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ﻻئحة قوانين الرسوم المدرسية
العام اﻻكاديمي )(2018-2017
العام اﻷكاديمي في روضة القرية الصغيرة مقسم إلى ثﻼثة فصول دراسية ،حيث يتم دفع الرسوم مقدما قبل بداية كل فصل كما
هو موضح أدناه :




الفصل اﻷول  :الدفع قبل تاريخ ) 2017/09/05بداية الدوام الفصل اﻷول بتاريخ .(2017/09/10
الفصل الثاني  :الدفع قبل تاريخ ) 2017/12/05بداية دوام الفصل الثاني للطﻼب بتاريخ .(2017/12/24
الفصل الثالث  :الدفع قبل تاريخ ) 2017/03/15بداية دوام الفصل الثالث للطﻼب بتاريخ .(2017/04/08

الرسوم
QAR 200
QAR 500
QAR 1000
QAR 1000

رسوم امتحان القبول –غير قابلة لﻺسترداد
رسوم التسجيل –غير قابل لﻸسترداد

رسوم حجز مقعد
رسوم الكتب المدرسية
الرسوم
الدراسية
 5000﷼ قطري
 5000﷼ قطري
 5000﷼ قطري
ورضة
 5000﷼ قطري
 5000﷼ قطري
 5000﷼ قطري
تمهيدي أول
 1500﷼ قطري
 1250ريال قطري
رسوم الباص  1250ريال قطري
الزي المدرسي :
مجموﻋة كاملة ) قميص أخضر ،قميص أحمر  ،بنطال للرياضة ،بنطال أو تنورة( باﻹضافة إلى
قميص أخضر )مجانا ً(.
الفصل اﻷول

الفصل الثاني

الفصل الثالث

الرسوم سنويا
 15000﷼ قطري
 15000﷼ قطري

 4000﷼ قطري
 500﷼

اسعار القطع اﻹضافية للزي المدرسي
 150﷼ قطري
 100﷼ قطري
 100﷼ قطري
 150﷼ قطري

قميص أخضر
قميص أحمر
بنطال للرياضة
بنطال رمادي أو تنورة










يمكن الدفع نفدا ً أو عن طريق البطاقة اﻹئتمانية.
إذا تم قبول الطالب في النصف اﻷول من الفصل ،فسيتم فرض رسوم الفصل كاملة.
إذا تم قبول الطالب في النصف الثاني من الفصل ،سيتم احتساب رسوم نصف الفصل.
الرسوم الدراسية المدفوعة ﻻ تسترجع حتى وان لم يحضر الطالب اﻻ يوم دراسي واحد.
الرسوم الدراسية ﻻ تشمل رسوم الرحﻼت المدرسية.
رسوم امتحان القبول والتسجيل غير قابلة لﻼسترداد.
رسوم الحافﻼت غير قابلة لﻼسترداد.
ت دفع الرس وم الدراس ية لك ل فص ل دراس ي ف ي ت واريخ اﻻس تحقاق الم ذكورة أع ﻼه؛ ل ن يس مح للطال ب
بحضور الفصول الدراسية إذا لم يتم دفع الرسوم في الموعد المقرر.
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سياسة حجز المقعد




يج ب دف ع رس وم حج ز المقاع د مق دما قب ل بداي ة الس نة الدراس ية ،و الت ي س يتم خص مها م ن الرس وم
الدراسية للفصل الثاني إذا حضر الطالب الفصل اﻷول.
ﻻ يمكن استرداد المبلغ إذا تم قبول الطالب ولم يحضر للمدرسة في أو اختار المغادرة.
س يطلب م ن الط ﻼب المس تمرين ب دفع رس وم حج ز المقع د م ع الرس وم الدراس ية للفص ل الثال ث
ليتمكن وا م ن اﻻس تمرار معن ا للع ام الدراس ي المقب ل  ،وس يتم خص م المبل غ م ن الرس وم الدراس ية
للفصل الثاثي للسنة القادمة.

زيادة الرسوم:
تخض ع الرس وم المدرس ية للمراجع ة الس نوية ويمك ن زيادته ا بموافق ة م ن وزارة التعل يم والتعل يم الع الي ف ي
دول ة قط ر .س يتم إخط ار أولي اء اﻷم ور  /اﻷوص ياء ب أي زي ادة ف ي الرس وم ف ي الفص ل الثال ث لك ل ع ام
دراسي.

سياسة سحب الطالب من المدرسة




ف ي ح ال انس حاب الطال ب م ن روض ة أطف ال القري ة الص غيرة يج ب تعبئ ة "نم وذج انس حاب
الطال ب" وذك ر س بب اﻻنس حاب ،و تقديم ه إل ى إدارة المدرس ة  .ل ن ي تم إص دار خط اب إخ ﻼء
طرف إﻻ بعد تصفية جميع المستحقات.
ف ي حال ة إنس حاب الطال ب بع د حض وره ي وم ف ي المدرس ة ،يج ب دف ع رس وم الفص ل كامل ة وه ذا
المبلغ غير قابل لﻺسترداد.

سياسة اﻻشتراك بالحافﻼت


تتوفر مقاعد الحافﻼت المدرسية حسب اﻻسبقية في التسجيل.



س يتم ت وفير خ دمات الح افﻼت عل ی مس ارات معين ة فق ط إذا ک ان ع دد الط ﻼب المش تركين ف ي
الحافﻼت أکثر من  5طﻼب لكل حافلة.



التس جيل ف ي الح افﻼت فص لي ،حي ث يس تطيع الط ﻼب التس جيل ف ي أي وق ت خ ﻼل الفص ل
وبحس ب ت وافر اﻷم اكن .س يتم دف ع رس وم النق ل للفص ل ال ذي ي تم فيه ا التس جيل بالكام ل بغ ض
النظر عن عدد اﻷيام المستخدمة.



لﻺش تراك بالح افﻼت يج ب دف ع الرس وم بالكام ل وف ي وق ت مبك ر )قب ل أس بوعين عل ى اﻷق ل م ن
بداية كل فصل(.



في حالة عدم دفع رسوم اﻻشتراك بالحافﻼت سيتم سحب المقعد .



ت دفع رس وم اﻹش تراك بالحافل ة كامل ة س واء ك ان التوص يل ص باحي فق ط او وق ت الظه ر فق ط
اواﻻثنين معا .
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الخدم ة متاح ة فق ط م ن وإل ى المن اطق المعين ة .يج ب عل ى أولي اء اﻷم ور أن يس ألوا مس بقا ع ن
إمكاني ة ت وافر خدم ة الحافل ة ف ي ح ال اﻻنتق ال ال ى منطق ة جدي دة اذ انن ا ﻻ نض من ان يك ون
التوصيل متاحا.



جميع تفاصيل الحافﻼت والمعلومات ستكون دائما متاحة من خﻼل مكتب اﻹدارة لدينا.

ملحوظة :يمكن لﻶباء  /اﻷوصياء الرجوع إلى سياسة النقل المفصلة لروضة القرية الصغيرة للحصول ﻋلى مزيد من
المعلومات.
______________________________________________________________________

اﻻقرار
أقر أنا والد /والدة /الوصى على __________________________________ بأني قراءة لوائح قوانين الرسوم
المذكورة أعﻼه والموافقة عليها .أتفهم أنا والد  /الوصي على الطالب المشار إليه أعﻼه،أنني مسؤول عن دفع جميع الرسوم إذا
تم توفر المكان والقبول.

اسم____________________________________________________________ :

التاريخ__________________ :

التوقيع_____________________ :
اتصل_____________________:#
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