الدوحة ،في 2018/2/12

الموضوع :فتح باب تقديم الطلبات والتسجيل للعام القادم 2012/2018

حضرة السادة  /أولياء أمور الطالب

المحترمين

تحية طيبة وبعد،
ضمن إطار التسجيل للعام الدراسي القادم  ،1029/1028وتسهيالً لسير هذه العملية ،وحرصا ً منا على مصلحة
أوالدكم وحقهم في متابعة دراستهم ،نود إبالغكم بأنه سيتم فتح باب تقديم طلبات التسجيل إلكترونيا ً إبتدا ًء من الساعة
الرابعة من بعد ظهر نهار اإلنثنين في  ،1028/1/21وذلك على الموقع اإللكتروني للمدرسة ،www.lsq.sch.qa
علما ً بأن أي طلب تسجيل أو انتساب سابق تم تقديمه قبل  1028/1/21الساعة الرابعة بعد الظهر يعتبر الغياً.
لتقديم الطلبات يرجى الدخول عن طريق حسابكم الخاص على موقع المدرسة والضغط على:
للطالب القدامى:

Student Re-Registration

لألخو الجدد للطالب القدامى:

New Sibling Application

أما بعد تقديم الطلبات ،فسيبدأ التسجيل في المدرسة نهار األحد في  1028/3/28ويستمر حتى السبت في
 .1028/1/21وعلى هذا األساس نرجو التقيد بالنقاط التالية:
)2
)1
)3
)1

اإلطالع على شروط التسجيل للطالب القدامى والجدد الموجود على الموقع اإللكتروني للمدرسة.
اإللتزام الجدي بالمواعيد الوارد أعاله حيث أن أي طالب قديم يتخلف عن التسجيل خالل الفتر المحدد  ،سيفقد
أولويته في التسجيل ،ولن تكون المدرسة مسؤولة عن تأمين مكان له.
يجب أن يكون الطالب قد سدد كامل أقساطه عن العام الدراسي الحالي  1028/1022حيث أنه لن يتم تسجيل أي
طالب لم يسدد ما تبقى عليه.
توزيع األقسام والصفوف للعام القادم ،سيكون على الشكل التالي:
 في مبنى الخليج الغربي – شارع األمم المتحدة:
 قسم الروضات الفرنسي واإلنكليزي من ( )NRS-PSإلى (.)KG2-GS القسم اإلبتدائي اإلنكليزي من ( )G1إلى (.)G6 قسم المتوسط والنثانوي الفرنسي واإلنكليزي من ( )G7-EB7إلى (.)G12-ES3 في مبنى الهتمي القديم – شارع المتحف:
 القسم اإلبتدائي الفرنسي من ( )EB1إلى (.)EB6وشكراً لحسن تعاونكم.
نورما ديماسى
المـــدير العــام

تود إدارة المدرسة أن تشكركم على تقديم طلبات التسجيل ألوالدكم للعام الدراسي القادم  2019 – 2018على الموقع اِإللكتروني للمدرسة ،كما تود
إعالمكم أنه بسبب تزايد عدد الطالب وعدم قدرة المدرسة على استيعاب الجميع ،ستكون األماكن الشاغرة محدودة جداً .فإذا توفرت األماكن للطالب
الجدد سيتم اإلتصال بكم .علما ً أن توزيع الصفوف سيكون على الشكل التالي:
مبنى الخليج الغربي شارع األمم المتحدة:

مبنى الهتمي القديم شارع المتحف

قسم الروضات إنكليزي وفرنسي من صف  NRS/PSإلى صف KG2/GS
قسم اإلبتدائي اإلنكليزي من صف  G1إلى صف G6
قسم المتوسط والثانوي إنكليزي وفرنسي من صف  G7/EB7إلى صف G12/ES3
قسم اإلبتدائي الفرنسي من صف  EB1إلى صف EB6

شروط إعادة التسجيل للطالب القدامى:
يجب تحديث المعلومات عبر حسابكم الخاص على موقع المدرسة.
الوثائق المطلوبة للطالب القدامى قبل التسجيل( :لن يتم قبول أي طلب في حال عدم توفر أي من هذه الوثائق)
 .1صورة عن جواز السفر لألب واالم والطالب (سارية المفعول)
 .2صورة عن البطاقة الشخصية واإلقامة لألب واالم والطالب (سارية المفعول)
 .3صورة شمسية للطالب
 .4شهادة لمن يهمه األمر من جهة عمل ولي األمر تتضمن اسم الشركة والمسمى الوظيفي
شروط انتساب الطالب الجدد للمدرسة اللبنانية  -قطر:
أن يكون عمر الطالب مستوفيا ً للشروط التالية:
الصف
 الروضة األولى PS / NUR
 الروضة الثانية MS / KG1
 الروضة الثالثة GS / KG2
 األول اإلبتدائي EB1/G1
 الثاني اإلبتدائي EB2/G2
 الثالث اإلبتدائي EB3/G3

العمر
3
4
5
6
7
8

مواليد
Feb 1, 2015------ Jan 31, 2016
Feb 1, 2014------ Jan 31, 2015
Feb 1, 2013------ Jan 31, 2014
Feb 1, 2012------ Jan 31, 2013
Feb 1, 2011------ Jan 31, 2012
Feb 1, 2010------ Jan 31, 2011

أن ينجح في امتحان التقييم ويستوفي كافة الشروط والمعايير المحددة من قبل اإلدارة:
لصفوف رياض األطفال :يخضع الطالب لمقابلة.
للصفوف من ( (EB1,Gr1حتى ) )EB9,Gr9إمتحان في المواد التالية :رياضيات ،لغة أجنبية ،لغة عربية.
لصفوف ) (ES1, Gr10و ) (ES2,Gr11إمتحان في المواد التالية :رياضيات ،كيمياء ،فيزياء ،علوم الحياة ،لغة أجنبية ،لغة عربية.
لصف اإلقتصاد واإلجتماع ) (ES3-SE,Gr12-SEإمتحان في المواد التالية :رياضيات ،إقتصاد ،إجتماع ،فلسفة ،لغة أجنبية ،لغة عربية.
لصف علوم الحياة ) (ES3-SVT,Gr12-LSإمتحان في المواد التالية :رياضيات ،كيمياء ،فيزياء ،علوم الحياة ،لغة أجنبية ،لغة عربية.
الوثائق المطلوبة للطالب الجدد قبل التسجيل( :لن يتم قبول أي طلب في حال عدم توفر أي من هذه الوثائق)
 .1صورة عن جواز السفر لألب واالم والطالب (سارية المفعول)
 .2صورة عن البطاقة الشخصية واإلقامة لألب واالم والطالب (سارية المفعول)
 .3صورة شمسية للطالب
 .4صورة عن شهادة الميالد
 .5صورة عن إخراج قيد عائلي ال يتجاوز تاريخ صدوره الستة اشهر
.6

للتالمذة المتقدّمين لقسم رياض األطفال فقط صورة عن بطاقة التطعيم

 .7للتالمذة المتقدّمين لصف الروضة الثالثة وما فوق إفادة مدرسية بنجاحه في الصف األخير مع نسخة عن دفتر العالمات من
مدرسته السابقة .للطالب القادمين من مدارس لبنان يجب أن تكون اإلفادة المدرسية مصدقة من وزارة التربية اللبنانية.
 .8للتالمذة المتقدّمين للصفوف الثانوية صورة عن الشهادة الرسمية للصف التاسع أو ما يعادلها مصدقة من وزارة التربية اللبنانية.
.9

مخالصة مالية للسنة الدراسية الحالية  2018 – 2017من المدرسة الحالية

 .10بطاقة عالمات آخر فصل أكمله في العام الدراسي الحالي 2018 – 2017
 .11شهادة لمن يهمه األمر من جهة عمل ولي األمر تتضمن اسم الشركة والمسمى الوظيفي

مالحظة :يجب أن يكون الطالب في صفوف الروضات نظيفا ً
كامل مع بداية العام الدراسي تحت طائلة إلغاء التسجيل.
بشكل
ٍ
ٍ

األقساط والرسوم المدرسية
نود إحاطتكم علما ً بأن الرسوم الواردة أدناه هي للعام الدراسي الحالي  2018/2017والمعتمدة من وزارة التعليم والتعليم العالي.
بناء
أما للعام الدراسي القادم  2019/2018فقد تقدمت المدرسة إلى المجلس األعلى للتعليم بطلب زيادة على الرسوم الدراسية واإلضافية و ً
عليه وفي حال موافقته على طلب الزيادة سيتم تعديل الرسوم والدفعات المتوجبة طبقا ً للزيادة التي يوافق عليها.
*إمتحان التقييم:

رسم وقيمته  320لاير قطري وهوغير قابل لإلسترداد تحت أي ظرف.

*التسجيل:

رسم وقيمته  1,602لاير قطري لكل طالب جديد ،يدفع لمرة واحدة فقط عند انتساب الطالب للمرة األولى وهوغير قابل لإلسترداد
تحت أي ظرف ويدفع هذا المبلغ مباشر ًة عند التسجيل.

*حجز المقعد:

رسم وقيمته  2,136لاير قطري لكل طالب قديم أو جديد ،تحس م قيمته من الرسوم الدراسية وهوغير قابل لإلسترداد

* اللوازم المدرسية:

تشمل هذه الرسوم الكتب والدفاتر،القرطاسية ،الزي المدرسي ،التأمين والنشاطات وهي غير قابلة لإلسترداد بعد األول من أيلول.

*اإلمتحانات الدولية:

ً
كاملة مع الدفعة الثانية أي قبل  2018/9/10وترد فقط في حال إلغاء التسجيل قبل
تضاف هذه الرسوم إلى األقساط السنوية وتدفع
بداية النصف الثاني من العام الدراسي .وهي على الشكل التالي:
 400لاير قطري للصفوفKG2-(G1 to G8)-G10-G11-EB3-EB6-EB8-ES2 :
 1,175لاير قطري لصفوفG9-EB9 :
 1,228لاير قطري لصفوفG12-ES3 :





*األقساط المدرسية:
صفوف الروضات
الصف األول حتى الخامس
الصف السادس حتى التاسع
الصف العاشر حتى الثاني عشر
*الحسومات:

مجموع الرسوم السنوية
16,204
18,536
21,167
25,393

اللوازم المدرسية
الرسوم األكاديمية
2,888
3,488
4,388
4,388

الرسوم الدراسية
13,316
15,048
16,779
21,005

تمنح المدرسة حسم لألخوة كالتالي %10 :لألخت /األخ الثاني %15 ،لألخت /األخ الثالث %20 ،لألخت /األخ الرابع.
ال يمنح حسم األخوة لمن يتسجل بعد منتصف العام الدراسي ،وفي حال إلغاء التسجيل تلغى أية حسومات ممنوحة وتضاف قيمتها
على الرسوم الدراسية ويتم بعد ذلك تطبيق قواعد اإللغاء المحددة في االدنى .يمنح حسم األخوة على الرسوم الدراسية فقط.

*الدفعات وتواريخ استحقاقها:
الدفعة األولى عند التسجيل
الدفعة الثانية قبل 2018/6/3
الدفعة الثالثة قبل 2018/9/10
الدفعة الرابعة قبل 2018/11/10
الدفعة الخامسة قبل 2019/1/10

رسم حجز المقعد (ورسم التسجيل للطالب الجدد فقط)
اللوازم المدرسية األكاديمية
 %50من الرسوم الدراسية باإلضافة إلى اإلمتحانات الدولية ناقص رسم حجز المقعد
 %25من الرسوم الدراسية
 %25من الرسوم الدراسية

*طريقة الدفع :تدفع الدفعة االولى عند التسجيل نقداً لدى مكتب المحاسبة أو بواسطة الدفع اإللكتروني على موقع المدرسة ،باإلضافة إلى تسليم شيكات بباقي
الدفعات حسب التواريخ المحددة أعاله.
كما يستطيع أولياء األمور تسديد أي من الدفعات المتبقية بواسطة الدفع اإللكتروني على موقع المدرسة.



أي شيك مرتجع يجب أن يسدد نقداً في قسم المحاسبة خالل يومين باإلضافة إلى غرامة قدرها  150رياال ا تدفع مع قيمة الشيك.
يستوفى مبلغ  100لاير قطري عن كل مرة يطلب فيها ولي األمر سحب الشيك قبل موعد تحصيله ،وهذا المبلغ يسدد نقدا ً مع رسالة سحب الشيك
(طلب سحب الشيك يكون قبل خمسة عشر يوما ً على األقل من موعد استحقاقه).

*التسجيل المتأخر :أي تسجيل خالل النصف األول من العام الدراسي ،يوجب دفع كافة رسوم النصف األول عند التسجيل ورسوم النصف الثاني .وأي
تسجيل بعد منتصف العام الدراسي ،يوجب دفع قسط النصف الثاني فقط عند التسجيل باإلضافة إلى بقية الرسوم كاملة.
* إلغاء التسجيل:







تطبق قواعد إلغاء التسجيل واإلسترداد لكامل المراحل التعليمية على الشكل التالي:
رسم التقييم ورسم التسجيل ورسم حجز المقعد غير قابلة لإلسترداد تحت أي ظرف.
رسوم اللوازم المدرسية (الرسوم األكاديمية) غير قابلة لإلسترداد تحت أي ظرف بعد األول من أيلول.
أي إلغاء قبل األول من أيلول ،ترد رسوم اللوازم المدرسية وترد كامل الرسوم الدراسية باستثناء رسم حجز المقعد.
أي إلغاء من  1أيلول حتى  30منه ،ترد كامل الرسوم الدراسية بعد اقتطاع قيمة شهر منها أي ما يعادل .%10
أي إلغاء من  1تشرين األول حتى  31كانون االول من العام الدراسي ،يرد نصف قيمة الرسوم الدراسية.
أي إلغاء بعد  31كانون االول من العام الدراسي ،ال يرد أي مبلغ إطالقاً.

*خدمة النقل واإلجراءات المتبعة:








ضمان حصول كل طالب في النقل المدرسي على مقعده الخاص.
حصول كل طالب يستخدم النقل المدرسي على بوليصة تأمين شامل.
بذل قصارى الجهد لتحسين كفاءة نظام النقل واإللتزام بالمواعيد
المحددة لنقل الطلبة ذهابا ً وإيابا ً وعدم مخالفة قوانين المرور.
تحتفظ اإلدارة بحق رفض أو قبول أي طالب في خدمة النقل بنا ًء على
المنطقة المطلوبة.
تحتفظ المدرسة بحق تحديد نقاط تجمع وإنزال الطلبة في بعض المناطق
والمجمعات والشوارع واألبنية المتعددة المداخل ،كما تحتفظ بحقها في
تحديد وقت الصعود إلى الحافلة صباحا ً ووقت الوصول بعد الظهر.
وسيتم اإلبالغ عن هذه النقاط  -إذا وجدت – فور اإلنتهاء من تحديد
طرق النقل.
إتخاذ الحافالت المدرسية مسارات ميسورة مأمونة مدروسة
لتحسين كفاءة النقل وغير مبنية على حاالت شخصية.

*الرسوم:



*إلغاء خدمة النقل:












تطبق على الطالب المسجلين في الباص المدرسي أثناء تنقلهم جميع
قواعد السلوك المطبقة.
اإللتزام بالمقعد المحدد من اإلدارة داخل الحافلة أثناء النقل.
يحق لإلدارة إلغاء خدمة النقل في حال عدم اإللتزام بقواعد السلوك
حافالت المدرسة لن تقوم بانتظارأي طالب يتأخر صباحا ً.
حافالت المدرسة لن تقوم بانتظار مجيء األهل الذين يتأخرون عن
استقبال أبنائهم في طريق العودة ،وفي هذه الحال ،سيتم إعادة الطلبة
إلى المدرسة واإلتصال باألهل.
تلتزم المدرسة بالنقل إلى العنوان المقدم عند طلب خدمة النقل ،ولن
تكون مسؤولة عن تأمين الخدمة في حال تغيير عنوان السكن إال في
حال وجود أماكن شاغرة في الحافلة المطلوبة.
يمنع منعا ً باتا ً التعرض ألي طالب داخل الحافلة ،أوالتدخل في عمل
السائق ومساعدته ،وعند الضرورة يرجى اإلتصال باإلدارة.

رسم خدمة النقل السنوي  6,000لاير قطري (ذهابا ً وإيابا ً) أو  3,000لاير قطري (ذهابا ً أوإيابا ً
فقط) يدفع على الشكل التالي:
حجز مقعد عند التسجيل قيمته  1,000لاير قطري.
دفعة أولى قبل  2018/9/10وقيمتها  2,500لاير قطري.
دفعة ثانية قبل  2019/1/10وقيمتها  2,500لاير قطري.
أي إلغاء قبل األول من أيلول ،يرد كامل المبلغ باستثناء رسم حجز المقعد.
أي إلغاء خالل النصف األول من العام الدراسي ،يرد نصف قيمة الرسم السنوي.
أي إلغاء بعد منتصف العام الدراسي ،ال يرد أي مبلغ على اإلطالق.

*التسجيل المتأخر:

أي تسجيل خالل النصف االول من العام الدراسي ،يوجب دفع نصف قيمة الرسم السنوي عند التسجيل ،ورسوم النصف الثاني في
التاريخ المحدد أعاله .وأي تسجيل بعد منتصف العام الدراسي ،يوجب دفع قسط النصف الثاني فقط.

*النشاطات:

بدالت هذه النشاطات تدفع كاملة نقدا ً عند التسجيل.
أي مشترك في النشاطات لم يتمّم إجراءات التسجيل والدفع لن يتم قبوله في النشاط .
أي تسجيل قبل فرصة منتصف العام ،يوجب دفع كامل الرسوم وأي تسجيل بعد فرصة منتصف العام ،يوجب دفع نصف الرسوم.

*إلغاء التسجيل للنشاطات:
 أي إلغاء خالل األسبوعين األول والثاني من بدء النشاط ،يرد لألهل كامل المبلغ ،وذلك بعد اقتطاع  250لاير قطري.
 أي إلغاء بعد األسبوعين األول والثاني من بدء النشاط وحتى عطلة منتصف العام ،يرد نصف قيمة رسم النشاط.
أي إلغاء بعد منتصف العام الدراسي ،ال يرد أي مبلغ على اإلطالق.

*الطبابة والتأمين:
 تقدم المدرسة تغطيات التأمين لجميع الطلبة المسجلين في المدرسة.
 تشمل التغطية أي حادث يتعرض له طالب المدرسة داخل حرمها أو أثناء النشاطات التي تقيمها.
 الحد األقصى 15,000 :لاير قطري تأمين حوادث الطالب عن الحادث الواحد.
*أحكام عامة:
 يلغى تسجيل أي طالب جديد إذا لم يلتحق بالمدرسة خالل األسبوعين األولين من العام الدراسي دون إعالم المدرسة خطيا ً.
 أي طالب يفصل من المدرسة أو من خدمة النقل أو من أي نشاط ،بنا ًء على ما تراه اإلدارة األكاديمية مناسبا ً ألي سبب من
األسباب،ال يسمح له باسترداد أي مبلغ مدفوع قطعيا ً.
 أي استرداد ألي مبلغ مدفوع سوف يعطى باسم من سدد حساب المدرسة بالكامل (شخصا ً كان أم شركة).
 أي إلغاء يجب أن يسلم كتابيا ً لقسم التسجيل مع تعليل واضح للسبب .عند اإللغاء وابتدا ًء من  1أيلول ستحتسب قيمة اإلسترداد بناءً
على تاريخ توقف الطالب عن الدراسة المذكور من قبل األهل أو ولي األمر في طلب اإللغاء الموقع منهم.
 يحق إلدارة المدرسة إلغاء تسجيل أي طالب تغ ّيب لمدة  20يوما ً متتاليا ً دون أي إشعار من ولي األمر ،بدون إعادة أي مبلغ مدفوع.
 في حال التأخر في تسديد أي مبلغ متوجب في موعده ،لن يتم إصدار أية افادات او عالمات أو نتائج للطالب قبل تسديد ولي االمر
المبلغ بالكامل.
 يرجى من أولياء األمورالذين سيخضع أبناؤهم لإلمتحانات الرسمية للعام الدراسي  2019-2018أي طالب الصف الثامن والصف
الثاني الثانوي حالياا ،اإلطالع على شروط قبول طلبات الترشيح لهذه اإلمتحانات الموجودة على موقع المدرسة
 www.lsq.sch.qaوالمطلوبة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان ،والمبادرة الى إحضار المستندات الالزمة
وتسليمها إلى مكتب التسجيل قبل  .2018/09/30ولن يتم قبول أي إخراج قيد إفرادي صادر قبل .2018/09/01
أتعهد باإللتزام الكامل بما ورد من قواعد وأحكام  ،وذلك بعد اطالعي وفهمي كافة اإلجراءات الواردة في هذا الطلب .كما أفوض العاملين في المجال
الطبي في المدرسة اللبنانية أو أي موظف مؤهل طبيا ً إلدارة العالج في حاالت الطوارىء أو القيام باإلسعافات األولية التي قد يحتاجها ولدي  /أوالدي
أثناء الدوام المدرسي العادي أو خالل أي نشاط تشرف عليه المدرسة.

