مدرسة درم الدوحة للبنات
التسجيل ورسوم الدراسة
بداية من العام  ،2019ستفتح مدرسة درم الدوحة للبنات المرحلة التمهيدية للسنوات المبكرة باإلضافة إلى المرحلة االبتدائية للفئات العمرية

من  1إلى  6سنوات .خالل السنوات الالحقة ،ستفتح المدرسة أقسام التعليم الثانوي حيث ستكون جاهزة بالكامل ومفتوحة لجميع السنوات
الدراسية ما قبل الجامعية (السنة .)13

الرسوم الدراسية لعام  2019هي  46.200لاير قطري لكل تلميذة من المرحلة التمهيدية للسنوات المبكرة إلى المرحلة االبتدائية للفئات
العمرية من  1إلى  6سنوات .ستكون الرسوم الدراسية للسنة السابعة  51.975لاير قطري خالل نفس العام.
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)2020 – 2019

رسوم الدراسة
يمكن دفع رسوم التسجيل السنوية دفعة واحدة أو تقسيطها على دفعتين .في حال اختيار دفع رسوم الدراسة على مرحلتين ،يجب دفع القسط
األول قبل بداية العام األكاديمي ،ودفع القسط الثاني في بداية الفصل الدراسي الثاني من العام خالل شهر يناير .يكون الدفع في حال

اختيار تسديد الرسوم دفعة واحدة قبل بداية العام الدراسي في سبتمبر.

تشمل رسوم الدراسة كل األدوات المستخدمة داخل المدرسة ،مثل التلوين ،الورق ،البطاقات والدفاتر .تشمل رسوم الدراسة أيضاً برنامج دعم

خاص في اللغة اإلنجليزية للبنات التي لديهن احتياجات لتقوية اللغة اإلنجليزية إلى عمر  3سنوات .سيتم توفير برنامج مكثف للغة
اإلنجليلزية للبنات الراغبات في التسجيل بالصف الرابع مقابل رسوم إضافية .يتم تحديد مدة هذا البرنامج بحسب اإلحتياجات الفردية لكل

تلميذة ،وسيتم تحديدها بشكل شهري باالتفاق مع األهالي.
إضافات
قد يتم إدراج رسوم إضافية خاصة منها :األنشطة اإلضافية ،النقل مدرسي ،الرحالت المدرسية ،الصور ،وجبات الغداء ،الدروس المكثفة

في اللغة اإلنجليزية ،الحصص التعليمية الخاصة ،االمتحانات اإلضافية والكتب وغيرها .سنوفر معلومات إضافية حول هذه التكاليف قريباً

وقد تتغير حسب االحتياجات .سنعلن عن كافة المستجدات المتعلقة بهذا الموضوع على موقع للمدرسة.
على التلميذة الملتحقة بالصف السابع فأكثر توفير حاسوب محمول خاص بهن.
التقديم

يبلغ رسم تقديم طلب التسجيل  500لاير قطري .قبل اجتياز التلميذة وأسرتها للمقابلة الرسمية مع المدرسة ،يتم دفع رسم التسجيل وقيمته
 2500لاير قطري غير قابل لإلسترداد.
الضمان
يطلب دفع رسم خاص من أجل ضمان تسجيل التلميذة للعام الدراسي .تبلغ قيمة رسم الضمان  2500لاير قطري غير قابل لإلسترداد
وسيتم خصم هذا المبلغ من رسوم السنة الدراسية .يدفع هذا الرسم سنوياً لضمان استم اررية التلميذة في المدرسة.
مالحظة
تمت المصادقة على رسوم التسجيل أعاله من طرف و ازرة التعليم .رسوم التسجيل قابلة للتغيير حسب سياسات الو ازرة.

