
 

 

 

 

 

 

 

 رسوم الدراسيةسياسة ال

 

 لروضة المدينة الدولية 

 

 

 رشادات واضحة لكل من :توفير إستقوم هذه السياسة على 

  مصاريفلعداد والدفع و جمع ااال •

 . المدرسةمن خالل  بالتساوي وبدون تمييز مصاريف االلتحاق •

 

 ) باللاير القطري ( بيان بالرسوم الدراسيه لعام

مصاريف 

 المواصالت 

مصاريف طلب 

 اإللتحاق
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 التسجيل

 ) غير مستردة(

 تأمين

) قابل 

 لالسترداد(

 إختبار القبول

 الصف رسوم الدراسية

 مرحلة الروضة 12,700 200 1,000 1,000 500 3500

3500 500 1,000 1,000 
200 

12,700 
مرحلة 

 التمهيدي

 

  سياسة مصاريف المدرسة

 .وجميع المصاريف المدرسية خاضعة للمراجعة السنوية  ة من وزارة التعليم والتعليم العاليمعتمد مفصلة و تتاح وثيقة مصاريف مدرسية

 :أقساط متساوية بطرق الدفع المذكورة أدناه  ةثالث علىيجب دفع المصاريف الدراسية  •

 نقدا  الدفع  ➢

  شيك مصرفي عن طريق  ➢

 . قساط متساوية قبل بداية الفصل الدراسية أتدفع المصاريف الدراسية بفواتير على ثالث •

 اذا تقدم الطالب للمدرسة في نصف الفصل الدراسي  فإن  مصاريف الترم تسدد كاملة . ➢

 تسدد فقط .ن نصف مصاريف الفصل الدراسي  فإاذا تقدم في النصف الثاني من الفصل الدراسي  ➢

 تلك المصاريف التي سيتم ، إما سنويا  / كل فصل دراسي بينما سوف يتم سدادها مقدما  ى يتم سدادها من قبل أولياء األمورالمصاريف الت •

    .سنويا   دفعها من قبل شركة سوف يتم سدادها مقدما  

 

 

 

 



 

 

  :المصاريف الغير مدفوعة

   .ربعة عشر يوما  الدراسي بفترة قدرها أداية الفصل ن يتم دفع المصاريف قبل بيجب أ

تم دفعها بعد ذلك يخر موعد للدفع المؤكد عليه وجميع المصاريف التى سقبل آ لروضة المدينة الدوليةيجب دفع جميع المصروفات الدراسية  •

 ا ستكون خاضعة لغرامة تأخير دفع مصروفات .التاريخ ألي سبب م

 .لم يتم دفع المصروفات في حينها اذا تية سيتم السير في االجراءات اآل

 . سبوع واحد من بعد تاريخ استحقاق المصاريفإرسال رسالة نصية في خالل أسيتم  •

فع وهذ الخطاب التذكيري سيكون مفاده مطالبة بالد، سبوعين من تاريخ استحقاق المصاريف بعد أ لى أولياء األمورسيم إرسال خطاب إ •

وسيتم باالتصال فورا  باالدارة ولي األمر خير وسوف نطلب من الوالدين / الى مصاريف التأضافة يام عمل باالالكامل في غضون سبعة أ

  جراءات التالية في خالل فترة المتابعة :تروني وسوف نقوم بالتأكيد على اإللكإرسال هذا الخطاب بالبريد اإل

 .الدراسي الذي لم يتم دفع مصاريفهلطالب للفصل لن يستلم واي أمر الطالب/الطالبة تقريرعن مستوى ا ➢

 .لن يمنح الطالب مقعدا  في المدرسة للعام التالي  ➢

 

 . دارج الطالب / الطالبة بمدرستناإص بفترة تي خطاب مرجعي فيما يخلن تقوم المدرسة باستصدار أ ➢

 .سبوعين من تاريخ استحقاق المصاريف ل فترة المتابعة وذلك بعد مرور أي رد خالإن لم نتلق أسيتم الغاء مقعد الطالب /الطالبة  •

 . يوم 14فترة في  رسال اخطارا  كتابيا  وف يتم سالطفل من الخدمة فارالغاء مقعد ن تم اتخاذ قرإ •

 

 :المبالغ المستردة

 

ولي األمر والروضة تسجيل الطالب/الطالبة  لدما يقبنمبلغ التسجيل لكل طالب ع -لاير قطري غير قابل للرد /  1000هنالك مبلغ وقدرة  •

 .لديها

إال في حالة إذا قرر ولي األمر سحب الطفل من الروضة لظرف طارئ خالل شهرواحد  .غير قابلة لالسترداد مصاريف التدريس للروضة  •

 مر.من بداية العام الدراسي، سيتم خصم رسوم لشهرواحد فقط واسترداد الرسوم الدراسيه الباقية لولي األ

الى المدرسة قبل سحب  ن يتم تقديم طلببشرط أسحب الطفل من المدرسة  عندمبلغ التأمين ،يمكن استرجاعه  -قطري /  لاير 1000 •

 . الطالب من المدرسة بمدة شهر

 دراجه عليه .الساعات القصوى بالنسبة لما تم إ لى المدرسة لعددترسل طفلها إ ن الناك استردادا  عندما تختار االسرة أن يكون هأ •

راء عن الحضور للمدرسة ) وكإج توقف طفلكباالجازات الطارئة وساب المصاريف اذا لم تقم بابالغ المسؤولين في الروضة لن يتم احت •

ل بالهاتف / من االتصاي رد بعد محاوالت عدة ان لم نتلق اعن المدرسة ، و نقوم باالتصال بالوالدين إن تغيب الطفل ألكثر من يومين

خر في قائمة االنتظار نا بعرض المكان على طالب آوسنقوم من تو  يد االلكتروني فإننا نستنتج من ذلك أن الطفل ترك المدرسة ألمر ما ، البر

. 

 و ألي سبب كان .لمرض أخاصة اذا تغيب الطفل عن الروضة خصومات  اعطاءاد ألي مبالغ أو دال يوجد استر •

 

 الشيكات المستردة

 :تية فاننا سنقوم باتخاذ االجراءات اآلة الول مرلشيكات افي حالة رد 

 .و خطاب رسمي للدفع نقدا  في خالل يومين من خالل مكالمة هاتفية أ اولياء األمور خطارسيتم إ •

الى المستشار  الموضوعلغ نقدا  فاننا سنقوم برد الشيك إلى البنك وإن تم إرجاعه الينا للمرة الثانية فإننا سنقوم بتحويل ن لم يتم دفع المبإ •

 القانوني التخاذ االجراءات الال زمة .



 

 

 

  مصاريف االحتفاظ بالمقعد

 

 .التالي  مقعد للعام ب المتواجدين مقابل حجزفي الفصل الدراسي الثاني يتم عمل فواتير لجميع الطال •

 .للترم األول للعام التالي ستردة لكنها سوف تخصم من الرسوم الدراسيةمصاريف حجز المقعد غير م •

 

 زيادات المصروفات

بفترة قدرها فصل دراسي واحد مقدما  بأي زيادات في المصروفات المدرسية التى تخضع  سوف يتم إخطار الوالدين / أولياء األمور

 قطر  -اد باعتماد المجلس األعلي للتعليم دقد تزوالتى للمراجعة السنوية 

 

  البيت والمدرسةمعيار األخالق واتفاق 

 

  :ى مايليلوفق بموجبه عوأتعهد اعلى مكان بهذه المدرسة ابنتي /في حالة حصول ابني 

 . ن يكون بكامل الجاهزيةوأن يصل طفلي للمدرسة في الموعد المحدد ا •

 .ة في الوقت المحددلقد تم توصي ابنتي/التأكد من أن ابني •

 . والمشاكل التى قد تؤثرعلى ادائه وسلوكياتهان اسمح للمدرسة باالطالع على كل اهتماماته  •

 . دعم ارشادات وسياسات المدرسة بالنسبة للسلوك واالخالق •

ن وأن ذلك مرتبط بسلوكيات المدرسة أحيث  طفلتي/نضباط فيما يخص طفلياالهتمام الكامل باإلب يتحلونواالدارة المدرسات ن ا عي تماماأ •

 . بشأنهمدرسة لن يتم التهاون و عدم احترام لفريق عمل الأهانة إ ةيأ

 .ولياء األمور لمباشرة تقدم الطفلحضور اجتماعات وأمسيات أ •

 

 تصريح الفيديوهات والتصوير

لطفلي واستخدامها لمشاريع الصف في الروضة،وكذلك اعطي تصريحا لعرض بالتقاط صورمني عطي تصريحا  أبموجب هذا النموذج 

 للروضةهداف التعزيزية نستجرام ووسائل اإلعالم واألوالفيسبوك واالللروضة لكتروني موقع افي الالصور

                                             ال أوافق                                                  أوافقنعم                   

 

 اخالء مسؤولية

 

 ي مسؤولية مما يلي :وموظفيها ووكالئها من أ الدولية حل روضة المدينةأ

 قيمة . مقتنيات بفقدان ية مسؤولية تتعلقأ •

 مدرسة نشطة الرياضية والرحالت التى تتبناها المدرسة بعيدا  عن حرم البالمشاركة في أي نشاطات بما في ذلك األ ابنتي/اسمح البني •

 الحافله الخاصه بالروضة(.) إذا لم يستخدم الطفل  لى الروضةإوأمن مسؤولة عن التوصيل اآلمن ة الدولية لن تكون روضة المدين •

 ن ترك حرم المدرسة بدون تصريح .مدرسة مسؤولة عن أية حوادث أو أي مكروه يقع للطفل إلن تكون ال •

 

 

 



 

 

 :تعهد 

 

والتزمات بما جاء فيها من شروط وافق بااللتزام  تاما وأدركها ادراكا  أ يعلى وثيقة سياسة المدرسة اعاله وأؤكد أننا الموقع أدناه اطلعت أ

 . بما جاء بنفس الترتيب

 

 

 

 

 : ............................................المتقدماسم 

 

 التاريخ    : ............................................

 

 ...............................................: األب / ولي األمر اسم 

 

 توقيع األب/ ولي األمر: ...............................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Our Vision 
To become the leading school of choice within Qatar, producing responsible and productive 
citizens for the betterment of society as a whole. 

                                                                                                                                                رؤيتنا  
     أجل صالح المجتمع ككل.ن أن نصبح مدرسة رائدة مختارة في قطر، تنتج أفرادا مسؤولين و منتجين م  

 


