامل بما ورد  ر وط اوافق عىل  من قواعد وأحكام، و  أعاله أتعهد باإللتر ي حال   ،كافة الشر
ر
م بأي إجراء تقوم به إدارة المدرسة ف ر كما والتر

ي عن سداد األقساط والرسوم حسب التواري    خ المذكورة أعاله. 
فر
ّ
    تخل
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2-  
 
 : بعةخدمة النقل واإلجراءات المت

 
وط    إن وط هي قابلة للتغيت  و/ اوالتعديل   ،كما يىلي تكون  حكام خدمة النقل  أو   شر ، كما ويمكن إلغاء  مع العلم بأن هذه األحكام والشر

   الخدمة
ً
 او  أو كليا

ً
ي قد تصدر عن الجهات المختصة.  وذلك  تغيت  الرسوم، جزئيا

 حسب التعاميم النر
ي النقل المدرسي عىل مقعده الخاص.   -

 ضمان حصول كل طالب فز
ز شامل. حصول كل طالب يستخدم النقل المد -  رسي عىل بوليصة تأمي 
ز إدارة المرور    -  وعدم مخالفة قواني 

ً
 وإيابا

ً
ام بالمواعيد المحددة لنقل الطلبة ذهابا ز ز كفاءة نظام النقل واإللي   .  ذل قصارى الجهد لتحسي 

ي خدمة النقل بناًء عىل مكان السكن -
 . تحتفظ اإلدارة بحق رفض أو قبول أي طالب فز

المتعددة المداخل، كما    - المناطق والمجمعات والشوارع والبنية  ي بعض 
تحتفظ المدرسة بحق تحديد نقاط تجمع وإنزال الطلبة فز

 ووقت الوصول بعد الظهر. وسيتم اإلبالغ عن هذه النقاط  
ً
ي تحديد وقت الصعود إىل الحافلة صباحا

  – إذا وجدت    - تحتفظ بحقها فز
 النقل.   فور اإلنتهاء من تحديد طرق 

ز كفاءة النقل، وغي  مبنية عىل حاالت شخصية.  -  إتخاذ الحافالت المدرسية مسارات ميسورة، مأمونة ومدروسة لتحسي 
ي الباص المدرسي أثناء تنقلهم جميع قواعد السلوك المطبقة -

ز فز  . تطبق عىل الطالب المسجلي 
ام بالمقعد المحدد من اإلدارة داخل الحافلة أثناء النقل  - ز  اإللي 
ام بقواعد السلوك  - ز ي حال عدم اإللي 

 يحق لإلدارة إلغاء خدمة النقل فز
. حافالت المدرسة لن تقوم بانتظار  -

ً
 أي طالب يتأخر صباحا

ي هذه الحال، سيتم إعادة  حافالت المدرسة لن تقوم بانتظار    -
ي طريق العودة، وفز

ء الهل الذين يتأخرون عن استقبال أبنائهم فز ي مح 
 سة واإلتصال بالهل. الطلبة إىل المدر 

ي حال تغيي  عنوان السكن    -
ز الخدمة فز م المدرسة بالنقل إىل العنوان المقدم عند طلب خدمة النقل، ولن تكون مسؤولة عن تأمي  ز تلي 

ي الحافلة المطلوب
ي حال وجود أماكن شاغرة فز

   ة. إال فز
ي عمل     -

 التعرض لي طالب داخل الحافلة، أوالتدخل فز
ً
 باتا

ً
ورة يرج  اإلتصال باإلدارة. السائق ومحاولة مساعدته،  يمنع منعا  وعند الضر

وط وأحكام خدمة النقل المذكورة عىل موقع المدرسة - ام بشر ز ورة اللي    www.lsq.sch.qa  ضز
  

ي خدمة 
ر
ي قبول طلبات التسجيل ف

ر
ي الذهاب واإلياب. مالحظة: يرج  أخذ العلم بأن األولوية ف  النقل ستكون لطالن 

                                                 
  : خدمة النقل *رسوم
 ) ريال قطري  6,000   هي   خدمة النقل ل   ة السنويم  و رسال  

ً
 وإيابا

ً
 فقط(   4,000( أو  ذهابا

ً
 فقط أو إيابا

ً
دفع عىل الشكل  ت  ريال قطري )ذهابا

 :  التاىلي

 ريال قطري.  1,000حجز مقعد عند التسجيل قيمته  •

ريال قطري للذهاب فقط أو لإلياب    1.500للذهاب واإلياب أو    ريال قطري  2,500قيمتها  تحدد  و   10/08/2022  قبلدفعة أوىل   •
 .فقط

ريال قطري للذهاب فقط أو لإلياب    1.500للذهاب واإلياب أو    ريال قطري  2,500قيمتها  تحدد  و   10/01/2023قبل  ثانية  دفعة   •
 .فقط

 
 إلغاء خدمة النقل: *

 . باستثناء رسم حجز المقعد المدفوع كامل المبلغ ، يرد  الدراسي   العام  من الول  اليومأي إلغاء قبل  •

 . لخدمة النقلمن العام الدراسي  الول فصلالمبلغ المحدد لل يستحق،  كانون الول  31قبل و  الدراسي  العام بداية بعد أي إلغاء  •

 . ، ال يرد أي مبلغ عىل اإلطالق كانون الول  31بعد أي إلغاء  •
 
 : التسجيل المتأخر *

أعاله.    خدمة النقل حسب التواري    خ المحددة رسوم    كامل، يوجب دفع  كانون الول  31  وحت  بداية العام الدراسي    بعد أي تسجيل   
ي  كانون  01إبتداًء من    وأي تسجيل 

ي من العام الدراسي   فصل للالمبلغ المحدد  ، يوجب دفع  الدراسي   العام   من  الثائز
خدمة  ل   الثائز

 . النقل
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lsq.sch.qa/


 

6 | P a g e  
 

              النشاطات:  -3

 عند التسجيل.   النشاطات تدفع رسوم •
ً
 كاملة نقدا

ي  •
ك فز ي  لم يتّمم إجراءات التسجيل النشاطاتأي مشي 

 .      النشاطوالدفع لن يتم قبوله فز

 لعدد الحصص المتبقية.  •
ً
ي حالة التسجيل المتأخر، تحتسب رسوم النشاطات وفقا

 فز

 :إلغاء التسجيل للنشاطات* 

ز أي إلغاء  •  .     ريال قطري  250 لألهل كامل المبلغ، وذلك بعد اقتطاع  يرد  بدء النشاط،  عىل  بعد مرور حصتي 

ز عىلمرور إلغاء بعد أي  •  من حصتي 
 ال يرد أي مبلغ عىل اإلطالق.  بدء النشاط أكير

 

ر  -4    : الطبابة والتأمي 
ز لجميع الطلبة   • ي المدرسة. تقدم المدرسة تغطيات التأمي 

ز فز  المسجلي 

ي تقيمها.  المدرسة تغطية أي حادث يتعرض له طالبالتشمل   •
 داخل حرمها أو أثناء النشاطات الت 

ز حوادث الطالب عن الحادث الواحد.  15,000الحد القىص:  •  ريال قطري تأمي 

 

وط و  -5   حكام عامة: أشر
•  .

ً
ز من العام الدراسي دون إعالم المدرسة خطيا ز الولي   يلغز تسجيل أي طالب جديد إذا لم يلتحق بالمدرسة خالل السبوعي 

   أي نشاط، بناءً من    و أأي طالب يفصل من المدرسة أو من خدمة النقل   •
ً
 مع السياسات الداخلية   عىل ما تراه اإلدارة مناسبا

ً
اما ز والي 

بعة
ّ
.  ،  المت

ً
داد أي مبلغ مدفوع قطعيا  ال يسمح له باسي 

داد لي مبلغ مدفوع سوف ي •  كان ل حسابالد يسدقام بت باسم من  دفعأي اسي 
ً
كة(. لمدرسة )شخصا  أم شر

  لم  يست  أو  https://tinyurl.com/zj4y58t4يتم اإللغاء بمل استمارة اإللغاء عي  الرابط التاىلي   •
ً
 موقعا

ً
لقسم التسجيل  كتابا

، مع تعليل واضح للسبب. عند اإللغاء وابتداًء من   داد بناًء عىل تاري    خ توقف الطالب    من اول يوم دراسي تحتسب قيمة اإلسي 

ي طلب 
 . )راجع قواعد "إلغاء التسجيل"(  اإللغاء الموقع منهم  او كتابعن الدراسة المذكور من قبل الهل أو وىلي المر فز

 دون أي إشعار من وىلي المر   20ب لمدة  يحق إلدارة المدرسة إلغاء تسجيل أي طالب تغيّ  •
ً
 متتاليا

ً
دون إعادة أي مبلغ  ب  ،يوما

 مدفوع. 

ي موعده، لن يتم إصدار أية افادات •
ي تسديد أي مبلغ متوجب فز

ي حال التأخر فز
تسديد وىلي   قبلو نتائج للطالب  او عالمات أ  فز

 . االمر المبلغ بالكامل

لصف الثامن والصف  أي طالب ا  2023- 2022  لإلمتحانات الرسمية للعام الدراسي   بناؤهمأ  الذين سيخضع  ولياء المور أيرج  من   •

الثانوي ي 
المدرسة    الثائز موقع  عىل  الموجودة  اإلمتحانات  لهذه  شيح  الي  طلبات  قبول  وط  شر عىل  اإلطالع   ،

ُ
حاليا

www.lsq.sch.qa  ي لبنان، والمبادرة اىل
بية والتعليم العاىلي فز

إحضار المستندات الالزمة وتسليمها    والمطلوبة  من قبل وزارة الي 

  أي تأخت    .01/09/2022قبل  صادر  إفرادي  ولن يتم قبول أي إخراج قيد    . 30/09/2022قبل    العامة  عالقاتإىل مكتب ال

شيح مع المستندات المطلوبة يعرض الطالب إللغاء طلب ترشيحه من قبل المدرسة.  ي تسليم طلبات التر
ر
 ف

 
ام الكامل بما ورد من قواعد وأتعهد باإلأ ر ي هذا الطلبل  بعد اطالعي وفهمي ذلك  ، و حكام لتر

ر
ر  أفو    . كما كافة اإلجراءات الواردة ف ض العاملي 

ي المدرسة اللبنانية
ر
ي ف ي المجال الطن 

ر
ي حاالت الطوارىء أو القيام  ف

ر
 إلدارة العالج ف

ً
ي    األولية  باإلسعافات  أو أي موظف مؤهل طبيا

النر

ف عليه المدرسةالدوام المدرسي العادي أو خالل أ  ثناء قد يحتاجها ولدي / أوالدي أ  .ي نشاط تشر
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