خطوات التسجيل في مدرسة درم الدوحة للبنات
تعطى األولوية في التسجيل بالمدرسة بالنظر إلى تاريخ إيداع ملف طلب التسجيل واستكمال متطلبات التسجيل الخاصة بالمدرسة

المرحلة  1اإلستفسار عن التسجيل
 يتم اإلستفسار عن التسجيل عبر زيارة مكتب التسجيل في المدرسة أو من خالل ملء استمارة التسجيل بالموقع اإللكتروني للمدرسة.
 يتم استالم كل االستفسارات واإلجابة عنها وتوفير نبذة تعريفية عن مدرسة درم الدوحة للبنات وكافة المعلومات ،بما فيها معلومات رسوم
التسجيل ورسوم الدراسة.

 سيتم دعوة األهالي الذين أرسلوا استفساراتهم حول التسجيل إلى لقاء ترحيبي للتعريف بالمدرسة وشرح خطوات التسجيل والمنهاج الدراسي.
المرحلة  2طلب التسجيل

 يمكن الحصول على استمارة طلب التسجيل من الموقع اإللكتروني للمدرسة وارسالها بعد تعبئتها عبر البريد اإللكتروني إلى
 samanthawhay@durhamqatar.comأو إيداعها شخصياً في مكتب التسجيل بالمدرسة .يجب دفع رسم طلب التسجيل (شيك بقيمة
 500لاير قطري يدفع لمدرسة درم الدوحة للبنات) مباشرة إلى مكتب التسجيل بالمدرسة.

المرحلة  3المقابلة

 الهدف من المقابلة هو تحديد التوجهات والقيم المشتركة بين المدرسة واألسر والبنات.

 تتم دعوة عائالت التلميذات إلى إجراء مقابلة مع رئيس قسم التسجيل ،والمدير ،وأحد أعضاء الهيئة التدريسية الرئيسيين.
 تستلزم المقابلة إحضار تقييمات المدارس السابقة للبنت ووثائق أخرى داعمة للملف.
 تتماشى الوثائق المطلوبة مع ما هو معتمد في المملكة المتحدة والمعروف "بمعايير السالمة" ،وتشمل أوراق هوية التلميذة ،أوراق هوية
الوالدين أو كفيل الفتاة ،شهادة اإلقامة ،شهادة طبية ،وملف خاص بالمسار الدراسي للتلميذة.
 يجب إخبار فريق التسجيل في المدرسة عن أي مشاكل صحية أو مشاكل في التعلم لدى البنت خالل هذه المرحلة من التسجيل.
 قبل إجراء المقابلة وتقييم الملف ،يتم دفع رسم غير قابل لإلسترداد خاص بدراسة الملف ،قيمته  2500لاير قطري.

 على البنات الراغبات في التسجيل في الصف الثاني فأكثر اجتياز اختبار عبر اإلنترنيت لتحديد مستوى البنت واحتياجاتها التعليمية
الالزمة قبل الشروع في الدراسة.
 على البنات الراغبات في التسجيل في مستويات الروضة إلى مستوى الصف الثاني فأكثر اجتياز مقابلة بسيطة تشمل تمارين وأنشطة
لعب خاصة باألطفال الصغار.

المرحلة  4التسجيل

 يبقى قرار القبول النهائي في المدرسة من صالحية مدير المدرسة.
 سيتلقى األهالي عرض رسمي يشمل الشروط واألحكام ورسالة موافقة على العرض .يجب على األهالي في هذه المرحلة إيداع مبلغ مالي
لحجز مكان للفتاة ،وسيتم خصمه الحقاً من الرسوم الدراسية السنوية.

 ستتلقى كل فتاة تحتاج الى دروس دعم في اللغة اإلنجليزية أو لديها احتياجات دراسية أخرى "عرض دراسة خاص" مع ذكر المتطلبات
الفردية التي تحتاجها داخل المدرسة.
 نتطلع الستقبال بنتكم في مدرسة درم الدوحة للبنات.
 بحسب وجود مقاعد شاغرة للدراسة ،ستمنح أخوات التلميذة أولوية خاصة للتسجيل في المدرسة.

مجموع رسوم طلب التسجيل –  3000لاير قطري (غير قابلة لإلسترداد)

الرسوم التي ستخصم من مجموع رسوم الدراسة السنوية األولى –  2500لاير قطري

