:ة/لضمان المقعد والتسجيل للطالب
.تعبئة البيانات في المرفقات وتوقيعها من ولي األمر شخصيًّا وتسليمها لقسم التسجيل و دفع رسوم حجز المقعد
.)(حيث لن يتم حجز المكان في حال عدم توقيعها وتسليمها ودفع الرسوم
In order to secure a place for your child
The attached forms are to be completed and signed by the student’s parent/guardian and returned to the
Academy Registrar’s office. Payment will be required at the same time. (Please note that your child’s place
cannot be reserved until we have received these signed documents and payment)
Students Name: -------------------------------------------- Year group: --------------- Admission No: -----------------Accounts No:
-----------------

2019 فبراير

February 2019
Dear Parents,

،السادة أولياء األمور األفاضل

As part of our preparations for the new academic year we would like to
know whether your child (children) will be returning to Al Maha Girls
Academy; we now have a large number of new students on our waiting list.

في إطار اإلعداد للعام الدراسي القادم وحتى نتمكن من حصر الشواغر الطالبية في الفصول
 ترغب إدارة أكاديمية المها للبنات من سيادتكم إبالغنا بما يفيد عن رغبتكم في استمرار،الدراسية
 حيث أنه يوجد عدد كبير من الطالبات،ابنتكم في الدراسة باألكاديمية للعام الدراسي القادم
.الراغبات في االلتحاق باألكاديمية وهن على قوائم االنتظار

In order to reserve your child’s place for the coming Academic Year
9102/9120, please pay QR3000 to the accounts office. This will be deducted
from the first term’s fee. No re-registration will be accepted unless 91082019 (1st & 2nd term) payments have been completely cleared.

- 9102 وحتى نتمكن من ضمان المقعد للراغبات في استمرار التسجيل للعام األكاديمي
 لاير قطري لمكتب المحاسبة كجزء من رسوم الفصل الدراسي األول3000 يرجى دفع مبلغ،9191
 كما يجب تسديد الرسوم الدراسية للفصل الدراسي األول والثاني9102/9191 للعام االكاديمي
2018-9102 للعام األكاديمي
: لضمان المقعد والتسجيل للطالبه

In order to secure a place for your child
The attached forms are to be completed and signed by the student’s
parent/guardian and returned to the Academy registrar’s office. Payment
will be required at the same time. (Please note that your child’s place
cannot be reserved until we have received these signed documents)
Please note that a place at Al Maha Girls Academy (enrolment and reenrolment) will only be awarded to students who maintain an excellent
record of behavior and attendance (attendance of greater than 90%) and
work at an acceptable academic level.
All policies are located on the school website. It is the responsibility of the parents to
read these documents. (http://girls.almahaacademy.com.qa/About-

Us/School-Policies(
1.
Re-enrolment letter
2.
Attendance Policy
3.
Behavior Policy
4.
Registration Policy
5.
Fees Policy.
I have read and agree to the terms and conditions of the following policies
If Reservation Payment is not paid on time, the student will lose her seat for the Academic year
2019/2020 and the Academy reserves the right to register new students.

My child/children will be returning in September, 9102-2020

ًّ
شخصيا وتسليمها لقسم التسجيل عند دفع
تعبئة البيانات في المرفقات وتوقيعها من ولي األمر
 (راجين منكم ضرورة تقديم هذه المستندات إلى مكتب المحاسبة؛ حيث لن. رسوم حجز المقعد
.)يتم حجز المكان في حال عدم توقيعها وتسليمها
 يرجى مالحظة أن حجز المكان البنتك في أكاديمية المها للبنات سوا ًّء لتسجيل الجدد أو إلعادة، سيعتمد على نتيجة التحصيل العلمي والحصول على سلوك ممتاز،التسجيل وحجز المقعد
. %09 ونسبة حضور تصل ألكثر من
 علمًا بأنّ تلك الملفات، وتقع مسؤوليّة قراءة تلك الملفات على وليّ األمر، جميع السياسات محمّلة على موقع األكاديميّة
:موجودة على الرابط اآلتي
(

http://girls.almahaacademy.com.qa/About-Us/School-Policies(
.خطاب إعادة التسجيل
.سياسة الحضور والغياب
.سياسة السلوك
.سياسة التسجيل
.سياسة المصروفات

.1
.2
.3
.4
.5

.  وموافق على شروط وأحكام جميع السياسات، ُقرأت
ّعلم اا ً بأ ا فااي حااال عاادم سااداد رسااوم التيبياات فااي المواعيااد المحااددة ف ا نّ الطالب ا تفقااد حق ااا فااي المق ااد لل ااام ايكاااديمي
. ويحقّ لألكاديمية االستفادة من المق د لطالبات مستجدات،2019/2020
9102/2091 بناتي الدراسة باألكاديمية للعام الدراسي القادم أغسطس/ستواصل ابنتي
9102/2091 بناتي الدراسة باألكاديمية للعام الدراسي القادم أغسطس/لن تواصل ابنتي

ّ  ظهرً ا في أثناء الفترة0311  حتى الساعة03:1  من الساعة:مواعيد حجز المق د
.الزمنيّة المذكورة أعاله
My child/children will not be returning in September, 2019/2020
. لطالبات الصف اليالث الم تقالت للصف الرابع7869/7878 ّدفع رسوم تيبيت المق د و الحقيبة ايلكترو ية لل ام الدراسي
Reservation times: From 7:30 am to 1:00 pm daily during the above mentioned period

Payment, reservation and electronic-bag fees for next academic year (2019-2019) for
Year 3 students moving to Year 4.
Dear Parents
Greetings
We would like to remind you that you need to pay the registration fees for 2019-9191
for your children and also pay the advance payment for the electronic bag (tablet) for
Year 3 students who will move to Year 4.
In case these fees are not paid, we will consider your child as withdrawn from the student list
according to the school’s policies and procedures. As of 1 May 2019, we will begin conducting
acceptance tests for candidates for admission to the Academy who are on waiting lists.

As we remind you of this, we are confident that you will be keen to respect the
Academy's policies to ensure that the educational process is as successful as possible.
With respect
All the best for the students for more success and excellence.

I have read and agreed that the seat reservation fee is non-refundable.
Parent’s Signature: ______________________________
if yours require further information don't hesitate to email me or Contact the
registration office
Mrs. Sherey Samer
Telephone: 77708444 Mobile: 11949964 Email:registrar@amag.com.qa

سادة أولياء األمور المحترمون
ّ ال
: وب د، السّ الم عليكم ورحمة هللا وبركات
فإ َّننا نو ّد أن نذ ّكركم بضرورة اإلسراع إلى تسديد رّ سوم تثبيت المقعد الدراسي لبناتكن و كذلك تسديد الدفعة
األولى من ثمن الحقيبة اإللكترونية لطالبات الصف الثالث المنتقلين الي الصف الرابع المستح َّقة عليكم للعام
.0202-0202 الدراسيّ القادم
ّ
مضطرين إلى اعتبار اب تكم م سحب من قوائم الطالبات في األكاديميّة
وفي حالة عدم تفضّ لكم بتسديد تلك المستحقات س كون
 ب جراء اختبارات القبول للطالبات2019 حيث س بدأ و اعتباراً من األول من مايو،وفق السّ ياسات واالجراءات المدرسيّة
.المرشحات للقبول في األكاديمية على قوائم اال تظار

ّ  لعلى ثقة بحرصكم ال،وإ ّننا إذ نذ ّكركم بذلك
شديد على احترام سياسات األكاديميّة بما يكفل إنجاح العمليّة
.ال ّتعليميّة على أت ّم وجه ممكن
فائق االحترام وال ّتقدير
بقبول
وتفضّ لوا
ِ
ِ
مع خالص دعائ ا لب ات ا ال ّطالبات بالمزيد من ال ّجاح وال ّتميّز
.قرأت السياسيات و أوافق علي أن رسوم حجز المق د غير مستردة

----------------------------------- :توقيع ولي األمر
.إذا كنت تحتاج إلى مزيد من المعلومات ال تتردد في االتصال بمكتب التسجيل او ارسال البريد اإللكتروني
شري سمير:السيدة
Email:registrar@amag.com.qa11949964 Mobile: 77708444Telephone:

هد بتحديث بيانات الط ّالب الط ّبّيّة
ّ  تع/ Medical Declaration

I am Parent of..........................................................
I declare that I have provided Al Maha Girls Academy with all up
to date medical information about my daughter
I agree that my daughter is fit to participate in all sports
activities at school.
I understand that failing to notify the school of any new medical
condition immediately, may lead to my daughter not being able
to attend school.
Parent’s Signature: -----------------------------------------------

..................................................أنا وليّ أمر الطالبة

أو ّد أن أؤ ّكد أ ّنني قدد بلتدت أكاديميدة المهدا للبندات بجميدع المعلومدات الطبيدة الحديثدة
.كما أنني أوافق على أن تشارك ابنتي باألنشطة الرياضية.فيما يخصّ ابنتي
وأتفهددم أنّ عدددم إخطددار األكاديميددة فددورً ا عددن الظددروف الصددحية المسددتجدة التددى قددد
.تحدث البنتي قد تؤدّي إلى حرمانها من الدّوام في األكاديمية
--------------------------------------------- :توقيع وليّ األمر
------------------------------------------------------- :التاريخ

Date : -------------------------------------------------------------

Checked by.
Nurse's name: ------------------ Signature: ----------------------- Date: -----------------------------

