
 

CONFIRMATION OF CONTINUATION FOR ACADEMIC YEAR 2021 - 2022 

 

Date: 01/03/2021 

Dear Parents, 

In order to accommodate our new admission students for the next academic year 2021-2022, we would like 

to request you to provide us with the information on whether your child/children will continue to study at EIS 

in the next academic year 2021 - 2022. 

Our priority is with the students who have attended our school this year, therefore, the provision of the 

information below at earliest is important. 

Please complete the form below and return it to the Administration Office before Thursday, 11/03/2021 

along with the following documents (Form will not be accepted without the documents below): 

 Copy of Qatar ID and Passport for the student and parents  ( Father and Mother) 

 Two recent passport size photos of the student 

If your child/children will continue their studies at Elite International School in next academic year  

2021 - 2022, you must pay at the earliest the sum of (QR 3300) per child to our accounts department in 

order to confirm your child’s seat for next academic year 2021-22.  

 

This amount is non-refundable and non-transferable and will be considered as part of First semester fees 

payment for the next academic year 2021-2022. 

 

No Student’s name Current Grade 

Continue next Academic year 
2021 - 2022 

YES NO 

1     

2     

3     

4     

 

Note: Those who fail to pay will be considered as new students for the next academic year 

 2021 – 2022 and have to re-register by paying (QR 2200) and will be accepted only if the seats are 

available. This will be non- refundable/non-transferable and will not be considered as a part of tuition 

fees. 

Note: Fees for next academic year 2021-22 may increase as we are waiting for the approval from Ministry 

of Education and Higher Education and parents should pay accordingly if it is approved. 

Parent’s name: __________________________________________ 

Parent’s signature:  _________________________ 

Date:  __________________ 

 

Note: All parents should cooperate and support the school to finish this procedure on time 



 

 

 
 2022 – 2021  الدراسة للعام األكاديمي استمرارتأكيد 

 
 
 
 

01/03/2021التاريخ :   

 األهل الكرام، حضرة
 

علماً أّن ، 2022-2021  القادماعدادهم للعام االكاديمي  ةحرصاً منّا للحصول على المعلومات الصحيحة عن استمرار طالبنا معنا ومعرف
 .2021-2020 الحالي االكاديمي لعاملأولويتنا هي لطالبنا المسجلين في مدرستنا 

 
 باالضافة الى، 11/30/1202 الموافق خميسال يوم بموعد أقصاهإعادتها إلى مكتب اإلدارة  يرجى ملء االستمارة أدناه و  و عليه، 

 :(المستندات التالية )لن يتم قبول النموذج دون المستندات أدناه
 

 األم ( )األب وأولياء األمور  جواز السفر للطالب و صورة من الهوية القطرية و 

  جواز السفر صور صورتان حديثتان للطالب بحجم 
 

، يطلب منكم دفع مبلغ   2022 - 2021المقبل  الكاديميفي مدرسة النخبة العالمية للعام ا الدراسة مواصلةبفي حال الموافقة  حيث أنه
للسنة  الرجاء دفع المبلغ في أقرب وقت ممكن ليتسنى تأكيد تسجيل استمرارية الطالب بات.اقسم الحس لدى ولدعن كل  لاير( 3300)

 .2022 – 2021األكاديمية المقبلة 
 

السنة األكاديمية القادمة  مناألول  فصلسوف يعتبر جزءا من الدفعة األولى لل و  وغير قابل للتحويلهذا المبلغ غير قابل للرد 
1220- 2220. 
 

2022-2021للسنة الدراسية المقبلة     اإلستمرار   
 الصف الحالي

 
 إسم الطالب 

 
 الرقم

 نعم ال

    1 

    2 

    3 

    4 

 
 

،  و عليه سيتم التسجيل مجدداً بدفع 2022-2021المقبلة  الدراسية للسنة غير مسجل، سوف يعتبر الطالب في حال عدم دفع المبلغ مالحظة:
 من الرسوم الدراسية. و لن يعتبر جزءا  غير قابل للتحويل   /هذا المبلغ غير قابل للرد. في حالة توفر المقاعد لاير( 2200)مبلغ 

،  2022 -2021  كاديمي القادمللعام األ الدراسية رسومال بخصوص زيادة موافقة وزارة التعليم والتعليم العالي في انتظارال نزال نا علًما أن
 ا.هيتم الموافقة علي لرسوم الدراسية التيلوفقًا دفع الرسوم الدراسية يتوجب على أولياء األمور  و عليه

 
 اسم ولي األمر     :  __________________________________________

 توقيع ولي األمر   :  ___________________
 ___________ التاريخ             : 

 

اإلجراء في الوقت المحدددعم المدرسة إلنهاء هذا  و  التعاونولياء األمور أمالحظة: يجب على جميع   


