الخطوة االولى_االستفسارات:
✓ يتم االستفسار عن المعلومات من خالل مسؤول القبول او من خالل ملئ استمارة االستفسارات المتاحة على موقع المدرسة
اإللكتروني.
✓ يتم استالم كل االستفسارات واإلجابة عنها وتوفير نبذة تعريفية عن مدرسة درم الدوحة للبنات وكافة المعلومات ،بما فيها
معلومات رسوم التسجيل ورسوم الدراسة.
✓ سيتم دعوة اآلباء الذين قاموا باالستفسار لحضور اجتماعات اآلباء للمعلومات والتي تعقد شهريا للتعرف على المزيد عن المدرسة
والمشروع والمنهج الدراسي.
الخطوة الثانية_طلب التسجيل:
✓ يمكن تحميل طلبات التقديم اونالين وارسالها بالبريد االلكتروني إلى  samanthawhay@durhamqatar.comاو تقديمها
باليد إلى مسؤول القبول بالمدرسة .رسوم الطلب  500لاير قطري (تدفع نقدا او بالبطاقة او بالشيك باسم مدرسة درم الدوحة
للبنات) تسلم إلى مكتب القبول في المدرسة.
✓ سيتم دعوة االسر للمقابلة والتقييم فور استالم طلب التقديم والرسوم.
الخطوة الثالثة_المقابلة والتقييم
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

تحدد المقابالت توافق القيم المشتركة بين المدرسة واالسرة وكذلك الطالبة.
قبل المقابلة والتقييم ،توجد مصاريف التقييم بقيمة  2500لاير يجب دفعها قبل بدأ عملية التقييم.
سيتم دعوة األسر وسيتم عمل المقابلة مع كال الوالدين والطالبة من قبل مسؤول القبول ومديرة المدرسة وعضو كبير من الفريق
األكاديمي للمدرسة.
نحن في حاجة لتقديم التقارير المدرسية السابقة والمستندات الالزمة وقت المقابلة.
تتماشى المستندات الداعمة مع معايير السالمة البريطانية والتي تشمل على :بطاقة تحقيق شخصية للطالبة وكذلك بطاقات الهوية
للوالدين وإثبات اإلقامة وشهادة طبية وتاريخ المدرسة السابق.
يجب الكشف عن أي مشاكل صحية او رعاية طبية مطلوبة للمدرسة في هذه المرحلة.
الطلبة من الصف الثاني او أكثر سيتوجب عليهم الخضوع المتحان اونالين والذي سيخبرنا بإمكانيات ومهارات البنت وكذلك أي
دعم مطلوب فور قبولها بالمدرسة.
الطلبة من سن الحضانة وحتى الصف الثاني سيخضعون لمقابلة غير رسمية وسيتعين عليهم اكمال بعض المهام الصغيرة المتعلقة
بسنهم من خالل أنشطة اللعب.
سيتم اتخاذ القرار بشأن القبول وتقديم عرض لالنضمام للمدرسة في خالل سبع أيام بعد المقابلة والتقييم.

المرحلة الرابعة_عرض االنضمام للمدرسة
✓ سيستلم اإلباء خطاب رسمي بعرض مكان لالنضمام للمدرسة موضحا الفئة العمرية علما بأن القرار النهائي لالنضمام للمدرسة
راجع لمديرة المدرسة.
✓ سوف يحصل اآلباء على العرض الرسمي في وقت أقصاه سبع أيام بعد المقابلة والتقييم.
✓ قبول العرض يكون في غضون  14يوم ويتم دفع  2500لاير قطري مع الموافقة لضمان المكان .سيتم خصم ذلك المبلغ من الرسوم
السنوية.
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ال يمكن ضمان أي مكان حال عدم تقديم الموافقة الرسمية مع تقديم كافة المستندات الالزمة ودفع رسوم التأمين في خالل مدة 14
يوم.
سيتم منح األماكن الغير مؤكدة للبنات على قائمة االنتظار.
التالميذ الذين بحاجة لدعم في اللغة اإلنجليزية او أي حاجة تعليمية أخرى ،سيتلقون عرض دراسي خاص مذكور به المتطلبات
الفردية التي تحتاجها داخل المدرسة.
األولوية لألخوات حال توافر األماكن.
ال يسترد أي مبالغ بعد دفع مبلغ التأمين.

إجمالي رسوم طلب االلتحاق والتقييم –  3000لاير قطري ( )2500+500لاير قطري.
مبلغ تأميني المدرسة –  2500لاير قطري (تخصم من رسوم السنة األولى)
إجمالي الرسوم المطلوبة 5500 :لاير قطري
نحن ملتزمون بخلق مجتمع مدرسي من الموظفين والطلبة وكذلك األسر لديهم رؤية وقيم وفلسفة مشتركة لصنع مدرسة بريطانية للبنات
متميزة في قلب الدوحة.
نتطلع النضمام ابنتكم إلى مدرسة درم الدوحة للبنات

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  46.200ريال قطري لكل تلميذة من المرحلة التمهيدية للسنوات المبكرة إلى المرحلة االبتدائية للفئات
العمرية من  1إلى  6سنوات .ستكون الرسوم الدراسية للسنة السابعة  51.975ريال قطري خالل نفس العام.

المدرسة

المستوى الدراسي في

العمر بحلول سبتمبر

رسوم الدراسة السنوية

المرحلة التأسيسية

المنهاج البريطاني
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(خالل العام الدراسي

المرحلة التمهيدية

الحضانة

 3سنوات

 46.200ريال قطري

القسم التمهيدي

 4سنوات

 46.200ريال قطري

الصف 1

 5سنوات

 46.200ريال قطري

الصف 2

 6سنوات

 46.200ريال قطري

الصف 3

 7سنوات

 46.200ريال قطري

الصف 4

 8سنوات

 46.200ريال قطري

الصف 5

 9سنوات

 46.200ريال قطري

الصف 6

 10سنوات

 46.200ريال قطري

الصف 7

 11سنة

 51.975ريال قطري

للسنوات المبكرة

المدرسة اإلبتدائية
المرحلة التأسيسية 1
المرحلة التأسيسية 2

المستوى الثانوي

المرحلة التأسيسية 3

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  500ريال قطري .قبل اجتياز التلميذة وأسرتها للمقابلة الرسمية مع المدرسة ،يتم دفع رسم التسجيل وقيمته
 2500ريال قطري غير قابل لإلسترداد.
الضمان
يطلب دفع رسم خاص من أجل ضمان تسجيل التلميذة للعام الدراسي .تبلغ قيمة رسم الضمان  2500ريال 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.

