خاص بنظام القسائم التعليمية (للطالب القطريين فقط) تعليمات جديدة
األهالي الكرام ....تحية واحتراما ً نتمنى لكم عام دراسي سعيد
نفيدكم علما ً ببعض التعليمات والشروط الجديدة الصادرة من وزارة التعليم لإلستفادة من نظام القسائم
التعليمية :
 – 1إحضار الكتاب المطلوب من قسم الموارد البشرية من جهة العمل الذي يفيد عدم إستفادة األب و األم
من بدل تعليم عن أبنائهما ,ويجب أن تكون صيغة الكتاب مطابقة لما نشرته وزارة التعليم -مرفق نموذج
للكتاب المطلوب.
 – 2في حالة عمل أي الوالدين بمؤسسة خاصة يرفق مع الكتاب ،كتاب آخر من وزارة العمل يفيد بعدم
عمل ولي األمر بأحد الهيئات الحكومية .
 – 3في حالة تقاعد أي الوالدين يصدر الكتاب من هيئة التقاعد .
 -4في حالة أن أحد الوالدين ال يعمل أو كالهما يحضر الكتاب من وزارة العمل .
 – 5فى حالة وفاة أي الوالدين تحضر شهادة الوفاة ،واذا حدثت الوفاة خارج دولة قطر يجب توثيق شهادة
الوفاة من المجلس األعلى للصحة فى قطر .
 – 6في حالة إنفصال الوالدين يجب إحضار الكتاب من جهة عمل الوالدين ،وطبقا ً لتعليمات الوزارة ال
يقبل الكتاب من جهة عمل األم فقط حتى مع وجود حكم من المحكمة بإسناد الحضانة لها.
 – 7يجب أن يكون تاريخ اصدار الكتاب حديث  ،متزامنا ً مع تاريخ بدء الدراسة،بداية شهر سبتمبر
.2019
 – 8الحد األقصى للقسيمة التعليمية  28000ر.ق تصرف عن العام األكاديمي ،ويقوم ولي األمر بسداد
فرق القسائم المطلوب حسب الرسوم الدراسية المعتمدة من وزارة التعليم.
 – 9حجز المقعد المدفوع مقدما ً يخصم من فرق القسيمة المطلوب سدادها من ولي األمر .
يرجى العلم ان القسائم التعليمية تدفع فقط الرسوم الدراسية ،و بناءا ً عليه فإن الرسوم التالية ال يشملها
الكوبون :
رسوم اإلختبار أو المقابلة
رسوم التسجيل
المواصالت
المالبس
برجاء مراعاة جميع التعليمات والشروط السابق ذكرها ضمانا ً لإلستفادة من نظام القسائم التعليمية .

شكرا ً جزيال ً لتعاونكم معنا ،،،
وتفضلوا بقبول وافر اإلحترام ،،
للمراجعة يرجى اإلتصال على الرقم 33372132 :
أو االستعالم عن طريق االيميلessama@newtonschools.sch.qa :
مدرسة نيوتن العالمية – الالجون

