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ADMISSION POLICY 
 

o ADMISSION 
 
Spectra Global School is a private school that offers the CIE Cambridge international Primary Curriculum / 

Ministry of Education & Higher Education (MEHE) Arabic Islamic & Qatar History curriculum. Students are 

admitted to SGS regardless of race, gender, nationality or religion, provided they meet all the admission 

requirements as outlined in the school admission policy. Application to the new academic cycle for 

admissions are accepted throughout the year (In concurrence with MEHE’s approval) and SGS seeks to 

accept all students who meet the requirements, provided seats are available. 

 

All students applying to Spectra Global School are selected according to the screening process which 

corresponds to their grade level. 

 
o SIBLINGS ADMISSION 
 
Siblings of current SGS students have priority over other new applicants. A special admission period for 

SGS 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. 

 
o WAITING LIST 
 
SGS seeks to accept all students who apply and meet the requirements. If seats are not available, 

applicants who meet the admission requirements are placed on the school waiting list. 

 

Qualified siblings of SGS 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. 

 
o CANCELLATION OF ENROLMENT 
 
The School reserves the right to verify any information supplied and may require further evidence where 

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. 

 

Assessment fee, Registration fees, Insurance fees and Books fees are not refundable. 
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o APPLICATION PROCESS 
 

Once the parent has received the confirmation email, they can download the official Application forms via 

the link in the email, the school website, or collect at the Admissions Office in school.  

 
*The application form must be completed and submitted along with all required documentation to the 

school Admission Officer within a week (or as per mentioned in the confirmation email) after receiving the 

confirmation email* 

*Application and registration fees will not be accepted unless all requested documents are submitted* 

 

Required documents: 

 Copy of student’s Birth Certificate 

 Copy of student’s Vaccination Card 

 Medical record from HMC or Primary health centre. 

 Copy of Student’s Passport 

 Copy of Parent’s Passport 

 Copy of Student’s Qatari ID 

 Copy of Parent’s Qatari ID 

 Official Letter from the father Place of work that he is still working for his employer 

 Last 2 years reports from the child’s previous school for the primary students. 

 Nursery report for the FS1 and FS2 Students. 

 3x Student Photos (Passport size) 

 Transfer Certificate from the previous school 
 

o ADMISSION PROCEDURES 
 

1. Fill the on-line enquiry form or leave your contact details with the school receptionist. 
 

2. You will receive a phone call or SMS confirming the student’s assessment date and time. 
 

3. The admission assessments and interview will take place at the school. The assessment from KG1  
to Year 6 will include English Literacy components (vocabulary, reading comprehension, spelling 
and writing) and Mathematics components (numeracy, operation, algebra, geometry and mental 
math). 

 
4. Results will be communicated to parents by phone or by email no more than 5 working days after 
 the assessment. Parents will then have 72 hours to pay the seat reservation fee to the school 
 cashier to secure their child’s seat.  
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5. The seat will not be guaranteed, if the application form and all required documents are not 
submitted to the Admissions Office. 

 
o 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 Ministry of Education & Higher Education (MEHE) 
guidelines.  

 The student’s age.  
 The student’s academic and behavioural reports for the previous 2 years. 

 
The above is valid, providing that the student has passed the previous grade in a recognised institution. 

 
o SPECIAL CONSIDERATIONS 

 
 Students will be considered eligible for admission if it is believed that the school can meet their 

physical, emotional, social and academic needs. 
 

 S.E.N Students  
While some students might not show evidence of learning difficulties during the initial admission 
process, the school reserves the right to review the initial placement should there be new evidence 
of suspected learning difficulties. 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. 

 

 Assessment fee, Registration fees, Insurance fee and Books fees are not refundable. 
 

 As per the Ministry of Education & Higher Education (MEHE) requirements, students without a 
Residency Permit will not be allowed to be enrolled in school. Admission can only be finalized 
upon submission of a copy of a valid RP (Qatari Residency Permit). 

 

 SGS works in full compliance with the Ministry of Education and Higher Education’s 
requirements and guidelines for schools. In the event that the MEHE regulations change, SGS 
will implement the changes accordingly and will inform Parent. 

 

 There will be no retesting if the students have not passed the schools entrance test. 

 

 Based on Ministry of Education & Higher Education approval there may be changes in the fee 
structure. 

 

 All FS1 and FS2 children must be potty trained before they attend the school as we are not able to 
accept children who are not potty trained. 
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o TUITION FEES AND OTHER FEES 

 
Tuition Fees:  
 
Please find below the due date for each term: 
 

Fees Due on or before 

Term 1  30th September (For current student) 

Term 2 31st January 

Term 3 30th April 

 
Transportation Fees: 
 

 Transportation fees has to be paid by those who would use the Transport facility for pick up / drop 
off their child. 

 Paid once before starting the service and after receiving a confirmation call from the 
transportation team. 

 This fee is not refundable. 
 

Entrance assessment fees: 
 

 Paid only once, before accepting the child in the school. 
 This fee is not refundable. 

 
 

Examination fees: 
 

 To be paid every academic year. 
 The fee covers external assessment processes within the school. 
 This fee is not refundable. 

 
 
Book fees: 
 

 Paid every year before the school starts. 
 Covers all subject / copy books. 
 Not including stationary (parents needs to provide basic stationary for their own child’s daily use). 

 
Insurance fees: 
  

 The insurance fee will be refunded for student who have completed 1 full academic year with the 
School and provided notice of leaving on or before the 15th May of that academic year. 

 The insurance fee will not be refunded for student who have not completed 1 full academic year 
with the school (August to June). 

 Insurance fee will not be refunded to student who are leaving during the academic year. This is 
applicable to all student irrespective of their tenure with the school. 

 
 
 
 
 



 
 

 

Organization 
Type of 

document 
Document No.          Revision No. 

 Date 

 Day Month Year 
        

S G S P D 0 1 0 R E V 0 0 0 2 8 0 2 2 0 1 9 

                      

 6 | P a g e  
 
 

 

Registration Fees: 
 

 Once the student will pass the entrance assessment, Parents are asked to pay the registration 
fees.  

 Registration fee is non-refundable. 

 The registration fees are charged only when the student is enrolled, not when applying. 

 
 

Non-Payment of School Fees: 
 
School herein publishes a clear, transparent policy for their response to non-payment or late payment of 
School fees.  
 
Students will not be permitted to attend the School if fees are not paid on time. As per MEHE’s Pre-
Approval, Students will be asked not to attend the school unless the overdue fees are paid fully. 
 
Further, School will withhold examination report cards, transfer certificate (or block a transfer on NSIS) 
and/or refuse re-registration for a student until all outstanding dues are settled. 
 
 
 
For further information or assistance, please do not hesitate to contact our Admissions team.  
Email: registrar@sgsdoha.com 
 
 
We look forward to welcoming your child into the Spectra family. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:registrar@sgsdoha.com
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 تسجيلسياسة ال

 

o تسجيلال 

عد مدرسة األطياف العاملية 
ُ
" االبتدائي CIE Cambridgeللتعليم "كامبردج الدولي مدرسة خاصة تقدم منهج تقييم ت

. بدولة قطر (MEHEاإلسالالالالالالالالالالالالزمي االاع بم ارل التعليم والتعليم العالي   لغة العربية و الالقطري ، ومناهج التاريخ 

ااجنسالالالية او الدين، طالالالريطة ا  ،ااجنس ،" بغض النظر عن العرق SGSُيقبل الطزب في مدرسالالالة األطياف العاملية "

قبل طلباب التقدم لل تسالالالالالجيلعلى النحم املبي  في سالالالالالياسالالالالالة اليسالالالالالتممما متيل متطلباب القبم  
ُ
قبم  في املدرسالالالالالة. ت

على مدار العام  تزامًنا مل ااحصالالالالالالالالالالم  على ممامقة و ارل التعليم والتعليم العالي( وتسالالالالالالالالالال ى  ااجديد بالعام األكاديمي

 إلى قبم  متيل الطزب الذين يستممم  الشروط، طريطة تممر املقاعد.مدرسة األطياف العاملية 

 

يتم اختيار متيل الطزب املتقدمي  إلى مدرسة األطياف العاملية ومًقا لعتلية الفر  التي تتمامق مل مستمى الصف 

 االاع بهم.

 

o اإلخوة األشقاء تسجيل 

حدد مترل قبم  يتتتل األخمل األطالالالالالالالالالالالقاة لطزب مدرسالالالالالالالالالالالة األطياف العاملية ااحا
ُ
ليي  باألولمية على املتقدمي  ااجدد. ت

خاصالالالالالة ألطالالالالالقاة طزب مدرسالالالالالة األطياف العاملية قبل ا  ُيتاا القبم  للطزب اتخرين. بت رد اجيهاة مترل التسالالالالالجيل 

املخصالالالالالالالالالالصالالالالالالالالالالة ألطالالالالالالالالالالقاة طزب مدرسالالالالالالالالالالة األطياف العاملية، يوم  متيل الطزب املحتتلي  الذين يسالالالالالالالالالالتممم  طالالالالالالالالالالروط 

 ي  لشغل اي مقاعد متممرل.التسجيل مؤهل
 

o قائمة االنتظار 

تسالالالالالالالالالالالال ى مالدرسالالالالالالالالالالالالالة األطيالاف العالامليالة إلى قبم  متيل الطزب املتقالدمي  املسالالالالالالالالالالالالتممي  للتتطلبالاب. في  الالالة عالدم تممر 

 املقاعد، يمضل املتقدمي  الذين يستممم  طروط القبم  في قائتة اجتظار املدرسة.

 

درمي  في قائتة االجتظار األولمية األولى. بعد ذلك، ُيرتب توم  ألطالالالالالالالالالالقاة طزب مدرسالالالالالالالالالالة األطياف العاملية 
ُ
املؤهلي  امل

درمي  في قائتة االجتظار ومًقا ألولمية التقدم.
ُ
 باقي الطزب امل

 

o إلغاء التسجيل 

تحتفظ املدرسالالة بااحق في التحقق من اي معلمماب مقدمة وقد تطلب مسالالتنداب إضالالامية عند ال الالرورل. في  الة 

ا تيالية او م الالالالللة او صير ةالالالالحيحة او صير مؤتتلة وتؤدي تلك املعلمماب إلى تقديم مقعد لم يؤن تقديم معلمماب 

 من املتؤن تقديته بدو  هذه املعلمماب، تحتفظ املدرسة بااحق في سحب / إلغاة التسجيل على الفمر.
 

 رسمم التقييم ورسمم التسجيل ورسمم التأمي  ورسمم الؤتب صير قابلة للرد.
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o  التقدم بالطلباتعملية 

بت رد ا  يتلقى ولي األمر رسالالالالالالالالالالالالالالالة التالأايالد عبر البريالد اإللؤتروسي، يتؤناله تدييالل اسالالالالالالالالالالالالتتالاراب التقالديم الرسالالالالالالالالالالالالتيالة عبر 

 املدرسة.بتسجيل الرابط املمممد في البريد اإللؤتروسي او على ممقل املدرسة على االجترجت او ااح مر إلي مؤتب ال

 

منًبا إلى منب مل متيل المثائق املطلمبة إلى املمظف املسالالالالالالالالالالالالؤو  عن القبم  * ي ب ملة جتمذج الطلب وتقديته 

 ملا تم ذارل في ايتيل القبم ( باملدرسة في ص م  اسبمع
ً
 بعد استزم رسالة التأايد اإللؤتروجية *  او طبقا

 * لن يتم قبول رسوم الطلب والتسجيل ما لم يتم تقديم جميع املستندات املطلوبة *

 

 املطلوبةاملستندات 

 سسلة من طهادل ميزد الطالب 

 سسلة من بطاقة تطعيم الطالب 

 " ستخرج من مؤسسة  تد الطبية
ُ
 " او من مراز الرعاية الصحية األولية.HMCالسجل الطبي امل

 سسلة من مما  سفر الطالب 

 سسلة من مما  سفر ولي األمر 

 سسلة من بطاقة الهمية القطرية للطالب 

 قطرية للمالدينسسخ من بطاقاب الهمية ال 

 خطاب رسمي من محل عتل ولي األمر يفيد اجه ال يزا  يعتل لدى صا ب العتل 

 سنماب من مدرسة الطفل السابقة لطزب املر لة االبتدائية. 2آخر  ر تقاري 

 رياض األطفا  تقرير ااح اجة لطزب. 

  3صمر للطالب مقاسX )جفس مقاس الصمر االاصة ب ما  السفر  

  من مدرسته السابقة الطالبجقل طهادل 

 

o  إجراءات القبول 

 امأل استتارل املعلمماب عبر اإلجترجت او اترك تفاصيل االتصا  االاصة بك مل ممظف استقبا  املدرسة. -1

 سمف تتلقى مواملة هاتفية او رسالة جصية قصيرل تؤاد تاريخ وممعد تقييم الطالب. -2

 رى تقييتاب القبم  واملقابلة في املدرسة. وسمف يشتل التقييم، بدًةا من رياض األطفا   -3
ُ
ر لة مسمف ت

" و تى الصف السادس، في اللغة اإلج لييية  املفرداب واالستيعاب القرائي واإلمزة والؤتابة( FS1"الروضة 

 ياضياب العقلية(.الرياضياب  ااحساب والعتلياب ااحسابية وااجبر والهندسة والر  ادلوم
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ايام عتل بعد التقييم.  5سمف ُيبلغ اولياة األممر بالنتائج عبر الهاتف او البريد اإللؤتروسي بتا ال يزيد عن  -4

باملدرسة  لقسم ااحسابابساعة لدمل رسمم حجز املقعد  22سُيتاا ألولياة األممر بعد ذلك مترل مدتها 

 .البلتأمي  مقعد للط

 .تسجيلستنداب املطلمبة إلى مؤتب الُيقدم جتمذج الطلب ومتيل امللن ُي تن املقعد ما لم  -5
 

o معايير تسكين الطالب 

 بتسؤي  الطزب في متيل الفصم  الدراسية، على اساس: يقمم مسؤولي التسجيل

  ومًقا إلرطاداب و ارل التعليم والتعليم العالي   -سنة التسجيل السابقة للطالبMEHE.) 

 عتر الطالب. 

  الدراسية والسلماية للطالب خز  العامي  السابقي .التقارير 
 

 يسري ما ورد اعزه، بشرط ا  يوم  الطالب قد امتا  الصف السابق في مؤسسة تعليتية معترف بها.
 

o اعتبارات خاصة 

  سمف ُيعتبر الطزب مؤهلي  للقبم  إذا كا  ُيعتقد ا  املدرسة يتؤنها تلبية ا تياماتهم البدجية والنفسية

 متتاعية والدراسية.واال 

 .الطزب ذوي اال تياماب التعليتية االاصة 

على الرصم من ا  بعض الطزب  قالالد ال ُيظهرو  ادلالالة على ممامهيهم لصالالالالالالالالالالالالعمبالالاب في التعلم اثنالالاة عتليالالة 

القبم  األولي،  إال ا  املدرسالالالالالالالالالالالالالة تحتفظ بااحق في مرامعة التسالالالالالالالالالالالالؤي  األولي للطالب في  الة ظهمر دليل 

ممامهتالاله لصالالالالالالالالالالالالعمبالالاب تعلم ُمحتتلالالة. في ميالالل هالالذه ااحالالاالب، قالالد ُيطلالالب من اتبالالاة التشالالالالالالالالالالالالالاور مل مالالديالالد على 

اخصالالالالائي إلمراة تقييم رسالالالالمي للطفل. إذا طالالالالعرب املدرسالالالالة اجه من مصالالالاللحة الطفل ا  ُينقل إلى مؤسالالالالسالالالالة 

فيد اطفالهم من هذه االدماب.
ُ
 متخصصة، مسُيطلب من اتباة اتخاذ الترتيباب الز مة التي سمف ت

 مستردلتأمي  ورسمم الؤتب صير ورسمم التسجيل ورسمم ال قييمرسمم الت. 

 لن ُيسالالالالالالالالالالالالتن للطزب الذين ليس لد هم تصالالالالالالالالالالالالرين بدولة قطر ومًقا ملتطلباب و ارل التعليم والتعليم العالي ،

يم سسالالالالالالالاللة من تصالالالالالالالالرين اإلقامة إقامة بالتسالالالالالالالالجيل في املدرسالالالالالالالالة. ال يتؤن إبهاة إمراةاب القبم  إال عند تقد

 ساري املفعم . ي القطر 

 بتا يتمامق بشول كامل مل متطلباب و ارل التعليم والتعليم العالي واملبادئ  عامليةتعتل مدرسة األطياف ال

، سالالالالالالالالالالالالمف تنفالالذ مالالدرسالالالالالالالالالالالالالة األطيالالاف التمميهيالالة للتالالدارس. في  الالالالالة تغيير لمائن و ارل التعليم والتعليم العالالالي

 التغييراب ومًقا لذلك وستبلغ ولي األمر. عامليةال

 طزب في اختبار القبم  لن يوم  هناك إعادل اختبار إذا لم ينجح ال. 

 .قد توم  هناك تغييراب في هيول الرسمم، وذلك بناًة على ممامقة و ارل التعليم والتعليم العالي 
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 " ي ب تدريب متيل اطفا  املر لة األسالاسالية األولىFS1" واملر لة األسالاسالية الياجية "FS2 على اسالتخدام "

قبل التحاقهم باملدرسالالة،  يأ اجه ال يتؤننا قبم  األطفا  الذين لم يتم تدريمهم على اسالالتخدام املر اض 

 املر اض.

 

o  الرسوم الدراسية والرسوم األخرى 

 على ادجاه تاريخ استحقاق الرسمم في كل مصل دراس ي: االطزعيرجى 

 

 تكون مستحقة في ذلك التاريخ أو قبله الرسوم

 سبتتبر  للطزب ااحاليي ( 33 الفصل الدراس ي األو  

 يناير 31 الفصل الدراس ي الياسي

 ابريل 33 الفصل الدراس ي اليالأ
 

 رسوم النقل:

 يتعي  على اولياة األممر ا  يدمعما رسمم النقل ألطفالهم املستخدمي  لمسائل النقل 

  دمل هذه الرسمم مرل وا دل قبل بدة االدمة وبعد تلقي مواملة تأايد من الفريق
ُ
 املختص بالنقل.ت

  مستردلهذه الرسمم صير. 

 

 رسوم تقييم الدخول:

 .دمل مرل وا دل قبل قبم  الطفل في املدرسة
ُ
 ت

 مستردله الرسمم صير هذ. 

 

 رسوم االمتحانات:

 .دمل كل عام دراس ي
ُ
 ت

 .تغطي الرسمم عتلياب التقييم االارمية داخل املدرسة 

  مستردلهذه الرسمم صير. 

 

 رسوم الكتب:

 دمل كل
ُ
 عام قبل بداية الدراسة باملدرسة. ت

 .سغطي متيل دماتر / اتب املماد الدراسية 

 .)ال تشتل األدواب الؤتابية  يحتاج اتباة إلى تممير األدواب الؤتابية األساسية لزستخدام اليممي ألطفالهم 

 

 رسوم التأمين
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  رد رسالمم التأمي  للطزب الذين ااتلما سالنة دراسالية كاملة وا دل في
ُ
املدرسالة وقدمما إخطاًرا باملغادرل في ت

 .ااحالي مايم من العام الدراس ي 15او قبل 

 .)رد رسمم التأمي  للطزب الذين لم يؤتلما سنة دراسية كاملة في املدرسة  من اصسطس إلى يمجيم
ُ
 ال ت

  رد رسالالالالالالالالالالمم التأمي  للطالب الذي يغادر املدرسالالالالالالالالالالة خز  العام الدراسالالالالالالالالالال ي. ينطبق هذا على متيل
ُ
الطزب ال ت

 بغض النظر عن مدل اجتظامهم في املدرسة.

 

 رسوم التسجيل

 .بت رد امتيا  الطالب لتقييم القبم ، ُيطلب من اتباة دمل رسمم التسجيل 

 عد رسمم التسجيل صير قابلة لزسترداد
ُ
 ت

 .فرض رسمم التسجيل مقط عند تسجيل الطالب، وليس عند التقديم
ُ
 ت

 

 التخلف عن دفع الرسوم املدرسية

تنشالالالر املدرسالالالة في هذه المثيقة سالالالياسالالالة واإلالالالحة وطالالالفامة لتمراةاب التي سالالالمف تتخذها  ا  عدم سالالالداد الرسالالالمم 

 املدرسية او التأخر في سدادها.
 

دمل الرسالالالالالالالالالمم في المقت املحدد. ُيطلب من الطزب عدم ااح الالالالالالالالالمر 
ُ
لن ُيسالالالالالالالالالتن للطزب بااللتحاق باملدرسالالالالالالالالالة ما لم ت

دمل الرسالالالالالالالالالالمم املتأخر 
ُ
سالالالالالالالالالالبقة على للتدرسالالالالالالالالالالة ما لم ت

ُ
ل بالوامل، وذلك رهًنا بتمامقة و ارل التعليم والتعليم العالي امل

 ذلك.
 

عزول على ذلك، سمف تحجب املدرسة بطاقاب تقرير االمتحا ، وطهادل التحميل  او تحجب التحميل على النظام 

سدد متيل NSISالمطني ملعلمماب الطلبة "
ُ
 الرسمم املستحقة."( و / او ترمض إعادل التسجيل للطالب  تى ت

 

 ملزيد من املعلمماب او املساعدل، يرجى عدم التردد في االتصا  بالفريق املسؤو  عن القبم  باملدرسة لدينا.

 registrar@sgsdoha.comالبريد اإللؤتروسي: 

 

 نتطلع إلى انضمام أطفالكم ألسرة مدرسة األطياف العاملية.
 
 


