االستفسارات الخاصة للمقيمين العاملين بالقطاع الخاص وغير العاملين
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هل يتم تسجيل أبناء العاملين بالقطاع الخاص وغير العاملين من المقيمين في العام
الدراسي الجديد بالمدارس الحكومية؟
ال يتم تسجيل أبناء العاملين بالقطاع الخاص وغير العاملين بالمدارس الحكومية؛
عدا سكان المناطق الخارجية وفق التعاميم التي تصدر بهذا الشأن بشكل سنوي،
ووفق ضوابط وشروط معتمدة باإلمكان االستفسار عنها من أي مدرسة حكومية.
كيف يتم قبول تسجيل أبناء العاملين بالقطاع الخاص وغير العاملين من المقيمين
في المدارس الحكومية؟
يتم توجيه ولى األمر لتقديم الطلب على موقع وزارة التعليم والتعليم العالي من خالل
الرابط المحدد لذلك (رابط استثناء أبناء العاملين بالقطاع الخاص وغير العاملين
".)" https://rfe.edu.gov.qa
في حال رفض الطلب المقدم من أبناء العاملين بالقطاع الخاص هل يمكن لولي األمر
التسجيل؟
يتم توجيه ولى األمر إلى التسجيل بالمدارس الخاصة أو السكن في إحدى المناطق
(الخارجية) وفق ضوابط وشروط محددة كما ذكر سابقا ،أو إعادة التقديم مرة أخرى
للعام القادم.
ما هو الموعد المحدد لتقديم طلبات استثناء أبناء العاملين بالقطاع الخاص وغير
العاملين من المقيمين؟
يتم تحديد الفترة الزمنية لتقديم الطلبات من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي سنويا
خالل الفصل الدراسي الثاني.
ما هي شروط الموافقة على استثناء أبناء العاملين بالقطاع الخاص وغير العاملين
من المقيمين؟
تتم هذه الموافقة وفق ضوابط وشروط ومعايير معتمدة تحدد من اللجنة المختصة
بذلك.
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إذا كان لدي موافقة من أعوام سابقة ألحد أبنائي؛ فهل بإمكاني تقديم طلب جديد
لطالب آخر؟
نعم النظام يسمح بتقديم طلب آخر.
إذا كان لدي موافقة من أعوام سابقة لطالب؛ فهل يمكنني استبداله لطالب آخر؟
وأين يمكن تقديم طلب االستبدال ؟
نعم ممكن؛ بشرط عدم استخدام االستثناء فعليا ،وباإلمكان مراجعة أقرب مدرسة
لتقديم الطلب وإرساله لقسم قبول وتسجيل الطلبة بوزارة التعليم والتعليم العالي.
هل يمكن االحتفاظ بالموافقة على االستثناء لسنوات قادمة؟ وماهي الفترة المحددة؟
نعم؛ وتستخدم الموافقة على االستثناء للعام الحالي والعام القادم فقط.
هل يمكن تقديم أكثر من طلب في نفس العام؟
ال يمكن تقديم أكثر من طلب؛ إال إذا كان ال ُمقَدَّم ألجلهما الطلب توأما .
ما هي المستندات المطلوبة لتقديم الطلب وكيفية التقديم؟
يوجد دليل بالموقع لكيفية التقديم والمستندات المطلوبة.
ما هو العمر المطلوب لتقديم الطلب البني؟
يجب أال يقل عمر الطالب عن  6سنوات في نهاية  30سبتمبر من عام القبول؛ وإال
يعتبر الطلب ُم ْلغى.
في حال وجود موافقة مسبقة على الطلب وكان العمر غير مطابق لما جاء في
الشروط فهل يحق للمتقدم استخدام االستثناء للعام الذي يليه أو استبداله؟
ال( ..إذ يتم رفض الطلب وقتها لتتم إعادة التقديم مرة أخرى للعام القادم).
متي تظهر نتيجة استثناء أبناء العاملين بالقطاع الخاص وغير العاملين من
المقيمين؟
قبل بدء العام الدراسي وبحد أقصى بين شهري سبتمبر وأكتوبر من كل عام.
عند الموافقة على االستثناء هل يمكن ترشيح المدرسة من قبل ولي األمر؟
عند الموافقة يتم ترشيح المدرسة من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي حسب توفر
الشواغر بالمدرسة والمدارس البديلة األقرب لسكن ولي األمر.
هل يتم توفير حافلة البني في المدرسة المرشح لها من قبل وزارة التعليم؟
قد تتوفر حافلة بالمدرسة المرشحة من قبل وزارة التعليم ،وفى حال عدم توفرها
فبإمكان ولى األمر طلب المساعدة من قبل مدرسة أخرى توفر المواصالت البنه
لتقديم طلب للنقل إليها؛ ولكن البد من اعتماد تسجيل الطالب من قبل ولي األمر في
المدرسة المرشحة له من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي أوال ،وبعدها يمكن النقل
في حال توفر شاغر.
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هل يوجد رقم مراجعة لمقدم الطلب؟
نعم يوجد رقم طلب يتم إرساله عن طريق رسالة نصية لهاتف مقدم الطلب وأيضا
عن طريق البريد اإللكتروني.
كيف يتم إبالغي بالموافقة أو عدم الموافقة على الطلب؟
يتم إرسال رسالة نصية لهاتف مقدم الطلب وأيضا عن طريق البريد اإللكتروني
بالموافقة وأيضا عند ترشيح المدرسة.
هل يمكن تقديم الطلب إذا كان ولي األمر ال يعمل /أو متوفى  /أو مطلقة  /أو أرملة؟
نعم يمكن تقديم الطلب مع تحميل المرفقات المطلوبة للتقديم.
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