ADMISSION PROCEDURES 2017-2018
ADMISSION

SPECIAL CONSIDERATIONS

The English Modern School is a privately owned
school that offers an international curriculum to over
3000 students on 3 different campuses (Al Khor, Doha,
Al Wakra). Students are admitted to EMS regardless of
race, gender, nationality or religion provided they meet
all the admission requirements as outlined in this policy.
Applications for admission are accepted throughout the
year and EMS seeks to accept all students who apply
and meet the requirements, provided seats are available.

Students will be considered eligible for admission
if it is believed that the school can meet their
physical, emotional, social and academic needs.

All students applying to The English Modern School
are selected according to the screening process which
corresponds to their grade level.

Note: Submitting a completed application form
does NOT guarantee acceptance into EMS.
Acceptance is subject to seat availability and
candidates meeting the admissions requirements.
SIBLINGS ADMISSION
Siblings of EMS students have priority over other
applicants. A special admission period for EMS
students’ siblings is scheduled before admission is open
to other students. Once the sibling registration period
is over, all potential students who meet the registration
requirements will be eligible to fill any available seats.
WAITING LIST
EMS seeks to accept all students who apply and meet
the requirements. Where seats are not available,
applicants who meet the admission requirements are
placed on the waiting list.

Suspected
Learning
Difficulties/Disabilities:
While some students might not show evidence of
learning difficulties/disabilities during the initial
admission process, the school reserves the right to
review the initial placement should there be new
evidence of suspected learning difficulties / disabilities.
In such instances, parents might be required to consult
with a specialist for a formal assessment of the child. If
the school feels it is in the child’s best interest to be
moved to a specialized establishment, parents will be
asked to make necessary arrangements which will avail
their child to such services.
CANCELLATION OF ENROLMENT
The School reserves the right to verify any information
supplied and to require further evidence as necessary.
Where fraudulent, deliberately misleading, incorrect or
incomplete information has been supplied and that
information has led to a seat being offered which would
not otherwise have been offered, the School reserves
the right to immediately withdraw/cancel the
enrolment.

Qualified siblings of EMS students on the waiting
list will receive first priority. Thereafter, students
on the waiting list are placed based on a first come
first serve basis.
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إجراءات التسجيل 2018 - 2017
التسجيل

الحاالت الخاصة

إن المدرسة اإلنجليزية الحديثة مدرسة خاصة توفر منهج دولي ألكثر من
 3000طالب في ثالثة فروع (فرع الخور والدوحة والوكرة) .يتم قبول
الطالب في المدرسة بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الجنسية أو
الدين بشرط استيفاء جميع شروط القبول على النحو المبين في هذه
السياسة .تقبل طلبات الدخول على مدار العام وتسعى المدرسة
اإلنجليزية الحديثة لقبول جميع الطلبة الذين يتقدمون بالطلبات ويستوفون
جميع المتطلبات بشرط أن تكون المقاعد متوفرة.

جميع الطالب مؤهلين للقبول عند استطاعة المدرسة توفير
احتياجاتهم الجسدية والعاطفية واالجتماعية واألكاديمية.

جميع الطالب المتقدمين للمدرسة اإلنجليزية الحديثة يتم اختيارهم وفقا
لعملية تقييم تتوافق مع مستوى الصف الخاص بهم.

مالحظة :إن استالم وتعبئة االستمارة ال يضمن قبول الطالب في
المدرسة اإلنجليزية الحديثة  -إذ إن القبول مشترط بتو ّفر المقاعد
واستيفاء الطالب لمتطلبات الدخول.
قبول األشقاء
يتمتع أشقاء طالبنا في المدرسة اإلنجليزية الحديثة بأولوية الدخول على
باقي المتقدمين .يتم تحديد فترة تقديم طلبات الدخول الخاصة بأشقاء
طالب المدرسة اإلنجليزية الحديثة قبل فتح باب التسجيل للطالب
اآلخرين .إال أنه عند انتهاء الفترة المحددة لتسجيل األشقاء ،يمنح جميع
الطالب فرصة متساوية للتسجيل.
قائمة االنتظار
تسعى المدرسة اإلنجليزية الحديثة لقبول جميع الطالب المتقدمين
والمستوفين للمتطلبات .في حال عدم توفر مقاعد شاغرة يتم حفظ
الطلبات التي استوفت الشروط في قائمة االنتظار.
إن أخوة طالب المدرسة اإلنجليزية الحديثة المؤهلين سيحصلون على
األولوية في قائمة االنتظار ،بعد ذلك ،يتم وضع الطالب على قائمة
االنتظار اعتمادا على أسبقية الحضور.
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االشتباه بحاالت صعوبات التعلم  /إعاقة التعلم :في حال عدم ظهور
دالالت وجود صعوبات في التعلم  /إعاقات في التعلم لدى بعض
الطالب خالل عملية التسجيل ،فإن المدرسة تحتفظ بحق إعادة النظر
في تسجيل الطالب وتوفير أدلة جديدة عن صعوبات التعلم  /إعاقة التعلم
لدى الطالب .في مثل هذه الحاالت ،يمكن أن يطلب من أولياء األمور
استشارة أخصائي لتقييم حالة الطفل .في حال شعرت المدرسة بأن من
مصلحة الطفل أن يتم نقله إلى مؤسسة متخصصة ،سيطلب من أولياء
األمور اتخاذ الترتيبات الالزمة والتي ستكون في مصلحة الطالب.
إلغاء التسجيل
للمدرسة الحق في التحقق من أي معلومة يقدمها أولياء األمور وتحتاج
إلى مزيد من األدلة وذلك بحسب الضرورة .يتم في بعض األحيان
وبدون عمد تقديم بعض المعلومات الخاطئة أو الغير مكتملة والتي على
أساسها يتم منح المقعد للطالب ،في حال استبيان عدم صحة هذه
المعلومات ،يحق للمدرسة سحب  /إلغاء القبول.

APPLICATION PROCESS

Application forms may be downloaded from the school website or collected at the Admissions Office of the school.
The application form must be completed and submitted along with all required documents to the school’s Admissions
Officer.

APPLICATION REQUIREMENTS
Applicants are asked to complete the
application form and attach to it the required
documentation listed below – application will
not be accepted unless all requested
documents are submitted:

ADMISSION PROCEDURES
1.

The application form and all required documents are
submitted to the Admissions Office.

2.

Applicants from Year 2 to Year 6 will be pre-screened for
basic English reading and comprehension skills by the
Admission Officer; successful candidates will then be
considered for the application process.



Copy of Student’s Passport



Copy of Residency and ID (for non-Qatari
students)



4 passport size photos

3.

An assessment date will be set for the applicant.



Father/guardian Passport Copy

4.



Original
academic
and
behavioural reports from the
previous two years (official
English translation required if
not in English)

The admission assessments and interview will take place at the
school. The assessment for Year 2 to Year 10 will include
English Literacy components (vocabulary, reading
comprehension, spelling and writing) and Mathematics
components (numeracy, operation, algebra and geometry).

5.

Results will be communicated to parents by phone or by email
no more than one week after the assessment. Parents will
then have 48 hours to pay the Seat Reservation Fee to the
school’s cashier to secure their child’s seat. If payment is not
made, the seat will be forfeit.



Copy of Birth Certificate



Copy of Health Record



Application Fees



Medical Declaration Form



Recommendation form/ Reference letter
from previous school or nursery

Note: as per the MOE requirements,
students without a Residency Permit will
not be permitted to be enrolled in school.
Admission can only be finalized upon
submission of a copy of the RP.

In the event the student does not pass the preliminary prescreening test, the application will not be accepted.

Suitability of an applicant will be determined in light of the
following:
a. academic and behavioural reports from the previous two
years
b. continuity of previous education
c. scope of educational experience
d. evidence of emotional stability and maturity
e. results from previous tests or EMS placement assessments
f. former teacher and/or administrator comments
g. references
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إجراءات تقديم طلب التسجيل

يمكن تحميل استمارة التسجيل من موقع المدرسة اإللكتروني ،أو استالمها من مكتب التسجيل في المدرسة اإلنجليزية الحديثة .يجب تعبئة االستمارة
بالكامل وتقديمها إلى مسؤولة التسجيل في المدرسة مع جميع المستندات المطلوبة.

متطلبات التسجيل
يطلب من المتقدمين تعبئة طلب التسجيل وإرفاقه مع المستندات
المطلوبة المذكورة أدناه  -لن يتم قبول أي طلب غير مكتمل
المستندات.

إجراءات القبول

.1
.2

 صورة عن جواز سفر الطالب
 صورة عن إقامة الطالب ( لغير القطريين)
 4 صور شخصية

.3
.4

 صورة عن جواز سفر ولي األمر وصورة عن اإلقامة
 التقرير المدرسي وتقرير عن سلوك الطالب للسنتين الماضيتين
(مترجمة رسميا للغة اإلنجليزية)
 صورة عن شهادة الميالد
 صورة عن الملف الصحي
 رسوم الطلب
 استمارة توضيح الحالة الصحية
 نموذج التوصيات /تقرير من المدرسة السابقة أو الحضانة

مالحظة :وفقاً لمتطلبات وزارة التعليم والتعليم العالي ،فلن يتم
قبول الطالب الذين ليس لديهم إقامة قطرية سارية المفعول .سيتم
إكمال التسجيل عند تقديم اإلقامة القطرية.

.5

يتم تقديم استمارة الطلب وجميع المستندات إلى مكتب التسجيل.
سيتم إجراء مقابلة أولية للطالب المتقدمين للصفوف الثاني حتى
السادس االبتدائي في مهارات القراءة والفهم األساسية للغة
اإلنجليزية من قبل مسؤولة التسجيل؛ المتقدمين الناجحين سيتم
النظر في طلبهم.
في حال عدم اجتياز الطالب للمقابلة األولية فلن يتم قبول الطلب.
سيتم تحديد موعد المتحان القبول.
سيقدم الطالب امتحان القبول والمقابلة في مبنى المدرسة.
امتحانات قبول الصف الثاني حتى الصف العاشر ستتضمن
أساسيات اللغة اإلنجليزية (المفردات والقراءة والفهم والتهجئة
والكتابة) وأساسيات الرياضيات ستتضمن ( الحساب والعمليات
الحسابية والجبر والهندسة).
سيتم إرسال النتائج إلى أولياء األمور عن طريق البريد اإللكتروني
أو من خالل الهاتف بعد أسبوع من تاريخ االمتحان؛ لدى أولياء
األمور  48ساعة للحضور إلى محاسب المدرسة ودفع المصاريف
المطلوبة لضمان حجز المقعد .لن يتم حجز المقعد بعد انقضاء المدة
المحددة.
سيعتمد القرار النهائي حول جدارة الطالب على ما يلى:

أ .التقارير األكاديمية وتقارير السلوك للسنتين الماضيتين.
ب .استمرارية الطالب في العملية التعليمية السابقة.
ج .نطاق الخبرة التعليمية.
د .دليل االستقرار العاطفي والنضج.
ه .نتائج االختبارات السابقة أو امتحانات قبول المدرسة اإلنجليزية الحديثة.
و .تعليقات المعلم  /المسؤول السابق.
ز .مراجع
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SCREENING PROCESS

All students applying to The English Modern School are selected according to the screening process which corresponds to
their grade level.

Applicants for KG 1, KG 2 and Year 1




Developmental assessment interviews will be
arranged by the school.
Results are final and will be emailed to parents within
a week of the interview.
No retesting will be done.

Applicants for Year 2 to Year 6





English pre-screening oral interview
English and Mathematic assessments will be arranged
by the school.
Results are final and will be emailed to parents within
a week of the completed assessments.
No retesting will be done.

Requirements: Students are expected to score a
minimum of 50% on the Mathematic assessment and
achieve grade level on the reading and comprehension
assessment. They must also meet all other admission
criteria.
Applicants for Year 7 - 9




English and Mathematic assessments will be arranged
by the school.
Results are final and will be emailed to parents within
a week of the completed assessments.
No re-testing will be done.

Applicants for Year 10
 English

and Mathematic assessments will be
arranged by the school.
 Results are final and will be emailed to parents
within a week of the completed assessments.
 No retesting will be done.
 The student will then be interviewed by the
secondary School Principal before acceptance in
EMS is awarded.
Requirements: Students are expected to score a
minimum of 60% on both assessments in addition to
meeting all other admission criteria.
Applicants for Year 11
Since the IGCSE programme is a two-year programme,
we are hesitant to accept any student for Year 11.
However, some exceptions are made after interviews are
conducted with secondary School Principal and reports
of subjects taken in other schools in Year 10 are
evaluated; in such instances, the candidate might be
required to sit for assessments in all subjects opted for.
Applicants for Year 12

The AS Level programme is an advanced course of
study. Acceptance into this programme is dependent
upon the student scoring a minimum of a “C” grade or
higher in 5 subjects taken at IGCSE (Year 11) level from
an external accredited examination board(s).

Requirements: Students are expected to score a
minimum of 60% on both assessments in addition to
meeting all other admission criteria.
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عملية تقييم الطالب

جميع الطالب المتقدمين للمدرسة اإلنجليزية الحديثة يتم اختيارهم وفقا لعملية تقييم تتوافق مع مستوى الصف الخاص بهم.

المتقدمين لمرحلة الروضة ،التمهيدي والصف األول االبتدائي
 تجري المدرسة الترتيبات الالزمة للمقابالت.
 النتائج نهائية وسوف يتم إرسالها عن طريق البريد اإللكتروني خالل
أسبوع من موعد المقابلة.
 ال إعادة لالختبار.

المتقدمين للصف الثاني حتى الصف السادس االبتدائي





مقابلة شفهية باللغة اإلنجليزية.
تجري المدرسة الترتيبات الالزمة للتقييم في اللغة اإلنجليزية
والرياضيات.
النتائج نهائية وسيتم إرسالها إلى أولياء األمور عن طريق البريد
اإللكتروني خالل أسبوع من تاريخ االمتحان.
ال إعادة لالختبار.

المتطلبات :يتوقع من الطالب الحصول على ما ال يقل عن  %50في
تقييم الرياضيات وتحقيق المستوى المطلوب للصف في تقييم القراءة
ودراسة النص ،كما يجب أيضا أن يستوفوا جميع معايير التسجيل
األخرى.
المتقدمين للصف السابع حتى الصف التاسع
 تجري المدرسة الترتيبات الالزمة للتقييم في اللغة اإلنجليزية
والرياضيات.
 النتائج نهائية وسيتم إرسالها إلى أولياء األمور عن طريق البريد
اإللكتروني خالل أسبوع من تاريخ االمتحان.
 ال إعادة لالختبار.
المتطلبات :يتوقع من الطالب الحصول على ماال يقل عن  %60في كال
االختبارين ،باإلضافة إلى استيفاء جميع معايير التسجيل.
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المتقدمين للصف العاشر





تجري المدرسة الترتيبات الالزمة للتقييم في اللغة اإلنجليزية
والرياضيات.
النتائج نهائية وسيتم إرسالها إلى أولياء األمور عن طريق البريد
اإللكتروني خالل أسبوع من تاريخ االمتحان.
ال إعادة لالختبار.
سيقوم مدير المرحلة الثانوية بإجراء مقابلة للطالب قبل الموافقة
النهائية في المدرسة اإلنجليزية الحديثة.

المتطلبات :يتوقع من الطالب الحصول على ماال يقل عن  %60في كال
االختبارين ،باإلضافة إلى استيفاء جميع معايير التسجيل.
المتقدمين للصف الحادي عشر
حيث أن برنامج  IGCSEهو عبارة عن برنامج لمدة عامين ،فإننا
نتردد في قبول أي طالب للصف الحادي عشر .ومع ذلك ،يتم منح
بعض االستثناءات بعد مقابلة مدير المرحلة الثانوية وتقييم التقارير
المدرسية من المدرسة السابقة للمواد التي تم اختبار الطالب بها في
الصف العاشر ،حيث يمكن أن تكون هناك حاجة إلى خضوع الطالب
المتحان قبول لجميع المواد التي تم اختيارها.
المتقدمين للصف الثاني عشر
إن برنامج المستوى المتقدم  ASهو عبارة عن مرحلة دراسية متقدمة.
القبول في هذا البرنامج يعتمد على حصول الطالب على درجة ”“C
كحد أدنى في المقررات الخمس المندرجة ضمن برنامج الشهادة الدولية
العامة للتعليم الثانوي ( IGCSEالصف الحادي عشر) من لجنة
امتحانات خارجية متعارف عليها.

PLACEMENT CRITERIA:
Placement in all classes will be made by an Admission Committee, on the basis of:






The student’s previous enrolment year – as per MOE guidelines
The student’s age.
The student’s academic and behavioural reports for the previous 2 years.
The student’s performance on the entrance assessment.

Note: EMS works in full compliance with the Ministry of Education and Higher Education’s requirements and
guidelines for schools. In the event that the MOE regulations change, EMS will implement the changes
accordingly.

AGE OF ADMISSION:

Accepted students from KG1 to Year 1 will be placed in a year group according to the MOE’s “Age of Admission
Regulations”.

Accepted students from Year 2 to Year 10 will be placed in the year group that is subsequent to their last academic year –
provided they pass the entrance assessment and fulfil the admission requirements.
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معايير االلتحاق:

يتم تحديد التحاق الطالب في جميع المراحل من قبل لجنة القبول وذلك بناء على:

-

السنة الدراسية السابقة التي كان الطالب مسجل بها – وفقا لمتطلبات وزارة التعليم والتعليم العالي.
عمر الطالب المتقدم.
تقرير الطالب األكاديمي وتقرير السلوك عن العامين الدراسيين الماضيين.
أداء الطالب في امتحان القبول.

مالحظة :تلتزم المدرسة التزاماً تاماً بمتطلبات وتوجيهات وزارة التعليم والتعليم العالي ،ولن يتم عمل أي استثناء تحت أي ظرف .كما أنه في حال
حدوث أي تغيير في متطلبات وزارة التعليم والتعليم العالي ،فإن المدرسة ستنفذ التغييرات الجديدة وفقاً لذلك.

أعمار التسجيل:

الطالب الذين تم قبولهم من صف الروضة حتى الصف األول االبتدائي سيعتمد إدخالهم بحسب سن القبول المحدد من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي.

الطالب الذين تم قبولهم من الصف الثاني االبتدائي حتى الصف العاشر سيعتمد إدخالهم بحسب المرحلة الدراسية السابقة  -واجتياز امتحان الدخول
واستيفاء جميع متطلبات القبول.
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SCHOOL FEES
The fee structure for the academic year 2017/2018 is as follows:
(An increase of school fees might apply depending on the approval of the Ministry of Education and Higher Education)

Year Group
KG 1 – Year 1
Year 2 – Year 6
Year 7 - Year 9
Year 10 to Year 12 3

Registration Fee

Term I
(QR)

Term II
(QR)

Term III
(QR)

Extra Fees 1
(QR)

7,716
7,716
11,543
12,076

7,716
7,716
11,542
12,076

7,715
7,715
11,542
12,075

1,138
2,276
2,276
2,276

QR 1,138 per student

Bus Fees

Total Fees
Per Year 2 (QR)
24,285
25,423
36,903
38,503

QR 2,276 per Term

1

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

2

Total Fees per Year include: Extra Fees, Term I, Term II and Term III tuition fees.

3

Year 11 Students who do not need the books will be charged QR 570 instead of QR 2,276.

Parents wishing to enrol their child have to submit the filled-in application along
with all required documents to the Admission Office.
For further information, please contact the Admission Office:
44883806 – 44883807 – 44878539 – email: office@emsdoha.net
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المصاريف المدرسية

المصاريف الدراسية للعام األكاديمي  2018/2017كما يلى:

(يمكن أن تطبق زيادة للرسوم الدراسية طبقا لموافقة وزارة التعليم والتعليم العالي)

السنة الدراسية
الروضة  -الصف األول
الصف الثاني  -الصف السادس
الصف السابع  -الصف التاسع
الصف العاشر -الصف الثاني عشر

رسوم التسجيل

الفصل األول
( لاير قطري)
7716
7716
11543
12076

الفصل الثاني
( لاير قطري)
7716
7716
11542
12076

الفصل الثالث
(لاير قطري)
7715
7715
11542
12075

 1138لاير قطري للطالب

مصاريف اضافية*
(لاير قطري)
1138
2276
2276
2276

رسوم الباص

المجموع الكلي للعام
الدراسي *
24285
25423
36903
38503

 2276لاير قطري /للفصل الدراسي

 1الرسوم اإلضافية تستحق مع استحقاق دفعة الفصل الدراسي األول وتشمل :قرطاسية ،كتب ،لوازم أكاديمية يتم استخدامها خالل العام الدراسي باإلضافة إلى لوازم
صفية.
 2المجموع :يتضمن الرسوم اإلضافية وأقساط الفصل الدراسي األول والثاني والثالث.
 3طالب الصف الحادي عشر الذين ليسوا بحاجة للكتب يدفعون مبلغ  570ر.ق .بدالً من  2276ر.ق.

أولياء األمور الراغبين في تسجيل أطفالهم يجب عليهم أن يقدموا طلب التسجيل معبأ ومرفق
مع جميع المستندات المطلوبة لمكتب التسجيل
لمزيد من المعلومات ،الرجاء االتصال بمكتب التسجيل:
 -44878539 -44883807 - 44883806بريد الكترونيoffice@emsdoha.net:
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