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ENROLLMENT CONTRACT 
                ACADEMIC YEAR 2019-2020 

 

Student’s Name:  Year Group: 
  

 Please Print    

Parent’s Name:   Contact Number: 
  

     

     TUITION PAYMENT DUE DATES - ACADEMIC YEAR 2019-2020 
 

Term Due Date for Payment Last Day for Payment * 

Term I  September 1st, 2019 September 30th, 2019 

Extra Fees  September 1st, 2019 September 30th, 2019 

Term II January 1st, 2020 January 31st, 2020 

Term III April 1st, 2020 April 30th, 2020 

 
* PAYMENTS  NOT MADE AFTER  THE LAST   DATE OF PAYMENT WITHIN 60 DAYS  WILL RESULT IN THE STUDENT BEING 

REMOVED FROM THE CLASSROOM AND NOT BEING PERMITTED TO RETURN UNTIL THE TUITION FEES HAVE BEEN PAID. 

 

DETAILED FEES SCHEDULE - ACADEMIC YEAR 2019-2020 
* The school got Fee increase 3% from MOEHE 

 

Year Group 
Term I      

(QR) 

Term II 

(QR) 

Term III 

(QR) 
Extra Fees 1 

(QR) 

Total Fees 

Per Year (QR) 

KG 1 – KG2 8,633 

 

8,633 8,634 1,153 27,053 

Year 1 8,800 8,800 8,800 1,153 27,553 

Year 2 – Year 6 8,800 8,800 8,800 2,305 28,705 

Year 7  - Year 9 13,183 13,183 13,184 2,305 41,855 

Year 10-Year 12 13,783 13,783 13,784 2,305 43,655 

1 Extra Fees are due with Term I Fees and include: Stationery, Books, Materials used throughout the year, Classroom Resources, Activities, 

Trips and outings, Extra resources needed. 

Registration Fee (one time only) QR 1,153per student (paid when student application is accepted) 

Bus Fees QR 2,305per Term  

Year (11) (international Exam) QR 600 ( Paid before the Exam ) 

Year (12) (international Exam) QR 749 ( Paid before the Exam ) 

School uniforms are available at Edumax. Located in  Al Muftah center Doha  –Tel.44421359 or to request the 

uniform form from  reception and order will be placed after a week from the date of order . 

I, ______________________________________________, PARENT OF ___________________________________________  

DO HEREBY DECLARE THAT I HAVE READ AND AGREE WITH ALL TERMS AND CONDITIONS INCLUDING: 

 THE TUITION AND FEES PAYMENT POLICY 

 THE TUITION AND FEES REFUND POLICY 

 THE FEES SCHEDULE AND TUITION PAYMENT DUE DATES  

PARENT’S SIGNATURE: __________________________               DATE: __________________________ 
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 التسجيل دـقـع

 2019-2020 الدراسي العام
 

  الصف:   الطالب: إسم
 

   الهاتف: رقم   األمر: ولي إسم
 

     

 

 2019 -2020 الدراسي العام - المدرسية المستحقات تسديد مواعيد

  الفصل الدفع موعد * للدفع يوم آخر

  الفصل األول  2019سبتمبر  1 2019سبتمبر  30

  الرسوم اإلضافية 2019سبتمبر  1 2019سبتمبر  30

  الفصل الثاني 2020يناير  1 2020يناير  31

  الفصل الثالث 2020أبريل  1 2020أبريل  30

 

 سداد يتم ان الى الدراسه الى الحضور عن الطالب ايقاف سيتم  يوم ستين خالل فى للدفع  موعد اخر بعد  القسط سداد عدم حاله فى و *

  الدراسيه المصاريف

 *2019-2020 الدراسي العام - المدرسية للمصاريف المفصل الجدول
  العالى التعليم و التعليم وزارة من  اضافية رسوم %3 على المدرسة حصلت

 

 المرحلة الدراسية
 األول الفصل

  قطرى لاير

 الثاني الفصل

 قطرى لاير

 الثالث الفصل

 قطرى لاير

 اإلضافية الرسوم

 قطرى لاير
  الدراسى للعام  المجموع

  قطرى لاير

KG1 – KG2 8,633 8,633 8,634 1,153 27,053 

 27,553 1,153 8,800 8,800 8,800 الصف االول 

 28,705 2,305 8,800 8,800 8,800 الصف السادس –الصف الثاني 

 41,855 2,305 13,184 13,183 13,183 الصف التاسع –الصف السابع 

 43,655 2,305 13,784 13,783 13,783 الصف الثانى عشر  -الصف العاشر

 
صفية، أنشطة، رحالت  الرسوم اإلضافية تستحق مع إستحقاق دفعة الفصل األول وتشمل: قرطاسية، كتب، لوازم أكاديمية يتم إستخدامها خالل العام الدراسي، لوازم 1

 ولوازم إضافية.

 

           الدراسى الفصل ,3052

  قطرى لاير

المواصالت رسوم  لاير    الطلب( قبول يتم حين تسدد ) لواحدا1531, 

 قطرى

رسوم التسجيل )تدفع 

     مره واحده (

( االختبار قبل تسدد ) قطرى لاير    الحادى عشر للصف االختبار الدولىرسوم  600

( االختبار قبل تسدد ) قطرى لاير 749   عشر الثانى للصف الدولى االختبار رسوم 

 

 المدرسى الزى استمارة طلب او (21359444) رقم تليفون هامور ابو بشارع ""إديوماكس شركة لدى المدرسي الزي راءش يمكن

   . التقديم ختاري من اسبوع خالل فى الطلب سياتى و المدرسة استقبال من
 

 السيما والبنود الشروط كافة على ووافقت إطلعت قد بأنني أفيد ___________________ الطالب أمر ولي ، ________________________ أدناه الموقع أنا

التالية: السياسات  
 

 المدرسية والمصاريف  األقساط دفع سياسة  

 المدرسية والمصاريف  األقساط إسترجاع سياسة 

 عالدف ومواعيد المصاريف جدول 
 

 ____________________________ التاريخ:  ____________________________ األمر: ولي توقيع
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TUITION AND FEES PAYMENT 

POLICY  
PROCEDURES / GUIDELINES 

Policy   

It is the expectation of the English Modern School  Al Khor  that all fees, as published by the school, be paid in accordance 

with the corresponding yearly fee schedule and within the stated timelines. 

 

Guidelines 

Registration Fees: Registration fees are applicable to new students only; they are due at the time of application and are non-

refundable.  

Tuition Deposits: Deposits are due with enrollment or re-enrollment contracts to secure the student’s seat. Once paid, 

deposits are non-refundable.  

Tuition fees: The enrolment of a student is an individual contract between the parent/guardian and the School.  The 

enrollment or re-enrollment cancellation is subject to the terms and conditions outlined in the Tuition and Fees Refund 

Policy.  

Extra fees: Extra fees (as outlined in the tuition fees schedule) are mandatory for each student. Extra fees are due on the first 

day of school.  

Due Date: Tuition payment due dates are indicated on the Enrollment Contract. All term fees are due as follows: 

Term 1 (due September 1, pay before the end of September) 

Term 2 (due January 1, pay before the end of January) 

Term 3 (due April 1, pay before the end of April)   

Unpaid Fees  during 60 days from the last payment date  : students will be removed from the classroom until payment is 

made. 

Delinquent accounts: It is the parent’s responsibility to contact the school’s Finance Office as soon as possible if a 

circumstance arises that would cause a payment due date to be missed. EMS Al Khor will make every effort to work out a 

mutually-agreeable resolution.  

Past-Due Tuition and Fees: The English Modern School Al Khor  will withhold any records, report cards, transcripts or 

leaving certificates if tuition and fees are past due.  

If an account is past due 60 days or more, and a mutually agreeable resolution to the problem has not been found, EMS     Al 

Khor  will notify the parent(s) that their child(ren) has (have) been removed from the school’s roll and that the parent(s) 

withdraw their child(ren) from the School. 

In individual cases, and without prejudice, this policy may be amended at the discretion of the EMS School Board or the 

Head of School. 

Notice of pending action will always be communicated to responsible parties prior to any action by the School.  The School 

will, in good faith, try to circumvent any action to prevent the disruption of a student’s educational course of study. 

 

 

 

 

 

 PARENTS’ COPY      – األمر ولي نسخة     
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TUITION AND FEES REFUND 

POLICY 
PROCEDURES / GUIDELINES 

 
 

Background 

The English Modern School Al Khor(EMS) is committed to working closely with its parent partners in education. Given this close 

working relationship, we understand that sometimes unforeseen circumstances present themselves which may necessitate the 

rearranging of familial plans. Ultimately, such a re-alignment may result in the withdrawal of the child(ren) from the EMS            Al 

Khor  official register before the end of the school year. To accommodate this eventuality, EMS has developed the following policy. 

 

 

Policy 

The English Modern School Al Khor  will refund a portion of the paid tuition fees when a parent notifies the school of their intention 

to withdraw their child(ren) from the EMS Al Khor official roll. The tuition refund will be determined by the date of withdrawal 

as outlined below.  The English Modern School will not refund any portion of the Application Fee, Registration Fee, or Extra Fees.  

 

 

Procedure 

The parent will be required to state in writing his/her intention to withdraw his/her child(ren) from EMS  Al khor citing the reasons 

for the request and the last day of the child(ren)’s attendance at school. Refunds will be issued as follows: 

 

 

 

Schedule of Refunds – 2019/2020  

Tuition Fees only 
 

 

Term 1 Deadlines  Term 2 Deadlines  Term 3 Deadlines 

Date Refund  Date Refund  Date Refund 

Before Oct. 1st 30%  Before Feb. 1st  30%  Before May 1st  30% 

Oct. 1st or later None  Feb. 1st or later None  May 1st or later None 
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 المدرسية والمصاريف  األقساط دفع
 المتبعة سياسةال

 توجيهية خطوط / إجراءات
 

 السياسة:

دفع المصاريف الدراسية كما حددت من قبل إدراة المدرسة، وفقاً لجدول الرسوم السنوي وخالل الجدول أن يتم تتوقع المدرسة اإلنجليزية الحديثة 

 الزمني المحدد لها.

 توجيهية: خطوط

 غير قابلة لالسترجاع.تدفع رسوم تقديم الطلب عند التقديم وهذه الرسوم نتساب فقط. تنطبق على طلبات اإل رسوم تقديم الطلب:

 

 .لالسترجاع غير قابلتدفع عند التسجل أو إعادة التسجيل لحجز مقعد للطالب.  المبلغ المدفوع  الدفعة المقدمة )حجز مقعد(:

 

للشروط والبنود المفصلة  إلغاء التسجيل أوإعادة التسجيل يخضعلب والمدرسة. ايشكل تسجيل الطالب إتفاقية بين ولي أمر الط :المصاريف الدراسية

   .في سياسة إسترجاع األقساط والمصاريف المدرسية

 

كما هي مفصلة في جدول المصاريف جزء غير مجّزء من المبلغ المستحق دفعه.  وبذلك تعتبر  تعتبر المصاريف اإلضافية المصاريف اإلضافية:

اإلضافية مستحقة في اليوم األول من الفصل األول. كما تخضع المصاريف اإلضافية الغير مدفوعة لإلجراءات المفصلة في فقرة المصاريف 

 "الحسابات المستحقة والغير مسددة".

 

كما ع مصاريف كل فصل مواعيد إستحقاق الدفع في قسيمة التسجيل وتعتبر الدفعات مستحقة بالتاريخ المحدد.  يستحق دف وضحت: تاريخ اإلستحقاق

  هو مبيّن في ما يلي:

 

 سبتمبر، الدفع قبل نهاية شهر سبتمبر( 1الفصل الدراسي األول ) يستحق في 

 يناير، الدفع قبل نهاية شهر يناير( 1الفصل الدراسي الثاني )يستحق في 

 أبريل، الدفع قبل نهاية شهر أبريل( 1الفصل الدراسي الثالث )يستحق في 

 

 يوم من اخر موعد للسداد  حتى يتم دفع القسط . 60سيتم ايقاف الطالب عن الحضور للمدرسه اذا لم يتم سداد القسط خالل  الغير مسدده :الرسوم 

 

أقصى سرعة ممكنة في حال كان لديهم أي  في: على أولياء األمور التواصل مع مكتب المحاسبة في المدرسة الحسابات المستحقة والغير مسددة

جاهدة للتوصل إلى  الخور - ستعمل المدرسة اإلنجليزية الحديثة ،الحاالت بهذهستثنائية تحول دون تسديد المستحقات في التاريخ المحدد.  ظروف إ

 حّلٍّ يرضي الطرفين.

 

أي سجالت، تقارير، كشف درجات أو شهادة مغادرة من بالخور  المدرسة اإلنجليزية الحديثة لن تصدر: الرسوم  والمصاريف الدراسية المتأّخرة 

 المدرسة في حال عدم تسديد كافة المصارف الدراسية المستحقة. 

 

ستقوم  بالخور يوماً أو أكثر، ولن نتمكن من التوصل لحل يتفق عليه الطرفين، فإن المدرسة اإلنجليزية الحديثة 60إذا مر عن موعد إستحقاق الدفع 

 مور بأنه قد تم إلغاء إسم الطالب من سجالت المدرسة ليقوم أولياء األمور بسحب طلفهم من المدرسة.بإخطار أولياء األ

 المدرسة اإلنجليزية الحديثة أو رؤسائها. مجلس إدارةفي بعض الحاالت الفردية، وبدون إنحياز، يمكن تعديل هذه السياسة وفقاً لقرار 

بتفادي أي  ةالمدرسة جاهد إدارة كما أنه سوف يتم إعالم الجهات المسؤولة بأي إجراءات بقيد التنفيذ قبل تنفيذها من قبل المدرسة.  وسوف تعمل

 .األكاديميإجراء يعيق مسار الطالب 
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 المدرسية والمصاريف  األقساط إسترجاع
 المتبعة سياسةال

 توجيهية خطوط / إجراءات
 

 توضيح:

بالعمل عن كثب مع أولياء األمور كشركاء لها في العملية التعليمية.  ونظراً لهذه العالقة الوطيدة  بالخور تلتزم المدرسة اإلنجليزية الحديثة

، مما ةتغييرات في التدبيرات والتخطيطات العائلي تحتم التي تجمعنا، فنحن على تفهم تام لما قد يطرأ من ظروف غير متوقعة بعض األحيان 

بوضع  بالخور المدرسة الرسمية قبل نهاية العام الدراسي.  ولقد قامت المدرسة اإلنجليزية الحديثة قد يؤدّي إلى سحب إسم الطالب من سجالت

 الحاالت. هذه السياسة التالية للتعامل مع

 

 

 السياسة المتبعة:

عند قيام ولي  ذلكو أدناه المضاف بحسب الجدول المدفوعة بإعادة جزء من الرسوم الدراسية بالخور ستقوم المدرسة اإلنجليزية الحديثة
 األمر بإبالغ المدرسة بنية سحب الطالب من سجالت المدرسة الرسمية.

 .االضافيه سومالر أو رسوم التسجيل، تقديم الطلبرسوم  أي جزء من لن تقوم بردبالخور الحديثة المدرسة االنجليزية
 
 

 اإلجراء:

موضحاً السبب لسحبه واليوم األخير الذي  بالخور اإلنجليزية الحديثةسيطلب من ولي األمر كتاب خطي برغبته بسحب الطالب من المدرسة 
 سيكون الطالب حاضراً به.  

 باإلعتماد على الجداول التالية:   إسترجاع الرسوم الدراسية سيتم
 
 

 نقاط توضيحية:
  

 : في حال الدفع فصليا  2019-2020مواعيد استرجاع األقساط المدرسية للعام الدراسي 

 

 

 المواعيد النهائية السترجاع قسط الفصل األول  المواعيد النهائية السترجاع قسط الفصل الثاني  المواعيد النهائية السترجاع قسط الفصل الثالث

 التاريخ قيمة اإلسترجاع  التاريخ قيمة اإلسترجاع  التاريخ قيمة اإلسترجاع

 قبل األول من أكتوبر % 30  قبل األول من فبراير %30  األول من مايوقبل  30%

 بعد األول من أكتوبر ال استرجاع  بعد األول من فبراير ال استرجاع  األول من مايوبعد  ال استرجاع
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