روضـة الـقـريـة الـصـغـيـرة ذ.م.م
LITTLE VILLAGE KINDERGARTEN W.L.L
سياسة الرسوم المدرسية والزي المدرسي الموحد
لسنة 6102 – 6102

تهدف روضة القرية الصغيرة من خالل نشر "سياسة الرسوم المدرسية والزي المدرسي الموحد" الى اعطاء أولياء األمور توضيحا
شامال لكل ما يتعلق بالية دفع الرسوم والتقييد بالزي المدرسي.
 .1دفعات لسنة الدراسية 6112 – 6112

امتحان تحديد المستوى
التسجيل
حجز مقعد للمتقدم *
رسوم الدراسية السنوية *


سنة كاملة



فصل دراسي

 3فصول في السنة

الكتب المدرسية *
الزي المدرسي الموحد *

دفعات

السعر بالريال القطري

مرة واحد – ال تسترجع

200/-

مرة واحدة – ال تسترجع

500/-

الرجاء قراءة قواعد حجز المتقدم للمقعد

1,000/-

الرجاء قراءة قواعد دفعات رسوم المدرسة
-

15,000/-

-

5,000/-

الرجاء قراءة قواعد الكتب الدراسية

1,000/-

الرجاء قراءة قواعد المالبس المدرسية

500/-

 .6دفع الرسوم للعام الكاديمي:6112 -6112 :
يتم دفع الرسوم حسب التوارخ التالية:

 الفصل الدراسي االول – موعد أقصاه  11سبتمبر  ( 6112بدئ الدوام للطالب  81سبتمبر )6182
 الفصل الدراسي الثاني – موعد أقصاه  11ديسمبر  ( 6112بدئ الدوام للطالب يناير )6182
 الفصل الدراسي الثالث – موعد أقصاه  11مارس ( 6112بدئ الدوام للطالب  82ابريل )6182
 .3حجز المقعد للمتقدم


عند قبول العرض  ،يجب أن تدفع رسوم الحجز المقعد وسيتم خصمها من رسوم الفصل الدراسي الثاني إذا كان الطالب قد
حضرالفصل الدراسي األول بالمدرسة.



رسوم حجزالمقعد ال يمكن استرجاعها إذا تم قبول الطالب لكنه لم يلتحق بالمدرسة في الفصل الدراسي األول أو إختار ترك
المدرسة.



على الطالب المسجلين دفع رسوم حجز المقعد في الفصل الدراسي الثالث من كل سنة دراسية لضمان مكانهم في الصف التالي.
وسيقتقطع من رسوم الفصل الدراسي األول للعام الدراسي المقبل.

 .4الرسوم الدراسية


الرسوم المدرسية يتم دفعها على ثالث دفعات قبل بداية كل فصل دراسي جديد.
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يمكن الدفع بواسطة بطاقة األئتمان او نقدا.
الرسوم الدراسية غيرقابلة لالسترجاع.
لن يتم عمل أي خصم أو إرجاع لألقساط المدفوعة ,وكذلك ال يمكن إسترجاع المبالغ المدفوعة أو تخفيض الرسوم في حاالت
الغياب بسبب المرض الطويل االمد
.i
أو في حال الغياب المتكرر عن المدرسة.
.ii
أو في حالة قرر أولياء األمور إنهاء عقدهم مع المدرسة
.iii
أو في حالة اإلنتقال إلى بلد جديد.
.iv



يجب أن تدفع الرسوم الدراسية كاملة لكل فصل دراسي قبل بدأ كل فصل ب  81يوم كل فصل دراسي أخر( .يرجى الرجوع
الى قسم دفه الرسوم المذكورة أعاله)



بمجرد أن يتم تسجيل الطالب الجدد و المسجلين في المدرسة من قبل ،يجب أن تدفع الرسوم الدراسية للفصل االول بالكامل
حتى لو لم يحضر الطالب الدروس في الفصل األول  ,أو قرر عدم اإلستمرار في المدرسة.



في حالة قبول الطالب وتسجيله في النصف الدراسي األول من الفصل ,يجب دفع الرسوم الدراسية كاملة.



في حالة قبول وتسجيل الطالب في النصف الدراسي الثاني من الفصل  ,يدفع نصف الرسوم الدراسية للفصل المتبقي.



سوف يتم إبالغ أولياء األمور في حالة تأخر دفع المستحقات المطلوبة للمدرسة والتأخر في دفع الرسوم بعد أسبوعين من إبالغ
أولياء األمور ,فالمدرسة لها الحق في سحب مكان الطالب ,وسوف يتم إعطاء أولياء األمور إشعار خطي مدته  11يوم لدفع
المستحقات.



الرسوم المدرسية تخضع للمراجعة السنوية ,وتقوم المدرسة بإخطار أولياء األمور بأي تغيير وارد.

 .1رسوم بدل إيجار الكتب


في روضة القرية الصغيرة نحن نشجع طالبنا على رغاية الكتب والحفاظ عليها .وبما أن الكتب مستعارة (أي لم تشترى),
ستوفر المدرسة كتب التطبيق والدفاتر التي يمكن للطالب اإلحتفاظ بها بعد إستخدامها.



يمكن لمن يرغب من أولياء األموربالحصول على نسخة من الكتب  ,أن يتقدم بطلب إلي قسم المحاسبة وسيتم الموافقة على
الطلب فقط في حالة توفر الكتاب المطلوب.

 .2الزي المدرسي الموحد


في روضة القرية الصغيرة نؤمن بضرورة توفير أفضل قرص التعليم لجميع الطالب وإنطالقا من حرصنا على هذا فنحن
نشجع الطالب على إرتداء الزي المدرسي الموحد لثقتنا بأنه يساعد الطالب على الشعور باإلنتماء ويعززهم فيهم الشعور
بالمساواة والكرامة.



نحن نشجع أولياء األمور للتأكد من أن أبنائهم وبناتهم يرتدون الزي المناسب كل يوم إذ سيكون هنالك فحص دوري من قبل
اإلخصائية اإلجتيماعية والمدرسات للتأكد من تقييد الطالب بالزي المدرسي  .لن يسمح للطالب المخالفين الدخول الى الصف
اال بعد ارتدائهم الزي المدرسي المطلوب.



ويرجى من أولياء األمور الحرص على النظافة الشخصية للطالب والتأكد من االظافر قصيرة دائما.
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الزي المدرسي الموحد على النحو التالي :
الزي المدرسي – للبنين








بنطلون رمادي
بولو تي شيرت أخضر مع شعار المدرسة المطرز على الجانب األيسر
جوارب بيضاء
أحذية رسمية سوداء اللون
سترة المدرسة رمادي أو أسود (للزي الشتوي)
وينبغي أن يكون الشعر قصير( قصة الشعر المناسبة للمدرسة )
الزي المدرسي – للبنات








تنورة رمادية أو بنطلون رمادي
بولو تي شيرت أخضر مع شعار المدرسة المطرز على الجانب األيسر
جوارب بيضاء
أحذية رسمية سوداء اللون
سترة المدرسة رمادي أو أسود (للزي الشتوي)
الشعر الطويل يجب أن يكون مربوطا دائما ال يسمح بالمجوهرات بإستثناء القرط الصغير ( على شكل
مسمار).
مالبس التربية البدنية للبنين والبنات






تي شيرت أحمر اللون مدور الياقة مع الشعار المطرز على الجانب األيسر
بنطلون رياضة رمادي
جوارب بيضاء
حذاء رياضي أسود

اسم الطالب____________________________________________ :
اسم الوالد /الوالدة  /الوصي_________________________________________ :
التوقيع ________________________ :

التاريخ _____________________ :

رقم الهاتف_____________________ :
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