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دلـيــل الـدراســة
والـعـيـش يف أسـرتاليـا.

عش .تعلم .تطور.

رحلتك اىل اأ�سرتاليا تبداأ من هنا.
بعد قراءتك الدليل الذي حتمله بني يديك� ،سوف تطلع على كل �سيء
حتتاج اإليه من اأجل اأن تبداأ حياة جديدة ،يف واحدة من اأكرث البلدان
اإثارة حول العامل.
اإن الدار�سة يف اأ�سرتاليا ت�سكل جتربة ثقافية ل ت�سبه غريها.
�سوف متنحك اجلامعات الأ�سرتالية التي ترقى اىل امل�ستويات العاملية ومعاهد اللغات
وم�ساقات التدريب املبنية على البتكار ،وحرية التفكري والبداع ،اأف�سلية املناف�سة لدى
عودتك اىل وطنك.
اإنها اأكرث من جمرد درا�سة ،لأن هناك املزيد مما يجب اأن تتعلمه يف اخلارج .فالتجارب
التي تكت�سبها وال�سداقات التي تن�سجها يف اأ�سرتاليا �سوف تبقى معك اىل الأبد.
ت�ستقطب اأ�سرتاليا الطالب من حوايل  200بلد حول العامل ،ويتحدثون اأنواعا خمتلفة
من اللغات ،اإل اأنهم مي�سون حياتهم ويقولون :العي�ش يف اأ�سرتاليا من اأف�سل الأوقات التي
اأم�سيتها يف حياتي.
ي�سرح هذا الكتيب ملاذا العي�ش والدرا�سة يف اأ�سرتاليا ي�ستحقان كل ذلك ،وهو اأي�سا مرجع
عملي ير�سدك حول متطلبات احل�سول على تاأ�سرية دخول وحقوقك وم�سوؤولياتك كطالب
اأجنبي بالإ�سافة اىل العديد من اأمور الأخرى.

يف الواقع ،اإن ما حتمله بني يديك ميكن اأي�سا اأن تطلق عليه "الدليل
اىل احلياة اجلديدة" .ولكن قبل اأن تبداأ مغامرتك اإقلب ال�سفحة.
اإبداأ رحلتك من هنا
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قـبـ ـ ــل
اأن تـغـ ـ ــ�در

قـبـــل أن تـغـــادر.

قـبـ ـ ــل اأن تـغـ ـ ــادر.
يعني قبول حتدي الدرا�سة يف اخلارج اأن هناك العديد من الأمور التي يجب التخطيط
والإعداد لها .فا�ستخدم هذا الدليل من اأجل م�ساعدتك للتخطيط والإعداد للمغامرات
املثرية التي �سوف تواجهك.
قبل مغادرتك وطنك باأ�سابيع قليلة ،يجب عليك الت�سال باملكتب الدويل يف املوؤ�س�سة
التعليمية التي ترغب يف النت�ساب اإليها ،اإذ اأنه باإمكانهم م�ساعدتك من خالل تزويدك
بالن�سائح لدى و�سولك اىل املطار والإقامة املوؤقتة ،والدورات التوجيهية واخلدمات
الأخرى التي من املمكن اأن حتتاج للم�ساعدة فيها.
تاأكد من اأن ت�سطحب معك كل الوثائق مبا يف ذلك جواز �سفرك ،وتاأ�سرية الدخول،
واإي�سالت �سيكات ال�سفر ،وتذاكر الطريان ،وم�ستندات التاأمني ،و�سع ن�سخ عنها يف اأماكن
خمتلفة حيث ميكنك الو�سول اإليها ب�سهولة يف حالت ال�سرورة ،واترك الن�سخ الأ�سلية يف
حقيبتك اليدوية .واترك اأي�سا ن�سخة من كل الوثائق املهمة مع �سخ�ش ما يف وطنك.
وقبل مغادرتك يجب عليك اأن تاأخذ بالعتبار الأمور التالية:
• الت�أمني على ال�سفر :تاأكد من ان لديك تاأمين ًاكافي ًا على نف�سك وممتلكاتك
اخلا�سة ،وخ�سو�سا اأثناء �سفرك ،وتاأكد اأي�سا ،من اأن بولي�سة التاأمني اخلا�سة بك
تغطيك اإذا كنت تنوي العمل يف اخلارج.
• الت�أمني على ال�سي�رة :ا�ساأل �سركة التاأمني على �سيارتك اأن تزودك بخطاب عدم
مطالبة قبل مغادرة وطنك اإذا كنت تنوي �سراء �سيارة .اإن تكلفة التاأمني على ال�سيارة
باهظة جدا خ�سو�سا لل�سباب .كما ان معظم مكافاآت عدم وجود مطالبات حتول اىل
�سركات التاأمني الأ�سرتالية.
• م�ستندات ال�سكن :اإذا كنت تخطط ل�ستئجار م�سكن ،حاول اأن جتلب معك
م�ستندات من مالك العقار ال�سابق ،لأن ذلك �سوف يحعل عقد الإيجار �سهال جدا.
وتاأكد اأي�سا من اأن لديك ح�سابا م�سرفيا جاريا للم�ساعدة على اإثبات قدرتك على
حتمل قيمة الإيجار.
• ال�سجالت الطبية :ا�سطحب معك �سجالتك وو�سفاتك الطبية مع ر�سالة من
طبيبك اإذا ما كنت بحاجة اىل تناول دواء ما .ويتوجب عليك اأي�سا جلب ن�سخ مرتجمة
باللغة الإجنليزية لتلك امل�ستندات.
• �سور �سخ�سية :يف�سل ان جتلب معك بع�ش ال�سور ال�سخ�سية كتلك امل�ستخدمة يف
جوازات ال�سفر ل�ستعمالها يف حالة اإذا دعت احلاجة لبطاقات ع�سوية اأو تاأ�سرية �سفر
لتم�سية العطالت يف اخلارج.
• النقود :يتوجب عليك اإح�سار ما يكفي من النقود بالعملة الأ�سرتالية نقدا
ل�ستخدامها يف الأيام الأوىل على و�سولك ،بالإ�سافة اىل مبلغ يرتاوح ما بني 1500
دولر و 3500دولر على هيئة حوالت م�سرفية اأو �سيكات �سياحية حمررة باإ�سمك.
• تك�ليف املعي�سة :قم بزيارة موقع  www.studyinaustralia.gov.auللح�سول
على دليل عام حول تكاليف املعي�سة لدى و�سولك.
قـبـ ــل اأن تـغـ ــادر
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ا�ستخدم هذه الالئحة للت�أكد من اأن ك�فة امل�ستندات التي
�ستحت�جه� هي بحوزتك:
تذاكر ال�سفر وجواز �سفر �ساري املفعول وتاأ�سرية طالب.
ر�سالة قبول من قبل املوؤ�س�سة التعليمية اأو اأي�سال تاأكيد الت�سجيل �سادر عن
املوؤ�س�سة املعنية.
اإي�سالت لأي دفعات ذات العالقة قمت بها مبا يف ذلك نفقات ر�سوم
الت�سجيل والتغطية ال�سحية.
ر�سالة املنحة الدرا�سية (اإذا انطبق ذلك عليك).
الن�سخ الأ�سلية اأو امل�سدقة عن ال�سجل الأكادميي (�سهادة الدرجات).
ترجمة اإجنليزية للفحو�سات الطبية التي بحوزتك.
هوية �سخ�سية مثل رخ�سة القيادة اأو بطاقة الهوية مع ترجمتها باللغة
الإجنليزية.
بيانات التامني ال�سحي (انظر �سفحة  48للمزيد من التفا�سيل).

الأمـتـعـ ـ ـ ــة
عندما جتهز اأمتعك ،تاأكد من اأن املواد التي تود الإعالن عنها جمركيا يف متناول يديك،
وتذكر اأن الوزن امل�سموح به يف الدرجة ال�سياحية يبلغ  20كيلوغراما (ميكنك التاأكد من
الوزن امل�سموح به لدى خطوط الطريان) .كما اأنه يتوجب عليك و�سع مل�سق وا�سح على
اأمتعتك يحتوي على ا�سمك وعنوانك وعنوان املوؤ�س�سة التعليمية.

كما ين�سح بقفل حقيبتك ،اإل اإذا توجب تفتي�سها ل�سرورة اأمنية .ل توافق مطلق�
على اأخذ حقيبة اأو اأية مواد اأخرى اىل اأ�سرتالي� ل�سخ�ص اآخر ،حيث اأنه�
قد حتتوي على حمظورات ق�نونية ت�سبب يف تعري�سك للم�س�ءلة.
حافظ على جواز �سفرك واأمتعك واإ�سعار الو�سول وتاأكيد الت�سجيل يف موؤ�س�ستك التعليمية،
يف كافة الأوقات بالإ�سافة اىل بيانات الت�سال اخلا�سة باملكتب الدويل التابع للموؤ�س�سة
التعليمية ،واإذا مل تكن متاأكدا مما يجب اأن تفعله فاطلب امل�ساعدة من اأحد موظفيه ،اإذ
اأنهم دائما على ا�ستعداد بتقدمي الإر�ساد وامل�ساعدة.
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قـبـ ــل اأن تـغـ ــادر

الو�سـ ـ ــول
اإىل اأ�سـ ـ ــرتالي�

الوصــول إىل أســرتاليـا.

الو�سول اىل اأ�سرتاليا.
مبجرد و�سولك اىل اأ�سرتاليا ،هناك مواد معينة حتتاج للت�سريح عنها ،كما اأنه عليك
جتهيز جواز �سفرك وبطاقة و�سول امل�سافرين لإبرازها اإىل موظفي الهجرة .وميكنك بعد
ذلك اأخذ حقائبك من قاعة الأمتعة واحلقائب ومن ثم املتابعة حتى منطقة التفتي�ش.

املراقبة اجلمركية وقوانني احلجر ال�سحي
اإذا مل يكن لديك اأي �سيء للت�سريح اتبع املمر الأخ�سر
اإذا كان لديك �سيء للت�سريح عنه اتبع املمر الأحمر
مواد يجب عليك الت�سريح عنها لدى و�سولك:
• املواد النباتية (تت�سمن القطع اخل�سبية واملنحوتات املطلية اأو امل�سبوغة وامل�سغولت
اليدوية والقطع التذكارية امل�سنوعة من مواد نباتية ومنتجات اخلزيران ،وال�سالل
امل�سنوعة من الق�سب اأو الق�ش والأوراق املجففة والورود املجففة واملواد التي حتتوي
على حلاء الأ�سجار).
• املنتجات احليوانية (وت�سمل الري�ش والعظام والقرون وال�سوف و�سعر احليوان
واجللود والفراء وال�سدف وال�سعب املرجانية ومنتجات النحل واحليوانات احلية
وبي�ش الطيور).
• كل اأنواع احليوانات والأحياء البحرية الربية املحمية.
• املنتجات الطبية.
• الأطعمة (وت�سمل الأغذية ومكونات الطعام املطبوخة والنيئة والفواكه املجففة
واخل�سراوات ومنتجاتها واللحوم املعلبة ،والألبان وم�ستقاتها ،والأ�سماك ومنتجات
املاأكولت البحرية الأخرى ،واملعكرونة اجلاهزة والأرز ،والأع�ساب والبهارات،
والب�سكويت وقوالب احللوى واملنتجات ذات ال�سلة ،وال�ساي والقهوة وغريها من
امل�سروبات ،واحلبوب واجلوز).
• الأ�سلحة النارية والذخائر املختلفة.
مالحظة :يجب الت�سريح عن الأموال النقدية التي بحوزتك اإذا كانت تبلغ  10اآلف دولر
واأكرث اأو ما يعادلها من العمالت الأجنبية (اأوراق نقدية اأو معدنية) ،لدى و�سولك اأو
مغادرتك اأ�سرتاليا.

الو�سـ ــول الى اأ�سـ ــتراليا
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اإن كل احلقائب مراقبة بوا�سطة الأ�سعة حتت احلمراء اأو �سا�سات الرادار لدى الو�سول.
ويجب الت�سريح عن املواد املتعلقة باملاأكولت والنباتات واملنتجات احليوانية للك�سف عنها
من قبل �سلطات احلجر ال�سحي .واإذا اأخفقت يف الت�سريح اأو التخل�ش من املواد املحظورة
اأو اأجريت اأي ت�ساريح خاطئة ،عندئذ �سوف تتعر�ش للمالحقة .اإذ قد يتم تغرميك مببلغ
 220دولرا ،اأو تتعر�ش للم�ساءلة القانونية ودفع غرامة تتجاوز قيمتها  60األف دولر
واملخاطرة باحلب�ش ملدة � 10سنوات.
ما هي الأغرا�ش التي ل اأ�ستطيع اإح�سارها معي اىل اأ�سرتاليا؟ وما الذي ل اأ�ستطيع اإر�ساله
بوا�سطة الربيد اىل اأ�سرتاليا؟ اإن املن�سورات ال�سادرة عن هيئة اخلدمات الأ�سرتالية
باملواد املحظورة تعر�ش لئحة كاملة بالب�سائع التي ي�ستلزم الت�سريح عنها ،بالإ�سافة اىل
لئحة باملواد املحظور اإدخالها اىل اأ�سرتاليا .وللمزيد من املعلومات قم بزيارة موقع:
www.aqis.gov.au

هناك اأي�سا بع�ش القيود على الأدوية ال�سادرة مبوجب و�سفات طبية التي رمبا قد
حت�سرها معك اىل اأ�سرتاليا .وميكنك الإطالع على هذه القيود من خالل موقع اإدارة املواد
الطبية الأ�سرتاليةwww.tga.gov.au :

�سلع غري خ��سعة للر�سوم اجلمركية

رمبا يتوجب عليك دفع ر�سوم جمركية و�سريبة مبيعات على بع�ش ال�سلع التي جتلبها معك
اىل اأ�سرتاليا .وي�سمح للم�سافرين اأن ي�سطحبوا معهم الب�سائع التالية غري اخلا�سعة
للر�سوم:
• ما قيمته  900دولر من ال�سلع التي ل تت�سمن الكحول وال�سجائر ( 450دولرا
للم�سافرين ما دون �سن  18عاما) على �سبيل املثال الكامريات والأجهزة الإلكرتونية
والعطور وال�سلع اجللدية واملجوهرات وال�سلع الريا�سية.
•  2.25ليرت ًا من امل�سروبات الكحولية و� 250سيجارة اأو  250غرام ًا من ال�سيجار اأو
منتجات التبغ وغريها من ال�سجائر للم�سافرين البالغ اأعمارهم  18عام ًا وفما فوق.
واإذا جتاوزت قيمة  900دولر امل�سموح بها ،فاإنه من املمكن اأن يتم دفع �سريبة مبيعات على
القيمة التي تفوق احلد امل�سموح به .وللمزيد من املعلومات قم بزيارة موقع:
www.customs.gov.au
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الو�سـ ــول الى اأ�سـ ــتراليا

اأي�مك
القليلة الأوىل

أيـامـك القليـلة األوىل.

اأيـ ــامـ ــك القليلـ ــة الأولـ ــى.
توفر العديد من املوؤ�س�سات التعليمية خدمة ال�ستقبال يف املطار للطالب الذين �سوف
يقيمون يف احلرم اجلامعي اأو مع عائلة .و�سوف يقوم مندوب من موؤ�س�ستك التعليمية
مبالقاتك يف املطار لقاء اأجر ي�سري ،ويقودك اىل امل�سكن .وهذه اخلدمة ميكن ترتيبها
غالبا من قبل املكتب الدويل التابع للموؤ�س�سة التعليمية التي �سوف تدر�ش فيها ،ويجب اأن
تكون مرتبة قبل اأ�سابيع قليلة من مغادرتك بلدك .وتاأكد من اأنك و�سعت ا�سم ورقم هاتف
ال�سخ�ش امل�سوؤول الذي �سوف ي�ستقبلك واملكان والزمان املتفق عليهما للقائك يف حقيبة
يدك من اأجل اأن تتمكن من الو�سول اإليها ب�سرعة.
وتتوفر املو�سالت العامة من واىل املطارات الدولية واىل العديد من املناطق املحيطة بها.
كما اأن احلافالت والقطارات و�سيارات الأجرة �سوف تكون متوفرة اأي�سا يف مبنى املطار.
وعندما ت�سل اىل مكان اإقامتك ل تن�سى اأن تت�سل بذويك اأو اأقاربك من اأجل اإبالغهم
بو�سولك �ساملا.

اأمور يجب القي�م به�
الت�سال باملكتب الدويل التابع ملوؤ�س�ستك التعليمية.
احل�سول على بطاقة طالب وبطاقات المتياز.
ت�سجيل وح�سور احل�س�ش التوجيهية التي توفرها موؤ�س�ستك التعليمية.
فتح ح�ساب م�سريف (راجع �سفحة )25
ترتيب ال�سكن الدائم.

اأيـ ــامـ ــك القليلـ ــة الأولـ ــى
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ال�س ـتـق ـ ـ ـ ــرار
رمبا تكون خالل الأيام القليلة الأوىل التي مت�سيها يف اأ�سرتاليا من�سغال اأو م�ستاقا لبلدك.
فهناك اأمور عديدة يجب القيام بها لتكون م�ستعدا قبل املبا�سرة يف درو�سك مثل اإيجاد
�سكن دائم والت�سجيل يف ال�سفوف .ورمبا تبداأ بال�سعور بالتوتر كونك بعيدا عن عائلتك
واأ�سدقائك ،فاإنه من املهم جدا اأن تكون مدركا ما يجب عليك القيام به اأو من ي�ستطيع
م�ساعدتك.
ابداأ با�ستك�ساف املدينة وجتول يف اأماكن مثل احلرم اجلامعي وال�سوبرماركت املجاورة
وحمطات املراكز العامة التي توؤدي اىل املكان الذي تعي�ش فيه .ورمبا ترغب ب�سراء �سحيفة
حملية ت�ساعدك يف تكوين فكرة وا�سحة حول املجتمع املحيط بك والنوادي الريا�سية
والثقافية .فالن�سمام اىل النوادي عمل �سائب من اأجل التعرف اىل اأ�سدقاء جدد ولكي
ت�سبح جزءا من املجتمع .كما اأن ال�سحيفة �سوف ت�سم اإعالنات عن الأن�سطة الجتماعية
مثل احلفالت الغنائية والأ�سواق.

اأيـن جتـ ـ ـ ــد املـ�سـ ـ ـ ــ�عـ ـ ـ ــدة؟
اإن املكتب الدويل التابع ملوؤ�س�ستك التعليمية هو املكان املثايل ،حيث حت�سل على امل�ساعدة
يف كل �سيء بدء ًا من فتح ح�ساب م�سريف وانتها ًء باإجراءات الت�سجيل اجلامعي .ويجب
اأن تعرف عن نف�سك لدى املكتب حاملا ت�سل اىل اأ�سرتاليا وتبداأ ال�ستفادة من خدماته.
و�سوف ت�سم املوؤ�س�سة التعليمية ا�ست�ساريني ميكنك التحدث اإليهم اإذا واجهتك متاعب
يف التاأقلم مع احلياة يف البلد اجلديد.
وي�سكل املوقع الإلكرتوين اخلا�ش بحكومة الولية اأو الإقليم م�سدر ًا مفيد ًا للمعلومات
جتد فيه املعلومات اخلا�سة باملوا�سالت والنوادي الجتماعية واخلدمات ال�ست�سارية
والبنى التحتية واملناطق ال�سياحية والفنون والريا�سة وروابط خا�سة مبواقع اإلكرتونية
اأخرى.
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جنوب اأ�سرتايل

www.act.gov.au

www.sa.gov.au

نيو�ساوث ويلز

تا�سمانيا

www.nsw.gov.au

www.tas.gov.au

الإقليم ال�سمايل

فيكتوريا

www.nt.gov.au

www.vic.gov.au

كوينزلند

�سرق اأ�سرتاليا

www.qld.gov.au

www.wa.gov.au
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اإيج�د م�سكن دائم

هناك جمموعة متنوعة من امل�ساكن التي تالئم خمتلف امليزانيات والحتياجات ،تت�سمن
ال�سكن يف احلرم اجلامعي اأو الإقامة مع عائلة اأ�سرتالية .كما ان م�ساركة ال�سكن مع طالب
اآخرين خيار �سائع جدا ،وغالبا ما حتتوي لوحات الإعالنات اخلا�سة بالطالب اأو ال�سحف
عرو�سا ل�ستئجار غرف اأو منازل .وتعر�ش بع�ش املوؤ�س�سات التعليمية اأي�سا فر�سا لل�سكن
على موقعها الإلكرتوين.
ول تت�سمن معظم امل�ساكن ،با�ستثناء الإقامة مع عائلة ،الأدوات الكهربائية واملفرو�سات
والأ�سرة والأواين املطبخية .وتتوفر �سلع منزلية رخي�سة يف حمالت بيع الأثاث امل�ستعمل
بالتجزئة اأو اإعالنات ال�سحف اخلا�سة ببيع هذه ال�سلع اأو لوحات الإعالنات يف املوؤ�س�سات
التعليمية .ورمبا قد ترغب باإح�سار بع�ش املواد الأ�سا�سية.
وي�ستطيع املكتب الدويل التابع ملوؤ�س�ستك التعليمية تزويدك بالن�سائح املتعلقة بخيارات
ال�سكن .وميكن ترتيب �سكن موؤقت لك قبل مغادرة بلدك .وهكذا ت�ستطيع اأن حتدد
خياراتك على املدى الطويل.

الإق�مة مع ع�ئلة (م� بني  110دولر و 207دولر يف الأ�سبوع)

اإن الإقامة مع عائلة م�ساألة �سائعة جدا يف اأو�ساط الطالب اليافعني اأو اأولئك الذين يتابعون
دورات يف اللغة الإجنليزية لفرتة ق�سرية .والغرف املفردة اأو املزدوجة متوفرة بتكلفة
متفاوتة تبعا لذلك .والوجبات الغذائية عادة م�سمولة بذلك ،مع توفر خيار اآخر اأقل تكلفة
باإعداد الطعام �سخ�سيا .وهناك خيار اآخر ،هو الإقامة يف مزرعة ،حيث تتوفر اخلدمات
نف�سها يف حميط ريفي .وحتتفظ املوؤ�س�سات التعليمية ب�سجالت للعائالت التي تتمتع ب�سمعة
طيبة وتكون م�ستعدة ل�ستقبال الطالب خالل ال�سنة الأكادميية.
يجب عليك اأن تدفع اإيجار ال�سكن مع عائلة فور و�سولك ،بالإ�سافة اىل تاأمني (يعادل قيمة
اأيجار اأربعة اأ�سابيع) اإذا مل تكن قد قمت بذلك قبل مغادرتك بلدك .تاأكد من اأنك حت�سل
على الإي�سال باملبلغ يف كل مرة تقوم بها بدفع قيمة الإيجار.
وكونك �سوف تعي�ش يف منزل �سخ�ش اآخر� ،سوف يتوقع منك القيام باأعمال النظافة،
وخ�سو�سا يف الأماكن امل�سرتكة .ويجب عليك طلب موافقة م�سيفك قبل اأن تقوم بتو�سيل
اأي جهاز ،مثل التلفزيون يف غرفتك .واإذا كانت لديك اأي اأ�سئلة ،حتدث اىل م�سيفك
و�سوف يقوم مب�ساعدتك .واإن كان هناك م�ساألة عالقة ات�سل باملوؤ�س�سة التعليمية التي
تنتمي اإليها من اأجل امل�ساعدة.
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اإنها فكرة جيدة اأن تناق�ش امل�سائل التالية مع العائلة التي ت�ست�سيفك لدى و�سولك اىل
اأ�سرتاليا ،لأن ذلك �سوف ي�ساعدك على التوا�سل معهم ب�سكل اأف�سل ،وتعزز جتربتك يف
العي�ش مع عائلة.
• متى يتوجب علي دفع قيمة الإيجار وفاتورة الهاتف؟
• ما هي قوانني ا�ستخدام املطبخ وغ�سيل املالب�ش واخلروج من املنزل اأو ا�ست�سافة
بع�ش الأ�سدقاء؟
• يف اأي وقت من الليل يجب اأن اأتوقف عن ا�ستقبال الت�سالت الهاتفية؟
• اىل اأي مدى ميكنني اأن اأتاأخر بالعودة اىل املنزل بعد النتهاء من الدوام املدر�سي؟
(للطالب الذين يدر�سون يف املراحل الثانوية اأو من هم دون �سن  18عاما).
• ما هي الفرتة الزمنية التي يجب اإعطاوؤها اإذا قررت مغادرة املنزل؟ ومتى ميكنني
اأن اأ�ستعيد قيمة التاأمني؟

الإق�مة يف منزل جتعل الأمور اأكرث �سهولة

ت�سعر حلظة و�سولك اأنك يف بيئة اآمنة وحممية من دون اأن ت�سغل بالك باملكان الذي �سوف
تعي�ش فيه ،اأو بكيفية احل�سول على اخلدمات كالكهرباء والهاتف ،كما ل يتوجب عليك
القيام بالت�سوق ،فالعائلة �سوف ت�ساعدك على التاأقلم مع حميطك اجلديد والذهاب اىل
مكان دار�ستك .و�سوف حت�سل على غرفتك اخلا�سة (اإذا مل تكن قد طلبت امل�ساركة
املزدوجة) بال�سافة اإىل طاولة للدر�ش وملبة وتخت مريح ووجبتي طعام يف اليوم بنا ًء على
الربنامج الذي اعتدته.
اأما بالن�سبة للطالب النا�سجني ،ومبا اأن العائالت تقطن بالقرب من حمطات احلافالت،
فاإنها ل توفر املوا�سالت اإل اإذا كان هذا الأمر قد مت بطلب خا�ش ،كما اأنه من املتوقع اأن
يلتحق الطالب باحلافلة لكي تقلهم اىل اأماكن درا�ستهم ،ويف حالة اإذا طلبتَ غرفة من
العائلة التي تقيم معها ف�سوف تق�سي معك وقت ًا لتناول طعام الع�ساء ،اأوللتحدث معها،
ومبرور الأيام فاإن م�ستوى حتدثك باللغة الإجنليزية يتح�سن كثري ًا.

القليل حول الأ�سرتاليني

الأ�سرتاليون غري عن�سريني ،فاإن ذلك �سد القانون.
يرجى اأخذ العلم باأن الأ�سرتاليني يرحبون بالأ�سخا�ش من خمتلف الأمم ،وبرناجمنا
يعكـ�ش ذلك.
ك ُّل املواطنني مت�ساوون ح�سب القانون الأ�سرتايل ،وهذا يعني اأن الرجال والن�ساء مت�ساوون
بغ�ش النظر عن البلد الذي ياأتون منه ،و�سوف يعاملون على اأ�سا�ش امل�ساواة ويتوجب عليك
اأن تعاملهم باملثل.
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وبنا ًء على ذلك رمبا جتد نف�سك مقيم ًا يف منزل يقطنه اأ�سرتاليون مل يولدوا يف اأ�سرتاليا،
ورمبا تكون الإجنليزية لغتهم الثانية ،وعلى الرغم من ذلك �سوف تكون لغتهم الإجنليزية
�سل�سة حتى لو مل تكن لديهم اللكنة ،فالزوج اأو الزوجة قد يكونان قد اأتيا من بلدين
خمتلفني .ورمبا تكون العائلة التي تقطن معها موؤلفة من امراأة غري متزوجة ،وقد يكون
لديها اأولد اأو رمبا ل .هذا جزء من الثقافة  -ثقافة بلد اأتيت للعي�ش فيها .ورمبا يكون لدى
العائلة التي تقيم معها حيوانات األيفة ،ويف بع�ش الأحيان تعي�ش الكالب والقطط داخل
املنزل مع العائلة اأو خارجه.
يذهب الزوج والزوجة اىل العمل يف غالبية العائالت يف اأ�سرتاليا ،و�سوف تكون مطالبا
بامل�ساهمة ب�سكل عام باأعمال منزلية خفيفة مثل حت�سري الطاولة ،جلي الأطباق،
واملحافظة على غرفتك نظيفة ومرتبة .واإذا مل تكن تعلم كيف تقوم بذلك عندها �سوف
يقومون بتعليمك.
عندما تعي�ش يف بيت خا�ش تذك ْر اأن اللطافة ومراعاة الآخرين �سوف يكونان حمط اإعجاب
الآخرين .فكل فرد تتم معاملته باحرتام وبت�سا ٍو ،ومن املهم جد ًا اأن تبت�سم وتقول من
ف�سلك عندما تطلب من اأحدهم �سيئ ًا ما ،واأن تتوجه اإليه بال�سكر عندما حت�سل على
ال�سيء املطلوب .

بع�ص الإ�ستثن�ءات التي رمب� تكون لدى الع�ئلة
ال�ستئذان

�سوف تطلب منك العائلة اأن تفيدها باأماكن تواجدك يف كل الأوقات ،اإذا مل تكن ترغب
يف العودة اىل املنزل لتناول وجبتك امل�سائية ،عليك اأن تبلغ العائلة بذلك قبل اأن يقوم
اأفرادها باإعداد الع�ساء ،اإن كل ما يحتاجون اإليه هو اأن تت�سل بهم يف وقت الغداء ،واإذا
كانت العائلة يف مكان عملها فعليك اأن ت�ساأل كيف ميكنك اإي�سال الر�سالة اإليها ،واإذا
قررت البقاء خارج ًا مع اأ�سدقائك يرجى مرة اأخرى اإعالم عائلتك بذلك ،وهذا ميكن اأن
يتم بوا�سطة الهاتف ،كما يرجى اأن ت�ساأل عائلتك اأي�سا قبل دعوة اأ�سدقائك اىل منزلهم،
وتذكر دائم ًا اأن تكون ودود ًا ،مهذب ًا ولطيف ًا مع اأفراد عائلتك ،لأنهم فتحوا منزلهم لك.
وعلى الرغم من اأن ذلك لي�ش اإلزامي ًا ،فاإن الأ�سرتاليني ل يحبون التاأخر عن املواعيد ،لذا
فاإذا كنت مدعو ًا لزيارة اأو لقاء اأ�سدقاء العائلة ،فاإنه من املهم جدا اأن حت�سر يف الوقت
املحدد ،واإذا مل يكن باإمكانك ذلك فريجى اأن ل تن�سى اأن تت�سل بعائلتك لكي ت�سرح لها
ملاذا ل ميكن اأن تكون موجود ًا معها يف الوقت املحدد.
ت�سمح معظم العائالت بالتدخني فقط خارج املنزل .واإذا كنت مدخن ًا ،فريجى اأن ت�ساأل
العائلة اإذا كان باإمكانك القيام بذلك واأين ميكن اأن ت�سعل �سيجارتك يف منزلهم ،ول ي�سمح
بالتدخني يف احلافالت والأبنية العامة .واأ�سرتاليا بلد جاف ،وبناء على ذلك فاإنه من
ال�سهل جدا الت�سبب يف اإ�سعال حرائق ،فعلية يرجى اأن تتاأكد دائم ًا من اإطفاء �سيجارتك.
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ا�ستخدام املرح��ص

من املهم جدا التوا�سل مع عائلتك فيما يتعلق با�ستخدام املرحا�ش .وي�ستخدم الأ�سرتاليون
عادة "الد�ش" على الرغم من وجود اأحوا�ش ال�ستحمام يف معظم املنازل .ففي اأجزاء
عديدة من اأ�سرتاليا هناك مناطق جافة .فلن يكون باإمكانك ملئ حو�ش ال�ستحمام باملاء
اأو ا�ستخدام الكثري منه كما ت�ستهي .ورمبا كل ما قد ت�ستطيع اأن ت�ستخدمه ما بني الثلث اىل
الن�سف من املاء احلار.
حتقق اأول مع العائلة التي ت�ست�سيفك. .معظم املنازل لديها نظام مياه �ساخنة تتدفق املياه
احلارة منها مبا�سرة اىل حو�ش ال�ستحمام ،ويجري ت�سخني تلك املياه بوا�سطة الكهرباء،
لذلك فهي حمدودة ،فلي�ش هناك نظام الت�سخني بوا�سطة الغاز الذي رمبا قد يكون متوفر ًا
يف بالدك .واإذا مالأت احلو�ش باملياه احلارة ،فلن يكون عندها ماء حار ل�سخ�ش اآخر لكي
ي�ستحم اأو ميلئ احلو�ش.
ا�ساأل م�سيفيك اىل اأي مدى قد ت�ستطيع ا�ستخدام احلمام ،لأنه �سوف تكفيك مدة تبلغ اأقل
من  10دقائق .ول ميكنك ا�ستخدام احلمام لأكرث من  15دقيقة ،واإل �سوف جتعل الآخرين
ينتظرون .وعندما تنتهي من ا�ستخدام احلمام فريجى تنظيفه ،وام�سح اأية بقعة تناثرت
فيها املياه .واإذا مل تكن تعلم كيف ت�ستخدم احلمام فريجى اأن ت�ساأل اأفراد العائلة التي
تقيم معها وهم �سوف يكونون �سعداء عندما ي�سرحون لك.

ا�ستخدام اله�تف

يرجى اأن ت�ساأل العائلة التي ت�ست�سيفك قبل اأن ت�ستخدم الهاتف ،وهكذا ميكنك اأن تقوم
بالرتتيبات الالزمة من اأجل دفع الفواتري اخلا�سة بك ،واأ�سهل طريقة لإجراء اإت�سال دويل
هي ا�ستخدام البطاقة الهاتفية ،ويرجى التاأكد من اأنك �سددت ح�ساب هاتفك مع عائلتك
قبل اأن تغادر املنزل.
هناك معلومات تتعلق بكيفية ا�ستخدام الهاتف يف دليل ال�سفحات البي�ساء ،وتاأكد من اأنك
لن ت�ستخدم الهاتف من اأجل اإجراء ات�سالت اأو تلقي مكاملات يف اأوقات متاأخرة من امل�ساء
(بعد ال�ساعة التا�سعة من بعد الظهر) اأو اأثناء فرتة الليل ،لأن ذلك غري منا�سب اأو مقبول
يف اأ�سرتاليا .وحاول اأن تخف�ش وقت املكاملات اىل اأدنى فرتة ممكنة ،فاأنه لي�ش خم�س�س ًا
لك فقط ،واأمنا جلميع اأفراد العائلة.

النوم والأنوار م�س�ءة

جتري العادة يف اأ�سرتاليا اأن تكون الأنوار غري م�ساءة خالل فرتة النوم حيث اأن ت�سغيلها
اأثناء الليل يعترب هدرا مل�سادر الطاقة.

ا�ستخدام اأدوات ع�ئلتك

يرجى ا�ستئذان عائلتك اإذا اأردت ا�ستخدام التلفزيون ،اأو الأدوات الأخرى ،وكيفية
ا�ستخدامها بتاأنٍ !..

ا�ستخدام ال�سخ�ن

رمبا تزودك عائلتك ب�سخان خالل ف�سل ال�ستاء فحاول اأن تطفئه خالل الليل ،و ْمن حتت
البطانيات اأو غطاء ال�سرير .فرتك ال�سخان مفتوح ًا خالل الليل ُ
ي�سكل خطر ًا كبري ًا.
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اإع�دة التدوير جت�رة رائجة يف اأ�سرتالي�

رمبا قد تكون لحظت اأن لدى عائلتك �سلتني من املهمالت ،ا�ساأل عائلتك لكي تعلمك اأي
واحدة منهما مالئمة لرمي النفايات.

الأمن

من غري املعتاد اأن يتم تزويد غرف النوم بالأقفال ،واإذا اأغلقت بابك �سوف ي�سكل ذلك
اإ�سارة اىل عائلتك اأنك تتمنى اأن ل يزعجك اأحد .واإذا كنت تعود اىل املنزل قبل اأن تعود
عائلتك فعندها �سوف يقومون بتزويدك مبفتاح للباب الرئي�سي ،واإذا مل يفعلوا ذلك ،اأطلبه
منهم بلطف.

الأع�س�ء الآخرون يف الع�ئلة

اإذا كنت تخطط ل�ست�سافة اأفراد العائلة والبقاء يف اأ�سرتاليا عندئذ يرجى ا�ست�سارة من�سق
اإقامتك الذي �سي�ساعدك من اأجل اإيجاد �سكن منا�سب ،واأحيانا اإذا تقدمت بطلب قبل مدة
كافية رمبا �سوف يكون باإمكانهم البقاء مع العائلة التي ت�ست�سيفك ،على الرغم من اأنه قد
يكون من ال�سعب اإيجاد مكان يف املنزل.

مغ�درة منزل الع�ئلة

اإذا ا�سطررت ملغادرة املنزل حيث تقيم لأي �سبب من الأ�سباب يرجى التاأكد من اأنك
�سددت اأية فاتورة هاتف غري مدفوعة اأو ما �سابه ذلك ،بالإ�سافة اىل اإعالم املوؤ�س�سة
التعليمية التي تدر�ش فيها بعنوانك اجلديد.

اأ�سئلة غري مالئمة

اإنّ طرح اأ�سئلة �سخ�سية ميكن اأن ت�سبب الإحراج يف بع�ش الأحيان ،ففي اأ�سرتاليا يعترب من
غري الالئق اأن ت�ساأل اأحدهم عن عمره اأومهنته اأو ديانته ،كما اأنه من غري الالئق اأي�س ًا اأن
ت�ساأله كم يك�سب من املال ،اأو اإذا كان ميلك منز ًل خا�س ًا ،اأواأن تقول لأحدهم اأنك قبيح اأو
ب�سع ،فاإن ذلك يعترب من قمة الوقاحة ،فالأ�سرتاليون يحرتمون بع�سهم بع�س ًا ،ويحرتمون
مبداأ الت�ساوي والتكافوؤ يف عالقاتهم مع الأ�سدقاء.

ال�سيوف

على الرغم من اأن العائلة التي ت�ست�سيفك �سوف تكون �سعيدة با�ست�سافة اأ�سدقائك ،اإل اأنه
اإذا كنت ترغب بذلك يرجى اأن ت�ساألهم اإذا كانوا موافقني  !.كما اأنه ل يتوجب عليك دعوة
�سديق ليم�سي الليل عندك ،ويرجى اأن ل تن�سى اأنك تقيم يف منزل اأحدهم ولي�ش يف فندق.

ال�سلوك ال�سحي

يف اأ�سرتاليا من غري املقبول الب�سق ،واإذا كنت حتتاج لأن تب�سق فما عليك اإل مغادرة
الغرفة وا�ستخدام املرحا�ش ،ومن املعروف اأنه من اأجل النفخ يف الأنف فيجب ا�ستخدام
املنديل اأو املحرمة و من غري الالئق التن�سق.
جرت العادة يف اأ�سرتاليا اأن يتم اجللو�ش على كر�سي احلمام ،ويرجى عدم الوقوف عليه
لأن ذلك قد يوؤدي اىل حتطيمه ،كما يرجى ترك املرحا�ش نظيف ًا ومرت ًبا كما وجدته اأنت.
وتذكر دائما اأن ت�سطف ماء املرحا�ش بعد اأن ت�ستخدمه.
اأيـ ــامـ ــك القليلـ ــة الأولـ ــى
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بيوت ال�سب�ب ومن�زل ال�سيوف (حوايل  80دولراً اىل  135دولراً يف الأ�سبوع)

تتوىل اإدارة بيوت ال�سباب هيئات مثل "هيئة بيوت ال�سباب الأ�سرتالية" ( )YHAو"موؤ�س�سة
ال�سبيبة امل�سيحية" ( .)YMCAويت�سارك الطالب يف خدمات املطبخ واحلمامات.

ال�سكن امل�سرتك(/حوايل  50دولراً اىل  160دولراً يف الأ�سبوع) وال�سكن
امل�ست�أجر (حوايل  70دولراً اىل  350دولراً يف الأ�سبوع)

غالبا ما يت�سارك الطالب مع زمالء لهم اآخرين .ولدى ا�ستئجار منزل اأو �سقة اأو �سرير،
فاإن املالك (�ساحب العقار) �سوف يطلب اأن يكون الدفع مقدما مع �سند مايل يوازي ما
قيمته بدل اإيجار ملدة  4اأ�سابيع .وهذا ال�سند قابل لال�سرتجاع عند انتهاء عقد الإيجار،
اإذا مل يكن هناك اأ�سرار قد حلقت بالعقار ،واأن مدة اإ�سعار املالك باملغادرة كافية اأوعندما
تكون قد وفيت باإلتزاماتك.
اإذا كنت تخطط ل�ستئجار بيت ،حتقق من م�ستويات الإيجارات لدى املكتب الدويل التابع
ملوؤ�س�ستك التعليمية ،ووكالء تاأجري العقارات ،ولوحات الإعالنات يف اجلامعة والطالب
وال�سحف املحلية واملوقع الإلكرتوين للموؤ�س�سة التعليمية .ومبا اأن معظم البيوت غري
مفرو�سة ،عليك اأن تاأخذ يف العتبار تكلفة �سراء اأثاث ،وكذلك الأمر بالن�سبة للكهرباء
والهاتف والغاز.
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ن�س�ئح حول ال�ستئج�ر

• ت�سعر بال�سغط لدى بحثك عن م�سكن ،فاإن ذلك لن يكون مالئم ًا لك.
• تفح�ش العقار بروية من اأجل التاأكد من اأنه �سوف يلبي كافة متطلباتك .وحتقق
من حالة كل الأ�سياء الثابتة يف املنزل والتجهيزات والأدوات (مثل ال�سجاد واأغطية
الأر�سيات واجلدران وخمارج الكهرباء ،وال�سقوف والأ�سواء واأدوات املطبخ ).ومن
ثم تاأكد من اأن كل �سيء نظيف ويعمل وفقا للطلب .واأي �سيء لي�ش يف حالة ت�سمح
با�ستخدامه يجب اأن تبلغ عنه املالك اأو الوكيل العقاري الذي ينوب عنه.
• عندما تقرر ا�ستئجار عقار فاإنه يطلب منك توقيع وثيقة قانونية تعرف بعقد
الإيجار اأو باإتفاقية تاأجري حتدد التزامات املالك وامل�ستاأجر (ال�سخ�ش الذي يقيم يف
املنزل) على حد �سواء .وهذه التفاقية هي عادة من اأجل حتديد املدة (ترتاوح عموما
من � 6سهور اإىل � 12سهر ًا) كما اأن الطرفني ملزمان باملدة املحددة يف العقد.
• �سوف يلزم عقد الإيجار املالك ب�سمان من اأن كل املنافع العامة قد مت متديدها
ب�سكل جيد ويف حال ا�ستيفاء تلك ال�سروط ،فاإنه يتوجب على امل�ستاأجر املحافظة على
العقار بحالة جيدة.
• قبل ا�ستئجار العقار ،فاإنك خمول بو�سع تقرير التفتي�ش العقاري ،الذي �سوف يدرج
فيه كل الأدوات املوجودة داخل العقار وحالتها احلالية .ويجب اأن يكون هذا التقرير
موقعا من قبلك ومن قبل املالك يف الوقت نف�سه ،اأو من قبل الوكيل العقاري فهو �سوف
يحميك من اأية م�سوؤولية قانونية جتاه الأ�سرار التي مل تكن اأنت ال�سبب فيها (مثل
الأ�سرار الناجمة عن امل�ستاأجر ال�سابق).
• ل توقع على اأية وثائق ما مل تكن متاأكدا من اأنك قد فهمتها بالكامل ومن اأنها
�سوف تلبي كافة ال�سروط ال�سرورية .ا�ساأل املكتب الدويل التابع ملوؤ�س�ستك التعليمية
من اأجل امل�ساعدة اإذا كنت بحاجة اىل ذلك.
• تاأكد من اأنك قد ح�سلت على الإي�سالت لكافة الأموال التي دفعتها ،مبا يف ذلك
ال�سند اأو قيمة التاأمني .واحتفظ بن�سخة لك الوثائق التي وقعت عليها يف �سجالتك.
• يجب اأن ت�سرتي بولي�سة تاأمني على املحتويات من اأجل تغطية الأغرا�ش ال�سخ�سية
النفي�سة اخلا�سة بك.
ومن املحتمل اأنك �سوف تكون م�سوؤو ًل عن ر�سوم التو�سيالت الأولية ،وكل النفقات املتعلقة
بالكهرباء والغاز واملاء والهاتف .و�سوف تتغري الر�سوم وفقا للولية اأو الإقليم الذي تعي�ش
فيه.
ً
وحيثما انتقلت اىل املدينة اأو اىل منطقة اإقليمية ،فاإنه من املتوقع عموما اأن تدفع حوايل 30
دولر ًا لتو�سيل الكهرباء و 30دولر ًا للغاز و 60دولر ًا للهاتف.

اأيـ ــامـ ــك القليلـ ــة الأولـ ــى
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املدار�ص الداخلية (حوايل  8000دولر اىل  11000دولر يف ال�سنة)

توفر العديد من املدار�ش الداخلية امل�سكن ووجبات الطعام وخدمات غ�سيل املالب�ش
للطالب الأجانب .اأما الر�سوم الدرا�سية فهي م�سافة اىل ر�سوم الإيواء و�سوف تعي�ش
يف مهجع مع طالب اآخرين من اجلن�ش نف�سه و�سوف يكون حتت اإ�سراف جمموعة من
الأ�سخا�ش الرا�سدين.

ال�سكن اجل�معي (حوايل  80دولرا اىل حوايل  250دولرا يف الأ�سبوع)

توفر معظم اجلامعات اأو املعاهد التعليمية جمموعة متنوعة من امل�ساكن داخل اأو قرب
احلرم اجلامعي مثل ال�سقق ال�سكنية وامل�ساكن الداخلية اأو مبان يف اجلامعة خم�س�سة
لل�سكن .وتختلف التكلفة وفقا لنوع امل�سكن.
اإن امل�ساكن املدر�سية الداخلية هي اأغلى اىل حد ما وتوؤمن امل�سكن بالإ�سافة اىل وجبات
الطعام ،وقد توفر الت�سهيالت الريا�سية والجتماعية بالإ�سافة اىل الدرو�ش اخل�سو�سية
واملكتبات والكمبيوتر.
وت�سم املباين اجلامعية املخ�س�سة لل�سكن داخل اأو قرب احلرم اجلامعي ،وهي ب�سكل عام
اأرخ�ش من ال�سكن الداخلي .ويح�سل الطالب عادة على وجبات الطعام وبع�ش خدمات
التنظيف ،ويقبل فيها فقط الطالب امل�سجلون بدوام كامل .ويحتاج الطالب اىل الت�سجيل
يف وقت مبكر ب�سبب الطلب الكبري على الأماكن.

م�س�كن الفتي�ت فقط اأو ال�سب�ن فقط

�سوف تت�سارك الغرف من اجلن�ش نف�سه يف املدار�ش الداخلية واملباين اجلامعية املخ�س�سة
لل�سكن .ويف الأنواع الأخرى من امل�ساكن ،فاإنه من املقبول اأن حتدد اإذا ما كنت تف�سل
الت�سارك مع كل من الذكور اأو الإناث فقط .اإن معظم اإعالنات امل�ساركة اخلا�سة باملنزل
�سوف حتدد الأولوية اأمام امل�ستاأجر من اأن يكونوا من جن�ش معني.
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العي�ص
يف اأ�سـ ـ ــرتالي�

العـيـش يف أسـرتاليـا.

العي�ش يف اأ�سرتاليا.
اإن ال�سهور الأوىل القليلة يف اأي بلد جديد هي م�ساألة وقت من اأجل التاأقلم ب�سكل كبري،
خ�سو�سا اإذا كان يحدث اأنك للمرة الأوىل تعي�ش بعيدا عن وطنك� .سوف جتد يف هذا
الق�سم من الدليل بع�ش احلقائق حول اأ�سرتاليا واملعلومات املفيدة للتاأقلم مع احلياة
الأ�سرتالية بالإ�سافة اىل معلومات حول اخلدمات املتوفرة يف تلك البالد.

حق�ئق اأ�س��سية

فيما يلي بع�ش احلقائق الأ�سا�سية حول احلياة يف اأ�سرتاليا.
للمزيد من املعلومات ميكنك زيارة املوقع الإلكرتوين ل�سياحة اأ�سرتاليا
 www.australia.comاأو املوقع الإلكرتوين للدرا�سة يف اأ�سرتاليا
www.studyinaustralia.gov.au.

�سعبن�

متتلك اأ�سرتاليا اأعلى معايري العي�ش يف العامل .اإنها بالد ناطقة باللغة الإجنليزية ويبلغ
تعداد �سكانها حوايل  21مليون ن�سمة ،وهي موطن ل�سعوب منحدرة من اأكرث من  190بلدا،
وواحد على الأقل من  5اأ�سخا�ش ولدوا يف اأنحاء متفرقة من العامل .وي�سكل التنوع الثقايف
جزءا من هويتنا الوطنية ،وواحد ًا من اأعظم مقدرات اأ�سرتاليا.

حكومتن�

هناك ثالثة م�ستويات للحكومة يف اأ�سرتاليا :احلكومة الأ�سرتالية (اإحتادية) والوليات
والإقليم احلكومي واحلكومة املحلية (املجال�ش) .ويقع مقر احلكومة الآ�سرتالية يف كانبريا
يف مبنى الربملان ويراأ�سها رئي�ش الوزراء.

ق�نونن�

باعتبارك طالبا اأجنبيا يف اأ�سرتاليا ،فاإنك �سوف تخ�سع لكافة قوانني الولية اأو الإقليم اأو
الحتاد .اإن ال�سن القانونية ل�سراء ال�سجائر اأو اإحت�ساء الكحول هو  18عاما .وتذكر ،اأنه اإذا
خرقت القانون (يعتمد على م�ستوى الإزعاج) فاإن تاأ�سريتك كطالب قد يتم اإلغاوؤها اأو قد
يتم ترحيلك.
ت�سري ال�سرطة الأ�سرتالية دوريات يف الأماكن العامة بوا�سطة �سيارات معروفة اأو غري
ّ
معروفة و�سريا على الأقدام وعلى الدراجات ويف بع�ش الأحيان على ظهور اخليل .وميكن
التحدث اىل عنا�سر ال�سرطة وهم �سوف يوفرون بدورهم امل�ساعدة اإذا ما احتجت اىل
ذلك ،حتى لو كنت بحاجة ملجرد �سوؤال عن الجتاهات التي تو�سلك اىل حمطة القطار.
كما اأن ال�سرطة ت�سجعك على الإبالغ عن اأية جرمية ارتكبت بحقك اأو اأنك �ساهدتها
والتوجه اىل اأقرب مركز لها.
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التوقيت يف املـن�طـق

هناك ثالثة مواقيت يف املناطق الأ�سرتالية .يحافظ �سوء النهار على ا�ستمراريته يف
بع�ش الأجزاء من اأ�سرتاليا خالل �سهور ال�سيف.
التوقيت الر�سمي يف �سرق اأ�سرتاليا ( :)AESTيقل � 10ساعات عن توقيت غرينت�ش
(اإقليم العا�سمة الأ�سرتالية ونيو�ساوث ويلز وفيكتوريا وتا�سمانيا وكوينزلند)
التوقيت الر�سمي املركزي ( :)CSTيقل  30دقيقة عن التوقيت الر�سمي يف �سرق اأ�سرتاليا
جنوب اأ�سرتاليا واملقاطعة ال�سمالية
التوقيت الر�سمي يف غرب اأ�سرتاليا ( :)WSTيقل �ساعتني عن التوقيت الر�سمي يف �سرق اأ�سرتاليا

ولي�تن� واأق�ليمن�

يوجد يف اأ�سرتاليا  6وليات واإقليمان :نيو�ساوث ويلز ،وفيكتوريا وكوينزلند وغرب اأ�سرتاليا
وجنوب اأ�سرتاليا والإقليم اجلنوبي .والعا�سمة هي مدينة كانبريا والتي تقع يف اإقليم
العا�سمة الأ�سرتالية يف جنوب �سرق البالد.

العملة

تعتمد اأ�سرتاليا الدولر ونظام ال�سنتات الع�سري للعملة ويق�سم كل دولر اىل � 100سنت.
والعمالت الورقية امل�ستخدمة هي فئة  5دولرا (الأورجواين) و 10دولرات (اأزرق) و20
دولرا (برتقايل) و 50دولرا (اأ�سفر) و 100دولر (رمادي) .وتنق�سم العمالت املعدنية
الف�سية امل�ستخدمة اىل � 5سنتات و� 10سنتات و� 20سنتا و� 50سنتا ،بال�سافة اىل العملة
املعدنية ذات اللون الذهبي وهي من فئة دولر واحد ودولرين.
العملة الأ�سرتالية هي املال الر�سمي الوحيد املعتمد يف اأ�سرتاليا .وميكن تبديل العمالت
اخلا�سة بالبلدان الأخرى لدى مراكز اخلدمات امل�سرفية يف املطارات الدولية والبنوك
ومعظم الفنادق .ومن ال�سهل اأي�سا ا�ستعمال ال�سيكات ال�سياحية اإذا كانت بالدولر
الأ�سرتايل ،اإل اأن البنوك تقوم ب�سرف ال�سيكات اأيا كان نوعها تقريبا .كما اأن معظم
الفنادق اأو املحالت �سوف تقبل اأي�سا بقب�ش ال�سيكات ال�سياحية.

الأوزان واملق�يي�ص

ت�ستخدم اأ�سرتاليا النظام املرتي لالأوزان واملقايي�ش .وتقا�ش ال�سرعة وامل�سافة
بالكيلومرتات وال�سلع بالكيلوغرام والليرتات واحلرارة بالدرجات املئوية.
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املـنـ�خ والـفـ�سـ ـ ــول

يقع حوايل ثلث اأ�سرتاليا يف املدارات الإ�ستوائية واجلزء الباقي يف املنطقة املعتدلة.
واملناطق الأكرث برودة هي تا�سمانيا والزاوية جنوب � -سرق الرب الرئي�سي.
ال�سيف
اخلريف
ال�ستاء
الربيع

من دي�سمرب اىل فرباير
من مار�ش اىل مايو
من يونيو اىل اأغ�سط�ش
من �سبتمرب اىل نوفمرب

املـيـ ـ ـ ــ�ه

ا�سرتاليا بلد جاف جدا واملياه �سلعة ثمينة .وتعاين العديد من املدن والبلدات الأ�سرتالية
من وقت اىل اآخر من اجلفاف وغالبا ما تلجاأ اىل تقنني املاء .ل تهدر املاء اإذا مل يكن هناك
�سرورة لذلك .يجب عليك اأن تتعلم �سبل ا�ستخدام املاء عندما ت�سل من خالل زيارة املوقع
الإلكرتوين املخ�س�ش لهيئة املياه يف الولية اأو الإقليم الذي �سوف تقيم فيه ،اأو ا�ساأل املكتب
الدويل .وحنفيات املاء يف اأ�سرتاليا نظية واآمنة لل�سرب.

الثق�فة ال�سرتالية

رمبا تالحظ اختالفات يف قواعد ال�سلوك واأ�ساليب العي�ش والقيم التي األفتها .وال�سرتاليون
قوم ل يتم�سكون بالر�سميات ،وهو اأمر ميكن اأن يتطلب بع�ش الوقت للتك ّيف معه ،ول�سيما اإذا
كنت اأكرث تعودا على ثقافة تكت�سب الطقو�ش فيها اأهمية ،وتكون م�ستويات املكانة وال�سلطة فيها
متميزة بو�سوح وحتظى باحرتام بالغ .وهذه لي�ست �سفات وا�سحة للثقافة الأ�سرتالية ،ومن
املتوقع اأن تكون قادرا على قبول جمموعة كبرية من النا�ش على اأ�سا�ش متماثل يف مواقف غري
ر�سمية .ويف ما يلي بع�ش املعلومات عن الثقافة الأ�سرتالية:
• خم�طبة الن��ص  -ي�ستخدم الأ�سرتاليون عادة الإ�سم الأول واإ�سم العائلة ،ويخاطب
الأ�سخا�ش الذين هم يف �سنك اأو الأ�سغر �سنا با�سمهم الأول واإذا كنت تتحدث اىل
اأ�سخا�ش اأكرب منك �سنا فعليك ا�ستخدام كلمة �سيد اأو �سيدة متبوعة با�سم العائلة حتى
ياألفك هوؤلء الأ�سخا�ش ومن ثم يطلبون منك خماطبتهم باأ�سمائهم الأوىل.
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التحي�ت � -سباح اخلري ،نهاركم �سعيد وم�ساء اخلري هي التحيات الر�سمية .اأما
التحيات غري الر�سمية فهي هالو وهيي وهاي.
من ف�سلك و �سكرا  -قل من ف�سلك عندما تطلب �سيئا ما و�سكرا عندما يقدم اأي
�سيء لك.
امل�س�فة من الأ�سخ��ص  -الوقوف م�سافة قريبة جدا من الأ�سخا�ش ومد الذراع
نحوهم غري �سروري فاإن ذلك قد يجعلهم ي�سعرون بعدم الرتياح.
املالب�ص  -مييل الأ�سرتاليون اىل ارتداء املالب�ش غري الر�سمية .واإذا كانت املالب�ش
الر�سمية مطلوبة �سوف يتم اإعالمك بذلك م�سبقا.
الط�بور  -ي�سطف النا�ش عادة يف خط عندما يكونون بانتظار اأمر ما (مثل التاك�سي
والبا�ش و�سبابيك التذاكر اأو منافذ ال�سرافة) .ل تقم اإطالقا بدفع الآخرين اأو عدم
اللتزام بال�سف.
الدقة يف املواعيد  -اإذا مل يكن با�ستطاعتك الو�سول يف املوعد املحدد للقاء اأحد اأو
لتلبية دعوة ،عليك دائما الت�سال قبل الوقت املحدد لالعتذار.
التدخني  -التدخني ممنوع يف املباين احلكومية ،واملوا�سالت العامة مبا يف ذلك
الرحالت اجلوية الداخلية والعاملية وامل�سارح ومراكز الت�سوق ويف العديد من اأماكن
التجمع الداخلية واخلارجية ،يوجد يف العديد من املطاعم اأماكن خم�س�سة للتدخني
وكذلك الأمر بالن�سبة لغري املدخنني اأي�سا .اأطلب الإذن دائما قبل ال�سروع يف التدخني.
امل�س�واة  -يوؤمن الأ�سرتاليون اأن كل الأفراد لديهم حقوق اجتماعية مت�ساوية ،والأمر
نف�سه بالن�سبة للحقوق ال�سيا�سية والقانونية فهي حممية من قبل الد�ستور الآ�سرتايل،
وتطبق بالت�ساوي على اجلميع.
الب�سق  -اإن الب�سق يف الأماكن العامة غري قانوين وقد يت�سبب باملقا�ساة.
بعرثة الف�سالت  -تويل اأ�سرتاليا اهتماما بالغا بالبيئة ،لذلك فاإن بعرثة الف�سالت
م�ساألة غري قانونية ،واإذ اأقدمت على ذلك فاإنك قد تغ ّرم.
اآداب املـ�ئدة  -ي�ستخدم الأ�سرتاليون عادة ال�سكاكني لدى تناولهم وجباتهم �سواء
كان ذلك يف املنزل اأو يف املطاعم .فاإذا كنت ل تعرف اأي اأداة يجب اأن ت�ستخدم اأطباق ًا
معينة ،ا�ساأل اأول اأو �ساهد واتبع ما يقوم به الآخرون .ميكن ا�ستخدام اأ�سابعك يف
الأكل خالل الوجبات غري الر�سمية مثال خالل النزهات اأو حفالت ال�سواء.

الـعـيـ ــ�ش في اأ�سـ ــتراليا

اخلـ ـ ـ ــدم�ت
البنوك

هناك العديد من املوؤ�س�سات امل�سرفية املمثلة يف اأ�سرتاليا� .ساعات العمل الر�سمي حمددة
من ال�ساعة التا�سعة والن�سف من قبل الظهر وحتى الرابعة من بعد الظهر من الإثنني
حتى اخلمي�ش ومن ال�ساعة التا�سعة والن�سف �سباحا ولغاية اخلام�سة من بعد الظهر يوم
اجلمعة .وتفتح بع�ش البنوك �سباح كل �سبت ،ولكن جميعها يقفل اأيام الأحاد والعطالت
الر�سمية.
تتوفر مكينات ال�سراف الآيل وهي جاهزة لل�سحب الفوري للنقود على مدار � 24ساعة يف
اليوم .كما تتوفر اأي�سا حمطات خدمات حتويل الأموال اإلكرتونيا يف نقاط البيع يف معظم
املحال وال�سوبرماركت ،حيث ميكنك دفع ثمن ال�سلع مبا�سرة من ح�سابك امل�سريف واإجراء
عمليات ال�سحب النقدي.

بط�ق�ت الإئتم�ن

اإن اأكرث بطاقات الئتمان قبول ب�سكل عام هي ما�سرت كارد وفيزا وبنك كارد واأمريكان
اإك�سرب�ش ودايرنز اإنرتنا�سونال والأع�ساء املنت�سبني .كما تقبل معظم الأعمال بطاقات
العتماد كو�سيلة للدفع .ولي�ش من ال�سروري (ومن غري امل�سجع) اأن حتمل مبالغ كبرية
اأو نقدية.

فتح ح�س�ب م�سريف

يجب اأن تفتح ح�سابا م�سرفيا لدى و�سولك اىل اأ�سرتاليا .وحينما ي�سبح جواز �سفرك
مطابقا واإثبات و�سولك اىل البلد منذ �ستة اأ�سابيع� ،سوف حتتاج للمزيد من الإثباتات
بعد ذلك الوقت .وعندما تفتح ح�سابا م�سرفيا قد يطلب منك التزود برقم ملف �سريبي
(اأنظر ال�سفحة .)44

حتويل النقود

ميكن حتويل الأموال اىل اأ�سرتاليا عرب حوالت م�سرفية اأو �سيكات وبرقية حتويل .و�سوف
ي�ستغرق و�سول احلوالت امل�سرفية اخلارجية اأياما قليلة وميكن اأن ت�ستغرق اأكرث من 10
اأيام لكي يتم تخلي�سها عرب البنوك الأ�سرتالية .وت�ستغرق التحويالت الربقية عادة وقتا
اأق�سر ،ولكن �ستكلف اأكرث .وت�ستغرق ال�سيكات حوايل خم�سة اأيام عمل لكي يتم �سرفها.

الكهرب�ء

التيار الكهربائي يف اأ�سرتاليا هو  240/250فولط اآي �سي 50 ،دورة وقاب�ش ثالثي الأ�سلع.
كما اأن اأدوات الربط الكهربائية مطلوبة ملعظم الأجهزة امل�ستوردة من اخلارج ،وقد يكون
هناك اأي�سا حاجة ملحول كهربائي اإذا جلبت معك جهازا من اخلارج لت�سغيله على قوة
فولطية خمتلفة.
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البق�سي�ص

اإن البق�سي�ش لي�ش عرفا يف اأ�سرتاليا كما اأن ر�سوم اخلدمات لي�ست م�سافة اىل احل�ساب
من قبل الفنادق واملطاعم .ويف اأي وقت من الأوقات ،فاإن البق�سي�ش هو م�ساألة حم�ش
اختيارية يف حالة احل�سول على خدمة جيدة.

الت�ســوق

ترتقي خدمات الت�سوق يف معظم مراكز الت�سوق يف البلدات واملدن الرئي�سة يف اأ�سرتاليا اىل
م�ستويات عاملية .وترتاوح �ساعات العمل ب�سكل عام ما بني التا�سعة من قبل الظهر وحتى
اخلام�سة من بعد الظهر على مدى �سبعة اأيام يف الأ�سبوع ،با�ستثناء يومي اخلمي�ش واجلمعة
حيث تفتح اأبوابها لغاية التا�سعة م�ساء .وتفتح بع�ش حمال ال�سوبرماركت � 24ساعة يف
اليوم و�سبعة اأيام يف الأ�سبوع.

خدم�ت الربيد

اإن خدمات الربيد متوفرة بوا�سطة "بريد اأ�سرتاليا" وتتم عملية التوزيع مرة يف اليوم من
الإثنني ولغاية اجلمعة .وبالن�سبة للطرود الأكرب ،فاإنه �سوف يتم ترك بطاقة يف �سندوق
ر�سائلك ،من اأجل الذهاب اىل اأقرب مكتب بريد ل�ستالمها .كما اأن خدمة الربيد يعول
عليها وتتمتع بالكفاءة ،اإذ تتم عملية الت�سليم يف اليوم التايل يف املدينة نف�سها .ومعظم
مكاتب الربيد تفتح اأبوابها من التا�سعة قبل الظهر ولغاية اخلام�سة من بعد الظهر من
الإثنني ولغاية اجلمعة ،وتبيع القرطا�سية والأكيا�ش اخلا�سة بالربيد ،وبطاقات الهاتف،
والأختام .وميكنك اأي�سا اأن تدفع فواتري الكهرباء والهاتف وبع�ش احل�سابات الأخرى يف
مكتب الربيد.

الإت�س�لت

متتلك اأ�سرتاليا نظام ات�سالت حديث .والهواتف العامة متوفرة ب�سكل وا�سع وت�ستقبل
النقود املعدنية وبطاقات الهاتف م�سبقة الدفع.
والهواتف املتحركة �سائعة جدا اأي�سا وهي متواجدة لدى العديد من موفري اخلدمة على
نطاق وا�سع.

البط�ق�ت اله�تفية

ت�سمح لك تلك البطاقات باإجراء ات�سالت حملية وبني الوليات والأقاليم ،بالإ�سافة اىل
الت�سالت من دون العمالت املعدنية ،وميكن اأن ت�سرتيها من اأك�ساك بيع ال�سحف ومكاتب
الربيد مببالغ حمدد م�سبق ًا من فئات  5دولرات و 10دولرات و 20دولر ًا و 50دولر ًا.

الهواتف املتحركة

تعمل �سبكة الهاتف املتحرك الأ�سرتالية على املوجات  900و 1800بالن�سبة لـ "جي اإ�ش اأم"
وعلى املوجة  800بالن�سبة لـ"�سي دي اأم اأي" .ات�سل مب�سغل �سبكة الت�سالت اخلا�سة بك
من اأجل تفعيل خدمة التجوال الدويل خالل زيارتك لأ�سرتاليا.
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ومن املعروف اأنه لي�ش من امل�ستحب اأن ت�ستخدم الهاتف املتحرك يف اأ�سرتاليا اأثناء
الجتماعات ،اأو يف ال�سفوف الدرا�سية ،لذا يجب تركه مغلق ًا خالل تلك املنا�سبات.
لدى اأ�سرتاليا العديد من ال�سركات التي توفر خدمات الهاتف املتحرك ،وميكن �سراء
خدمة الهواتف بعقد يحدد نظام طريقة الدفع �سهري ًا ،اأو من خالل البطاقات امل�سبقة
الدفع ،وبالن�سبة للطالب الأجانب فاأن اأف�سل طريقة لهم هي البطاقات امل�سبقة الدفع،
حيث ميكن رفع قيمتها يف الوقت الذي يريدون ذلك.
اإنّ البطاقات امل�سبقة الدفع متكنك من التحكم بتكلفة اخلدمة ،لأنك بذلك تكون قد حددت
املبلغ الذي تريد اإنفاقه م�سبق ًا ،بالإ�سافة اإىل اأنه ل يوجد فواتري ،ومع البطاقة امل�سبقة
الدفع با�ستطاعتك الختيار بني جمموعة وا�سعة من الختيارات لكي تت�سل باأ�سدقائك
وبالعائلة ،كما اأنه ميكنك اإعادة �سحن البطاقة واإدارة ح�سابك "تيل�ستار" امل�سبق الدفع
عرب �سبكة الإنرتنت.

�سرك�ت اله�تف املتحرك الأ�سرتالية

تل�ستارhttp://www.telstra.com.au :
اأوبتو�شhttp://personal.optus.com.au/ :
فودافونhttp://www.vodafone.com.au :
فريجني موبايلhttps://www.virginmobile.com.au :
كرايزي جونزhttp://www.crazyjohns.com.au :

الربيد والإنرتنت

تتوفر خدمات الإنرتنت والربيد الإلكرتوين يف عدد ل يح�سى من املقاهي والفنادق
وال ُنزل واملكتبات .وت�ستخدم اأ�سرتاليا قواب�ش الهاتف  RJ-45و Telstra Exicom-610
�ستة قواب�ش .واإذا مل تنجح يف اإمتام عملية الو�سل فما عليك اإل التوجه اىل اأقرب حمل
لبيع الأدوات الإلكرتونية لتح�سل على امل�ساعدة .وعليك اأن تتحقق اأي�سا من بطاقة املودم
( )Card modemاخلا�سة بجهاز كمبيوترك اإذا كان يتالءم مع اأنظمة الت�سغيل يف
اأ�سرتاليا.

الن�سرات الدورية

هنالك جمموعة وا�سعة من ال�سحف املختارة يف اأ�سرتاليا ،والعديد منها متوفر على
ال�سبكة الإلكرتونية .وهذه لئحة باأو�سع ال�سحف انت�سار ًا:
The Australian, The Sydney Morning Herald )Sydney(, The Courier Mail
)Brisbane(, and The Canberra Times )Canberra(.

املحط�ت الإذاعية:
هنالك حمطات اإذاعية خمتارة تعمل حتت مظلة  ABCوتت�سمن الإذاعة املحلية ،ويوث
اأوريند تريبل جاي ،وكال�سيك اإف اأم وراديو نا�سيونال .وهنالك اأي�س ًا اأعدا ٌد م�ساعفة من
املحطات الإذاعية التجارية يف املدن الرئي�سة.
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املـوا�سالت

املـوا�سالت الع�مة

متتلك اأ�سرتاليا نظام موا�سالت اآمن و�سامل ومت�سابه ،ويت�سمن ذلك القطارات
واحلافالت والرتام والعبارات .ميكنك �سراء بطاقات دخول حمطات القطارات ،واأر�سفة
العبارات ،ويف حمالت بيع ال�سحف اأو على منت احلافالت اأو الرتام.
كما متتلك اأ�سرتاليا �سركتي طريان وطنيتني والعديد من اخلطوط اجلوية الإقليمية.
وميكن اإجراء حمجوزات الطريان لدى وكالء ال�سفر اأو اخلطوط اجلوية اأو عرب الإنرتنت.
والطالب الأجانب هم موؤهلون للح�سول على امتيازات �سفر يف بع�ش الوليات .ا�ساأل
موؤ�س�ستك التعليمية اإذا كنت موؤه ًال لذلك.

�سي�رات الأجرة

تعمل �سيارات الأجرة التي ت�ستخدم النظام املرتي يف كل املدن والبلدات الرئي�سة .وميكن
طلب �سيارة اأجرة وحجزها لتكون بخدمتك بوا�سطة الهاتف اأو النتظار يف مواقف �سيارات
الأجرة التي تتوفر يف املحطات ،والفنادق الرئي�سية ومراكز الت�سوق .وبا�ستطاعتك يف بع�ش
املدن اأي�سا مناداة �سيارة الأجرة يف ال�سارع .وتكون �سيارات الأجرة خالية من الركاب اإذا
كان امل�سباح املثبت على �سطحها م�ساء .وهنالك حد اأدنى من ر�سم الإيجار قبل اأن يبداأ
احت�ساب الأجرة بح�سب الكيلومرت .رمبا قد تدفع ر�سم ًا �سغري ًا لقاء الدفع بوا�سطة بطاقة
الإئتمان.

و�سيلة النقل اخل��سة بك

رمبا قد قررت �سراء و�سيلة نقل خا�سة بك .فاإنه بالإمكان �سراء دراجة هوائية م�ستخدمة
بحوايل  200دولر ،و�سيارة م�ستعملة اأي�سا حالتها جيدة ميكن ان يتم �سراوؤها باأقل من
 10اآلف دولر .اإنها فكرة جيدة للح�سول على �سيارة م�ستعملة بعدما يتم الك�سف عليها
من قبل ميكانيكي يتمتع ب�سمعة جيدة من اأجل التاأكد من اأنها �سوف تكون �ساحلة على
الطرقات.
اإذا ا�سرتيت �سيارة ،ف�سوف تتحمل تكلفة الت�سجيل والت�سليح والوقود والتاأمني وال�سيانة.
كما اأنه اإلزامي عليك� ،سراء بولي�سة التاأمني التي �ستغطي اأ�سرار ال�سيارات الأخرى اأو
املمتلكات يف حال ح�سول حادث .وبا�ستطاعتك اأي�سا �سراء بولي�سة التاأمني ال�ساملة
التي �سوف تغطي قيمة ال�سرر الذي قد يلحق ب�سيارتك اأي�سا .و�سوف حتدد قيمة بولي�سة
التاأمني ال�سامل ح�سب عمرك ،و�سجلك يف القيادة ونوع ال�سيارات التي متتلكها.
واإذا كنت �سوف تقيم يف اأ�سرتاليا لفرتة حمددة اأو ملدة ل تتجاوز ثالثة اأ�سهر ،فاإنه ي�سمح
لك بالقيادة بوا�سطة رخ�سة �سوق دولية اأو رخ�سة �سوق اأجنبية �سارية املفعول .ويتوجب
عليك اأن ت�سطحب معك ن�سخة مرتجمة عن الوثيقة التي حتملها يف حالة مل تكن �سادرة
باللغة الإجنليزية .واإذا كنت تخطط للبقاء اأكرث من ثالثة اأ�سهر� ،سوف حتتاج لمتالك
رخ�سة �سوق اأ�سرتالية عرب اإجراء امتحان خا�ش باأنظمة وقواعد الطراقات .و�سوف حتتاج
اي�سا اىل اجتياز امتحان القيادة من اأجل احل�سول على رخ�سة �سوق ا�سرتالية اإذا كنت
ترغب ب�سراء �سيارة.
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القيادة يف اأ�سرتاليا تتم اىل اجلهة الي�سرى من الطريق .واحلد الأق�سى لل�سرعة امل�سموح
بها حمدد بخم�سني كيلومرتا يف ال�ساعة يف املناطق املاأهولة ،و 100كيلومرتا يف ال�ساعة
عادة على الطرقات ال�سريعة ،اإذا مل يكن هناك اإ�سارات حتدد غري ذلك .والقيادة حتت
تاأثري الكحول اأو املخدرات ت�سكل جرمية حقيقية ،وعقوبتها تكون ب�سحب رخ�سة القيادة
وت�سل يف بع�ش الأحيان اىل ال�سجن .كما اأن ال�سرطة جتري اختبارات التنف�ش الع�سوائي
يف معظم الوليات والأقاليم الأ�سرتالية حيث ميكنها اأيقاف �سيارتك من اأجل قيا�ش كمية
الكحول التي ا�ستهلكتها .وللمزيد من املعلومات حول احلد الأق�سى امل�سموح به للكحول ،قم
بزيارة.www.alcoholguidelines.gov.au :
وت�ستخدم كامريات مراقبة احلركة يف العديد من التقاطعات ملراقبة �سرعة ال�سيارات
وتلك التي ل تتوقف عند الإ�سارات ال�سوئية احلمراء .واإذا مت �سبتك متلب�سا بخرق القانون
�سوف يتم اإر�سال املخالفة اإليك ورمبا قد تخ�سر نقاطا من رخ�سة القيادة اخلا�سة بك.
اإن ا�ستخدام حزام الأمان من قبل ال�سائق والركاب اإلزامي .و�سوف تتم خمالفتك اإذا مت
�سبط اأي من الركاب غري ملتزم بو�سع احلزام .و�سوف يتم حترير خمالفة بحقك اإذا
مت �سبتك متحدثا عرب الهاتف النقال اأثناء القيادة .واإذا كنت م�سطرا لإجراء اأو تلقي
اإت�سال ،فما عليك اإل اأن تتنحى بطريقة اآمنة اىل جانب الطريق.
ات�سل بهيئة الطرق يف وليتك اأو اإقليمك للمزيد من املعلومات حول تراخي�ش القيادة
الأ�سرتالية وقوانني الطرقات.

ال�سالمة ال�سخ�سية

ت�سكل اأ�سرتاليا وجهة اآمنة مطمئنة للدرا�سة وترحب اأي�سا بالطالب الأجانب .وعلى الرغم
من ذلك ،فاإنه حيثما ت�سافر ،يجب عليك اتخاذ اخلطوات التي تبقيك �ساملا:
• ابلغ دائما �سخ�سا ما اأنك خارج ،واىل اأين اأنت ذاهب ومتى تتوقع اأنك �ستعود.
• احذر ال�سفر مبفردك خالل الليل.
• ا�ستعن باحلرا�ش املوجودين حماية احلرم اجلامعي وبخدمات احلافالت اأينما تتوفر.
• ل ترتك اأبدا اأغرا�سك من دون مراقبة.
• احمل دائما هاتف ًا متحركا وفكة لإجراء مكاملة اأو �سراء بطاقة هاتفية.
• تنبه دائما اىل تدوين مالحظة حول اأي عناوين اأمنية متوفرة من قبل يف املكان الذي
تدر�ش فيه.
• جتنب اإعطاء معلومات �سخ�سية عنك للغرباء.
• اقفل اأبوابك ونوافذك قبل مغادرة املنزل.
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الـطـ ـ ـ ــوارئ

اإذا كنت تواجه تهديدا طارئا يجب عليك الت�سال على  000عرب الهاتف� .سوف
ي�ساألك عامل البدالة اإذا كنت بحاجة اىل خدمات الإطفاء اأو ال�سرطة اأو �سيارة
الإ�سعاف قبل اأن يقوم بتحويل مكاملتك.

التكيف مع احلي�ة الأ�سرتالية

قد ي�ستغرق التاأقلم مع العي�ش يف بلد جديد ويف حميط وعادات جديدة بع�ش الوقت .ففي
البداية قد ت�سعر بالإحباط ،والوحدة والنعزال .تذكر اأن تلك الأحا�سي�ش هي اأمر طبيعي
وقد اختربها امل�سافرون .و�سوف تزول مع مرور الوقت بعدما ت�سبح اأكرث اإلفة مع املحيطني
بك واتخاذك اأ�سدقاء جدد .وهنا بع�ش الن�سائح التي ت�ساعدك على ال�ستقرار.
• كن اإيج�بي�  -تذكر الأ�سباب التي دفعتك لختيار ا�سرتاليا من اأجل الدرا�سة.
• اإجراء اأح�ديث  -حاول التحدث اىل اآخرين مروا بتجارب مماثلة كونهم ذات
ب�سرية ق ّيمة.
• احتفظ ب�سحيفة  -اإن ذلك ميكن اأن ي�ساعدك على اكت�ساب القدرة على روؤية
للم�ساعر التي تختربها بال�سكل ال�سحيح وموا�سلة حياتك يف اأ�سرتاليا.
ْ
• البق�ء من�سغال  -حافظ على ن�ساطك الفكري واجل�سدي من خالل مل اأوقات
فراغك مبمار�سة الريا�سة اأو اتخذ لنف�سك هواية .فاإن ذلك ميكن اأي�سا اأن يجعلك
تلتقي باأنا�ش جدد.
• الن�س�ط الجتم�عي  -حاول اأن مت�سي وقتا مع الطالب الأ�سرتاليني والآخرين
الوافدين من بلدان اأخرى .فاإن ذلك قد يخفف �سعورك بالعزلة والوحدة ويرثي
جتربتك الدرا�سية.
• كن مرن�  -كن جاهزا للتكيف مع البيئة املتغرية.
• �س�هد الن��ص من حولك  -ا�ستمع و�ساهد �سلوك وحتركات الآخرين .واإذا مل
تفهم ،ا�ساأل الآخرين.
• اإن املراقب اأو امل�ست�سار الطالبي يف موؤ�س�ستك التعليمية جاهز ملناق�سة امل�سائل التي
ترغب بطرحها.
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• تذكر اأنك بداأت للتو تتعلم الأمور املتعلقة بثقافة اأ�سرتاليا ،فالأ�سرتاليون الذين
تلتقي بهم رمبا ل يعلمون الكثري عن ثقافتك .رمبا حتتاج اىل �سرح الأمور لهم على
�سبيل املثال املاأكولت التي ميكنك تناولها اأو ل ميكنك .وناق�ش دائما الأ�سباب التي تقف
وراء احتياجاتك عندئذ يتمكن النا�ش من فهمها وتلبيتها.
• مبا اأن وقتك مير يف اأ�سرتاليا ،فاإنك �سوف جتد نف�سك اأكرث تاأقلما وارتياحا مع
الأوجه الثقافية لأ�سرتاليا التي رمبا قد تكون اأربكتك يف البداية .متاما مثل وطنك،
فاإن هنالك اأوجه ًا للثقافة املحلية التي �سوف ت�سعدك ،بالإ�سافة اىل اأمور اأخرى ترغب
بها .تذكر دائما اأن النا�ش �سوف يه ّبون مل�ساعدتك عندما حتتاج اىل ذلك.
اإذا مل تكن متاأكدا اأبدا من اأمور قالها البع�ش ،وماذا تفعل يف مواقف معينة ،وكيف
ت�ستخدم اخلدمات العامة ،فما عليك اإل اأن ت�ساأل فقط .اإن التحدث اىل الأ�سرتاليني �سهل
للغاية ،فهم ودودون ويه ّبون للم�ساعدة و�سوف يكونون �سعداء لالإجابة على اأ�سئلتك.

ا�سـتـقـ ـ ــدام عـ�ئلـتـ ـ ـ ــك

يجب اأن تت�سمن ا�ستمارة الطالب الأولية ،اأ�سماء اأفراد عائلتك حتى ولو مل يرافقوك اىل
اأ�سرتاليا اأو يعتزمون زيارتها.
ت�سنف دائرة الهجرة واملواطنة ( )DIACعائلتك مثل زوجتك (ال�سخ�ش الذي تزوجته
قانونيا ،اأو ال�سخ�ش من اجلن�ش الآخر الذي كنت تعي�ش معه خالل عالقة خا�سة لأكرث من
� 12سهرا) اأو اأطفالك اأو اأطفال زوجتك (للذين تقل اأعمارهم عن  18عاما ومل يتزوجوا
مطق ًا) وللمزيد من املعلومات ميكنك زيارة موقع دائرة الهجرة واملواطنة على املوقع
الإلكرتوينwww.immi.gov.au :
رمبا اأردت ا�سطحاب بع�ش اأفراد عائلتك معك اىل اأ�سرتاليا ،فذلك يتطلب منك تنفيذ
�سروط معينة .اإذ يجب عليك اإثبات عالقة الن�سب (على �سبيل املثال� :سهادة زواج اأو
�سهادة ميالد) .و�سوف يحتاج الأولد للت�سجيل يف املدر�سة ،ويتطلب ذلك منك تغطية
الأق�ساط املدر�سية والتكاليف الأخرى .كما تطبق قيود اأخرى على جلب اأفراد العائلة.
للمزيد من املعلومات اإذهب اىل:
www.immi.gov.au/students/students/bringing_family/index.htm
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التك�ليف اليومية

ت�ساف �سريبة ال�سلع واخلدمات ( )GSTوالتي تبلغ ن�سبتها  10يف املائة على معظم ال�سلع
واخلدمات يف اأ�سرتاليا .وتت�سمن املواد امل�ستثناة من هذه ال�سريبة الفواكه الطازجة
واخل�سروات واللحم واخلبز ومنتجات احلليب .وت�ساف �سريبة ال�سلع واخلدمات اىل
تكلفة ال�سلعة على الرف ،فال�سعر املدون عليها هو القيمة النهائية التي يتوجب عليك دفعها
اإىل ال�سندوق.
وعلى الرغم من اأن تكلفة ال�سلع واخلدمات مراقبة من قبل هيئة حماية املناف�سة وامل�ستهلك
الأ�سرتالية ( )ACCCمن اأجل حماية امل�ستهلكني وجتنيبهم دفع اأ�سعار غري عادلة لقاء
ال�سلع ،فاإن التكلفة تختلف جزئيا بح�سب املكان الذي تتم فيه عملية ال�سراء واأف�سل
ن�سيحة هي زيارة عدد من املحال لإيجاد اأقل �سعر لقاء ال�سلعة.

الـديـن

باعتبارها واحدة من بني اأكرث الدول املتعددة الثقافات يف العامل ،فاإن اأ�سرتاليا تقبل بكل
الأديان ولك احلق مبمار�سة �سعائرك من دون م�سايقة اأو متييز حتت حماية القانون.
ومعظم اجلامعات ومعاهد التدري�ش املهني والتدريب ( )VETيوجد فيها غرف لل�سالة يف
احلرم اجلامعي ،وهنالك العديد من اأماكن العبادة متثل كل ال�سعائر يف البلدات واملدن
الرئي�سية حـول البالد .ومن اأجـل اإيجـاد املكان الذي متار�ش فيه �سعائرك يف املجتمع
املحيط بك ،حتدث اىل امل�ست�سار يف املكتب الدويل التابع ملوؤ�س�ستك التعليمية.

الطعـ ـ ــ�م

تكرث وتتعدد املطابخ يف ا�سرتاليا ،بل تعد من اأروع املطابخ واأكرثها تنوعا يف العامل .فهنالك
مطاعم متوفرة بكرثة تلبي خمتلف الأذواق ،ومنها الآ�سيوية وال�سرق اأو�سطية والأفريقية
والأوروبية .واملطبخ الأ�سرتايل هو نف�سه مزيج من تلك التاأثريات مع اأطباق تقليدية مزودة
بالنكهة الأ�سرتالية.
ومن اأجل اإعداد الطعام يف املنزل� ،سوف جتد �سل�سلة وا�سعة من املكونات يف حمال
ال�سوبرماركت الرئي�سة وخ�سو�سا يف حمال بيع املاأكولت.
وهنالك اأي�سا �سل�سلة وا�سعة من املاأكولت املتوفرة لالأ�سخا�ش الذين يتبعون حمية معينة،
مثل املواد الربوتينية اأو منتجات الألبان اخلالية من الد�سم ،واملنتجات النباتية واللحم
احلالل.
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املـ�أكـولت احلـالل يف اأ�سرتالي�

�سع�ر احلالل القدمي �سع�ر احلالل احل�يل

�سع�ر املـوؤ�سـ�سـة

يوجد حالي ًا يف اأ�سرتاليا اأكرث من مليون م�سلم يتحدرون من معظم البلدان الإ�سالمية حول
العامل ،بالإ�سافة اىل اأطفالهم واأحفادهم الذين ولدوا يف اأ�سرتاليا ،وجاء هوؤلء الأ�سخا�ش
يف البدء من بيئة ت�ستهر ب�سيد الأ�سماك يف اإندوني�سيا ،ويف وقت لحق تبعتهم جمموعات
من الأفغان الذين كانوا يقودون اجلمال وو�سلوا اىل البالد يف عام  ،1860وقد قامت
امل�ستوطنات الأوروبية مب�ساعدتهم حتى تنامت تلك الأعداد ب�سرعة مع موجات الهجرة
الكبرية بعد احلرب العاملية الثانية ،واأ�سبحت اجلالية امل�سلمة جزء ًا مهم ًا ومكم ًال للمجتمع
الأ�سرتايل املتعدد الثقافات.
تعترب اأ�سرتاليا م�سدر ًا رئي�س ًا للحوم واملنتجات الغذائية الأخرى التي ت�سكل م�ساهمة كبرية
من عائدات الت�سدير ،واأن املنظمة الوطنية لالإ�سالم واملجتمعات الإ�سالمية يف اأ�سرتالية
هي "الحتاد الأ�سرتايل للمجال�ش الإ�سالمية" ( )AFICوين�سط يف العديد من املجالت مثل
ال�سحة ،والتعليم واملاأكولت .وقام الحتاد برت�سيخ العديد من الإجراءات على نطاق وطني
وا�سع يف مطلع ال�سبعينيات مل�ساعدة �سناعة اللحوم على �سناعة منتجات حالل لت�سبح بعد
ذلك اأ�سرتاليا ال�سوق الرئي�سة للحوم الأغنام يف ال�سرق الأو�سط ،ومنذ ذلك الوقت نالت
املاأكولت الأ�سرتالية احلالل قبول الدول امل�ستوردة وامل�ستهلكني يف اأنحاء املعمورة.
وتبنت �سناعة املاأكولت يف اأ�سرتاليا على نطاق اأو�سع املمار�سات املعتمدة التي ت�سمح
للمنتجات باعتمادها كمنتجات حالل .وا�ستمر "الحتاد الأ�سرتايل للمجال�ش الإ�سالمية"
اىل جانب عدد من موؤ�س�سات العتماد الأخرى بلعب دور مهم جد ًا يف الإ�سراف على
املنتجات احلالل يف �سناعة اللحوم والأغذية الأ�سرتالية واعتمادها ،والعمل جا ٍر على
قدم و�ساق لتو�سع �سبكة البلدان من اأجل التفاق على معايري دولية موحدة خا�سة بت�سريع
منتجات اللحوم والأغذية احلالل ،وميثل هذا الدليل ثمرة التعاون امل�ستمر بني موؤ�س�سات
اعتماد الأغذية احلالل املذكورة فيه.

لئحة ك�ملة ب�ملط�عم التي تقدم الأطب�ق احلالل والتي ميكن اإيج�ده� يف املوقع
الإلكرتوينhttp://www.afic.com.au :
لئحة ك�ملة ب�مل�س�نع التي تنتج امل�أكولت احلالل والتي ميكن اإيج�ده� يف املوقع
الإلكرتوينhttp://www.halalaustralia.com.au/ :
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املـ�سـ�جـد واملـ�سـلـيـ�ت

املعلوم�ت حول الأئمة الأ�سرتاليني والتي ميكن اإيج�ده� يف املوقع الإلكرتوين:
http://www.anic.org.au/
�سوف ت�س�عدك هذه ال�سفحة على ح�سول اجلوامع يف اأ�سرتالي�:
http://www.afic.com.au

ميكنك ال�سغط على ا�سم الولية اأو الإقليم الذي ترغب البحث فيه.
على �سبيل املثال:
ACT

ج�مع ك�نبريا

139 Empire Circuit
Yarralumla ACT 2600
)02( 6273 1911

املج�ل�ص الإ�سالمية

ي�سكل"الحتاد الأ�سرتايل للمجال�ش الإ�سالمية" - http://www.afic.com.au/ -
مظلة ملنظمات املجال�ش الإ�سالمية عرب اأ�سرتاليا .وتت�سمن:
• املجل�ش الإ�سالمي لنيو �ساوث ويلز
• املجل�ش الإ�سالمي لفيكتوريا
• املجل�ش الإ�سالمي لكوينزلند
• املجل�ش الإ�سالمي لغرب اأ�سرتاليا
• املجل�ش الإ�سالمي لأديالييد
• املجل�ش الإ�سالمي لإقليم العا�سمة الأ�سرتالية
• املجل�ش الإ�سالمي لت�سمانيا
• جمل�ش "كري�ستما�ش اأيالندز" الإ�سالمي
• جمل�ش جنوب الإقليم الإ�سالمي

الـعـيـ ــ�ش في اأ�سـ ــتراليا
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ال�سحة

�سوف تغطي من خالل "التغطية ال�سحية للطالب الأجانب" ( )OSHCاأغلب امل�ساريف
الطبية (انظر �سفحة  .)49كما اأن معظم اجلامعات العريقة لديها مركز �سحي يف احلرم
التابع لها ،بالإ�سافة اىل اأن كل املعاهد التعليمية توفر امل�ساعدات الطبية الأولية .وتنت�سر
املراكز ال�سحية يف معظم البلدات واملدن ويعمل لديها اأطباء ممتازون.
كما اأن موؤ�س�ستك التعليمية �سوف تزودك اأي�سا بو�سائل الت�سال بامل�ست�سارين الذين
ميكنهم م�ساعدتك يف امل�سائل الطبية العقلية ،والت�سال مبوؤ�س�سات التخطيط الأ�سري.

الطالب م� دون � 18سنة

اإذا كنت ما دون �سن  18عاما اأثناء درا�ستك يف اأ�سرتاليا ،يجب اأن ي�سمي اأهلك و�سيا لكي
يكون م�سوؤو ًل عنك .وهذا ال�سخ�ش ميكن اأن يكون قريبا لك ،اأو �سديق العائلة اأو العائلة
التي تقيم معها ،اأو اأ�ستاذ ًا يعي�ش يف املدينة نف�سها التي تدر�ش فيها موؤه ًال لتوقيع النماذج
بالنيابة عن اأهلك ،وتقدمي الن�سيحة لك اإذا احتجتها ويهتم بربناجمك الأكادميي .واإذا
كنت بحاجة لأن يرافقك اأحد اأفراد عائلتك اىل اأ�سرتاليا فيجب عليهم التقدم بطلب
تاأ�سرية و�سي على طالب.
للمزيد من املعلومات حول تاأ�سرية و�سي على طالب قم بزيارة
www.immi.gov.au/students/student_guardians/index.htm

الو�س�ية والرق�بة يف املدار�ص

اإن املوؤ�س�سات التعليمية مطالبة قانونا بتوفري الرقابة على الطالب داخل اجلامعة وقبل
وبعد وخالل اأوقات الفراغ الدرا�سي .وي�سمل ذلك الطالب الذين ميار�سون اأن�سطة داخل
املباين اجلامعية مثل التمرينات الريا�سية والتجارب اخلا�سة بالأن�سطة املدر�سية.
والطالب الذين يعي�سون يف ال�سكن اجلامعي تتم مراقبتهم طوال الأوقات.
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الدرا�سـ ـ ــة
يف اأ�سـ ـ ــرتالي�

الـدراسـة يف أسـرتاليـا.

الدرا�سـ ــة يف اأ�سـ ــرتاليا.
م�ذا ي�ستطيع اأن يفعل مكتبك الدويل مل�س�عدتك؟

اإن العديد من اجلامعات ومعاهد التدري�ش املهني والتدريب ( )VETلديها مكاتب دولية
يف جممعاتها .يجب عليك الت�سال باملكتب الدويل يف موؤ�س�ستك التعليمية بعد و�سولك
اىل اأ�سرتاليا .فاملكتب �سوف يوا�سل متابعة املعلومات ويدعمك اىل اأن تتمكن من التاأقلم
مع العي�ش يف اأ�سرتاليا ،ويواكبك طوال املرحلة حتى النتهاء من درا�ستك .ويوفر املكتب
الدويل �سل�سلة من اخلدمات .واإذا مل يوجد مكتب دويل يف موؤ�س�ستك التعليمية ،حتدث اىل
املوظفني الإداريني امل�سوؤولني عن الطالب.

التوجيه

�سوف تنظم مكاتب ات�سال الطالب ( )SCOsيف مكتبك الدويل برامج توجيهية للطالب
الأجانب اجلدد من اأجل م�ساعدتهم على فهم التعليم الأ�سرتايل واأنظمة التدريب واأن
ي�سبحوا معتادين على احلرم اجلامعي ،وخدمات الدعم والأندية .و�سوف ي�سرحون هيكلية
وحاكمية املوؤ�س�سة التعليمية والثقافة الأ�سرتالية وامل�سائل العامة بالتعاون التي ت�ساعدك
على العي�ش يف بلد جديد.

مه�رات التعليم والتدري�ص

قد توفر ور�ش العمل اأو اجلل�سات ال�ست�سارية اخلا�سة بالطالب الذين يحتاجون لتطوير
املهارات الدار�سية مثل جتارب الكتابة وتدوين املالحظات اأو التح�سري لالمتحانات.

دعم اللغة الإجنليزية

يوفر العديد من املوؤ�س�سات التعليمية �سفوفا باللغة الإجنليزية للطالب املتحدرين من
بلدان ل تنطق بها .وتركز هذه ال�سفوف على تطوير الرباعة يف القراءة والكتابة واملحادثة
وال�ستماع ،بالإ�سافة اىل تطوير مهارات اأخرى مثل تدوين املالحظات وتقارير الكتابة
وا�ستخدام البحوث والعلوم التكنولوجية.

ال�سكن
�سوف يكون املكتب الدويل قادرا على م�ساعدتك يف البحث املالئم عن م�سكن قريب من
احلرم اجلامعي .واإذا رغبت يف ال�سكن داخل احلرم اجلامعي فاإن املكتب الدويل �سوف
يكون قادرا على م�ساعدتك من اأجل فهم اأي �سيء من العقد الذي يجب اأن توقع عليه،
والإطالع على �سروط التاأجري التي ل تفهمها (اأنظر اىل ال�سفحة .)15
واإذا واجهتك م�سكلة خالل ال�سكن مع عائلة ،فاإن املكتب الدويل التابع ملوؤ�س�ستك التعليمية
�سوف ي�ساعدك حلل هذه امل�سكلة .وباإمكانه اأي�سا توجيه امل�ستاأجرين مبا�سرة نحو ال�سكن
اخلا�ش وتوفري اخلدمات الإر�سادية لهم.
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ال�ست�س�رة

ت�ستطيع مكاتب ات�سال الطالب ( )SCOsم�ساعدتك للتاأقلم مع احلياة يف اأ�سرتاليا.
وترتب مكاتب ات�سال الطالب ملالقاة الطالب يف املطار فور و�سولهم اىل اأ�سرتاليا،
وامل�ساهمة يف اإيجاد �سكن للطالب ،وم�ساعدتهم يف اإجراءات التاأ�سرية وم�سائل "التغطية
ال�سحية للطالب الأجانب" ( )OSHCوتوفري الدليل الطالبي لال�ستقرار يف بيئة جديدة
وفهمها .وتوا�سل "مكاتب ات�سال الطالب" الت�سال باملوؤ�س�سات التعليمية للعمل على اأي
من امل�سائل التي قد يحتاجها الطالب.
ولدى العديد من املوؤ�س�سات التعليمية م�ست�سارين لإر�ساد الطالب حول امل�سائل واخلدمات
الجتماعية ،كما اأن امل�ست�سارين املهنيني جاهزون مل�ساعدة الطالب يف تقرير املزيد من
الفر�ش الدار�سية واملهنية.

ن�سيحة مهنية

ي�ستطيع املكتب الدويل اأن يحيلك اىل ح�سور دورات تنظمها املوؤ�س�سة التعليمية اأو
ال�ست�ساريني املخت�سني الذين ميكنهم م�ساعدتك يف التخطيط والتح�سري ملجموعة من
ال�سفوف املختارة التي �ستح�سرك للتفوق يف احلقل الذي قررت التخ�س�ش فيه.

الأدي�ن واملنظم�ت الجتم�عية

ا�ساأل مكتبك الدويل حول التفا�سيل املتعلقة بالأديان واملنظمات الجتماعية يف احلرم
اجلامعي ويف املدينة املحيطة.

الطالب الع�جزون ج�سدي�

تعر�ش املوؤ�س�سات التعليمية خدمات للطالب الذين يحتاجون اىل م�ساعدة خا�سة من اأجل
تلقي علومهم وفقا للعجز ،اأو حالة املر�ش املزمن الذي يعانون منه .ورمبا ت�سمل هذه،
برناجما اإلكرتونيا �سوتيا ،وم�ساعدة على ال�سمع ،اأو خدمات تدوين املحا�سرات.
ات�سل مبوؤ�س�ستك التعليمية قبل اأ�سابيع عدة من و�سولك من اأجل القيام بالإجراءات
الالزمة املتعلقة باحتياجاتك اخلا�سة.

�سفوف التدري�ص الأ�سرتالية

يجد معظم الطالب الأجانب اأن منط التعليم الأ�سرتايل يختلف كليا عما اعتادوا عليه.
ففي اأ�سرتاليا ،هناك تركيز على التمارين التطبيقية التي ت�سجع على البتكار ،وحرية
التفكري ،واملناق�سة .واملعلمون ي�سعون لتزويدك مبفهوم �سامل للمو�سوع على العك�ش من
جمرد تعليمك الكلمات ال�سحيحة لكي تتذكرها يف المتحانات .ومن املتوقع منك اأن تطور
اأفكارك وت�ساركتها مع زمالئك التالميذ خالل احل�س�ش التعليمية ،وامل�ساركة يف هذا
ال�سف قد يكون خا�سعا جلزء من عالمتك الدرا�سة.
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املح��سرات والدرو�ص اخل�سو�سية

�سوف تكون ال�سفوف يف اجلامعة مزيجا من املحا�سرات والدرو�ش اخل�سو�سية .وقد
يح�سر املحا�سرة الواحدة اأكرث من  200طالب من خمتلف احللقات الدرا�سية خالل
تدريبك .اأما الدر�ش اخل�سو�سي فهو يحتوي على عدد اأقل بكثري ،بوجود حوايل  30طالبا
فقط .و�سوف تناق�ش املعلومات املتوفرة يف حما�سرتك مع الطالب الآخرين ومع اأ�ساتذتك
خالل الدر�ش اخل�سو�سي .اإنه من املهم جدا اأن تواظب على ح�سور كل املحا�سرات لكي
تتمكن من الفهم وامل�ساركة يف كل املناق�سات التي تتم يف الدرو�ش اخل�سو�سية.
اأما يف معاهد التدري�ش املهني والتدريب ( ،)VETفاإن املحا�سرات والدرو�ش اخل�سو�سية
مدجمة ب�سكل عام .وذلك يعني ،اأن عر�ش املعلومات ومناق�ستها �سوف يحدث يف الوقت
نف�سه.

التقييم

اإن درجتك النهائية للوحدة الدرا�سية �سوف تعتمد على اأدائك يف واجباتك املنزلية
ب�سكل اأ�سا�سي (�سواء كانت مكتوبة اأو عملية ،وذلك يعتمد على مقررك الدرا�سي) وعلى
امتحاناتك وامل�ساركة يف ال�سف (وذلك يعني ،مدى تكلمك وم�ساركتك يف املناق�سات خالل
ال�سفوف) واحل�سور والتمارين اجلماعية.
وبح�سب درجاتك ،رمبا تخ�سع للتقييم امل�ستمر خالل الف�سل ولي�ش الأ�سابيع الأخرية
القليلة فقط اأو يف المتحان النهائي .وامليزة يف اأ�سلوب التقييم هذا ،اأنك ل تعتمد على
طريقة واحدة فقط .اإذا مل يكن اأداوؤك جيدا يف المتحان� ،سوف حتظى بالفر�سة لرفع
درجاتك من خالل فر�ش اأخرى للتقييم.

يختلف نظام التقييم يف كل ولية واإقليم ولكنها تتفق يف ما يلي:
املـدار�ص

مع�هد التدري�ص املهني والتدريب واجل�مع�ت

 Aاإجنار مميز
 Bاإجنار علي
 Cاإجنار مقبول
 Dاإجنار غري مقبول
 Eر�سوب

% 100 – 80
% 79 – 70
% 69 – 60
% 59 – 50
اأقل من % 50

HD
D
C
P
F
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�سرقة الن�سو�ص

تعني �سرقة الن�سو�ش نقل عمل الآخرين وتقدميه على اأنه من اإنتاجك .ورمبا �سمل ذلك
نقل فقرات من مراجع واإدخالها �سمن ن�ش معني تكتبه من دون الإ�سارة اىل امل�سدر الذي
اأخذت منه الن�سو�ش والعرتاف بنقله.
وتعترب �سرقة الن�سو�ش خمالفة كبرية يف اأ�سرتاليا ت�ستوجب عقوبة قا�سية لهذا الت�سرف
قد ت�سل اىل الر�سوب يف الوحدة الدرا�سية املعنية ،و�سيلحق هذا �سررا بفر�ش ح�سول
الطالب على الإقامة يف اأ�سرتاليا.
واإذا رغبت يف ال�ستفادة من عمل الآخرين فعليك ذكر ا�سم امل�سدر باأمانة ،واأن تذكر كيف
يت�سل الن�ش املنقول مبا تكتب وكيف يخدم مناق�ساتك .ل يجب اأبدا اأن تقدم عمل تلميذ
اآخر على اأنه من �سنع يديك.
وتلتزم اأ�سرتاليا بتوفري التعليم والتدريب النوعي للطالب من خمتلف اأنحاء العامل .ومع
اأن ذلك رمبا تتوا�سل مواجهة امل�ساكل يف املقررات الدرا�سية يف موؤ�س�ستك التعليمية.
وتنفذ احلكومة الأ�سرتالية عددا من القوانني التعليمية ل�سمان حماية التلميذ يف مثل هذه
الظروف ومن الأهمية مبكان اأن تعرف حقوقك.
وقد جمعت قوانني حماية الطالب الأجانب يف الإطار الت�سريعي للخدمات الرتبوية
للطالب وراء البحار "اإي�سو�ش" ومبوجب هذا الإطار يطلب وب�سكل قانوين من املوؤ�س�سات
الأ�سرتالية التي تقبل طالبا اأجانب ،اأن توفر مقررات درا�سية على درجة عالية من
اجلودة ملوائمة املعايري الوطنية خلدمة الطالب ولت�سهيالت املوؤ�س�سات.
وت�سمل املتطلبات الرئي�سية ما ياأتي:

حم�ية امل�ستهلك

يوفر ت�سريع "اإي�سو�ش" حماية للم�ستهلكني يف حالة اإخفاق الطالب اأو املوؤ�س�سة التعليمية
يف مقرر درا�سي م�سجل فيه الطالب وت�سمل هذه احلماية اإما اإعادة املبالغ املالية له واإما
ا�ستبدال املادة بالت�سجيل يف اأخرى اإذا تعذر احل�سول على املبلغ املايل ،وذلك مبوجب
برنامج ال�سمان التعليمي.

معلوم�ت املقرر الدرا�سي

يجب على املوؤ�س�سات التعليمية �سمان مواد الت�سويق مثل الكتيبات الإعالنية التي توفرها
للطالب الأجانب ان تكون ،م�سبوطة ودقيقة وغري م�سللة.

46

الدرا�سـ ــة في اأ�سـ ــتراليا

وقبل اإعطائك تاأكيد الت�سجيل يجب على املوؤ�س�سات اأن توفر لك معلومات م�سبوطة حديثة
مثل:
• متطلبات القبول يف امل�ساق الدرا�سي مبا فيها الكفاءة يف اللغة الإجنليزية واخلربة
العلمية ال�سابقة اأو املهل العلمية الالزمة للقبول.
• م�سمون امل�ساق ومدته الزمنية.
• ال�سهادة التي يوؤمل الو�سول اإليها.
• طرق التدري�ش والتقومي.
• اإمكانية تطبيق ال�ساعة املعتمدة.
• موقع اجلامعة.
• التجهيزات والت�سهيالت وم�سادر التعلم واملكتبة املتوفرة.
• تفا�سيل عن اأي ترتيبات اأوعن اأية موؤ�س�سة توفر التعليم وم�سجلة ،اأو عن �سخ�ش اأو
م�سروع يوفر لك م�ساقا درا�سيا اأو جزء ًا من م�ساق درا�سي.
• موؤ�سر للر�سوم املدفوعة عند امل�ساق الدرا�سي .وي�سمل ذلك الن�سائح حول اإمكانية
تعديل الر�سوم خالل فرتة تدري�ش امل�ساق.
• �سيا�سات ا�سرتداد الر�سوم القابلة للتطبيق.
• معلومات حول اأ�س�ش رف�ش الت�سجيل اأو تعليقه اإو اإلغائه.
• معلومات عن احلياة يف اأ�سرتاليا مبا يف ذلك موؤ�سر تكاليف املعي�سة واأجرة ال�سكن.
• اإذا كانت لديك اأبناء اأو تالميذ يعتمدون عليك ،واللتزام بتعليمهم واخليارات
املتاحة.

خدم�ت اإع�نة الطالب

يجب على املوؤ�س�سات التعليمية تقدمي العون للطالب الأجانب مل�ساعدتهم على التكييف مع
جو الدار�سة ،والعي�ش يف اأ�سرتاليا ،وحتقيق اأهدافهم التعليمية وحتقيق املخرجات التعليمية
مل�ساقات الدرا�سة التي يخ�سعون لها.
وي�سمل هذا التقدمي املعلومات التالية عند الو�سول:
• خدمة الدعم املادي املتوفرة مل�ساعدة الطالب على التكييف مع اجلو الدرا�سي
والعي�ش يف اأ�سرتاليا.
• اخلدمات القانونية.
• اخلدمات ال�سحية والطارئة.
• الت�سهيالت وامل�سادر.
• طريقة تقدمي ال�سكاوى وال�ستئناف.
• اأي �سروط لإقامة الطالب ترتبط بالتقدم يف امل�ساق الدرا�سي اأو املحا�سرات.
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على امتداد امل�ساق الدرا�سي �ست�ساعدك املوؤ�س�سة التعليمية للو�سول اىل خدمات الدعم
التعليمي وخدمات ال�سمان الجتماعي اإذا كنت بحاجة اإليها.

ال�سك�وى

اإذا كانت لديك اأي هموم مرتبطة بامل�ساق التعليمي اأو املوؤ�س�سة التعليمية ميكنك اأن
تناق�سها مع وكيل اخلدمة الثقافية الذي تتعاقد معه ،وميكن اأن ي�ساعدك مكتب �سوؤون
الطالب الأجانب يف موؤ�س�ستك التعليمية حول اأجنح الطرق للتعامل مع م�ساكلك وهمومك.
وبالإ�سافة اىل ذلك يوفر اإطار "اإي�سو�ش" فر�سا م�ستقلة ويجب اأن تعتمد مثل هذه
الإجراءات واأن ت�ستخدم دعم وم�ساندة �سخ�ش مرافق تختاره بنف�سك.

ميكنك اإيجاد املزيد من املعلومات حول حقوقك حتت عنوان "اخلدمات التعليمية
للطالب الأجانب ( )ESOSالإطار الت�سريعي" على املوقع الإلكرتوين:
www.studyinaustralia.gov.au

تعليم الأطف�ل

تتوفر رو�سات الأطفال جلميع الأولد الذين ترتاوح اأعمارهم ما بني � 4سنوات و� 5سنوات،
وت�ساعد الرو�سة الأطفال يف تطوير اإمكاناتهم اجل�سدية والعاطفية والجتماعية خالل
ال�سنة التي ت�سبق التحاقهم باملدر�سة ،وان�سمام الأولد الذين ترتاوح اأعمارهم ما بني 6
�سنوات و� 15سنة اىل املدر�سة م�ساألة اإلزامية ،وجتري العادة اأن يبداأ الأولد يف الدرا�سة
عندما يبلغون اأربع اأو خم�ش �سنوات من عمرهم ويوا�سلونها اىل اأن يبلغوا ال�سابعة ع�سرة
اأو الثامنة ع�سرة �سنة ،متهيدا لإكمالها يف اجلامعة اأو يف درا�سات اأخرى .وعموم ًا فاإن
الطالب الذين هم دون �سن الثانية ع�سرة اأو الثالثة ع�سرة فعليهم اأن يلتحقوا بال�سفوف
الإبتدائية ،اأما الذين هم اأكرب من هذا العمر فعليهم اأن يلتحقوا باملدار�ش الثانوية.
وميكنك اأر�سال اأولدك اىل املدار�ش احلكومية اأو غري احلكومية على حد �سواء .ومن
اأجل العثور على مدر�سة قريبة من منطقتك فانظر حتت بند "مدار�ش" يف دليل هاتف
ال�سفحات البي�ساء ،اأو تف�سل بزيارة املوقع الإلكرتوين www.education.gov.au
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املدار�ص احلكومية

توفر املدار�ش احلكومية التعليم جمان ًا ،وعلى الرغم من ذلك فاإن معظم املدار�ش تطلب
امل�ساركة الطوعية من اأجل تعزيز الربامج املدر�سية والتعليمية والريا�سية ،وتتم عملية الدفع
وفقا ملا يقرره اأولياء الطالب .وهنالك بع�ش املواد اأو اخلدمات التعليمية الإ�سافية املتوقعة
التي يتوجب على اأولياء الطالب توفريها اأو يدفعون مقابلها للمدر�سة لكي تقوم بذلك ،ورمبا
يحتاج اأولياء الطالب تزويد اأولدهم مب�ستلزمات الدرا�سة كاأقالم الر�سا�ش ،واأقالم احلرب،
والكتب املدر�سية والزي املدر�سي املوحد (حيث يكون مالئما).
مالحظة :الطالب الذين يحملون تاأ�سرية دخول موؤقتة رمبا يتوجب عليهم دفع الر�سوم
املدر�سية كاملة ،وميكنك مراجعة كل مدر�سة على حدة للوقوف على املزيد من التفا�سيل.
اأما املدار�ص اخل��سة فاإنها ت�ستويف ر�سوم ًا خا�سة لقاء منحها التعليم ،ورمبا تكون تلك
املدار�ش منت�سبة لإحدى الطوائف الدينية ،اأو لديها فل�سفتها التعليمية اخلا�سة ،فاأولياء
الطالب الذين يرغبون يف ال�ستعالم حول التعليم اخلا�ش يتوجب عليهم اأخذ موعد مع الهيئة
التعليمية غري احلكومية ذات ال�سلة ،اأو الت�سال مبا�سرة باملدر�سة التي يختارونها.
ا�ساأل مدر�ستك حول الرعاية قبل وبعد املدر�سة اأو حول برامج العطالت املدر�سية التي تنظم
من اأجل الأطفال.

الأطف�ل الذين ل يتحدثون اللغة الإجنليزية

با�ستطاعة الأطفال الذين و�سلوا حديث ًا اىل اأ�سرتاليا اللتحاق مبدار�ش اللغة الإجنليزية
( )ELSاأو مراكز اللغة الإجنليزية ( )ELCالتي توفر برامج اإجنليزية مكثفة م�سممة من اأجل
الأطفال.

املرتجمون

با�ستطاعة اأولياء الطالب اأو اأ�سحاب ال�ساأن الذين يتحدثون اللغة الإجنليزية ب�سعوبة اأو
ل يجيدونها على الإطالق اأن يطلبوا مرتجم ًا لغوي ًا من اأجل اأن يكون حا�سر ًا اأثناء مناق�سة
امل�سائل التي تهم اأطفالهم .وباإمكانهم اأي�سا الت�سال بـ"خدمة الرتجمة التحريرية
والرتجمة الفورية" ( )TISمن اأجل التوا�سل مع املدر�سة.

خدمة الرتجمة التحريرية والرتجمة الفورية
موقع ( )TISعلى �سبكة الإنرتنت www.immi.gov.au/tis
الت�سجيل

(13 1450 )TIS

من اأجل ت�سجيل ابنك يف املدر�سة ،يرجى الت�سال باملدر�سة بوا�سطة الهاتف اأو احل�سور
�سخ�سي ًا ،و�سوف حتتاج اأي�سا اأن جتلب معك وثائق تاأ�سرية دخولك اىل اأ�سرتاليا ،و�سهادة
تاريخ ميالد ابنك ،واأي ملفات تت�سمن التقارير املدر�سية ال�سادرة عن مراحل تعليمه
ال�سابقة .وقد حتتاج اأي�سا اىل اإبراز ملفات التطعيم.
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العمـ ـ ــل
يف اأ�سـ ـ ــرتالي�

الـعـمـل يف أسـرتاليـا.

العمل يف اأ�سرتاليا.
ميكنك التقدم للح�سول على اإذن للعمل لأكرث من � 20ساعة يف الأ�سبوع بن ًاء على اأ�س�ش
عر�سية بعدما تكون قد بداأت يف مقررك الدرا�سي .ويجب اأي�سا التقدم من اإدارة الهجرة
واملواطنة ( )DIACمن القيام بعمل تطوعي اأو غري مدفوع الأجر يبلغ حوايل � 20ساعة يف
الأ�سبوع ،وهو احلد امل�سموح به حتت تاأ�سريتك.
للح�سول على املزيد من املعلومات قم بزيارة موقع اإدارة الهجرة واملواطنة:
www.immi.gov.au/students

احل�سول على اإذن للعمل

اإذا اأردت اأن تعمل بدوام جزئي يف اأ�سرتاليا� ،سوف حتتاج اىل احل�سول على اإذن من دائرة
الهجرة واملواطنة ( )DIACيف الولية اأو الإقليم الذي تعي�ش فيه .يجب عليك اإكمال منوذج
من دائرة الهجرة واملواطنة (منوذج  )157Pلطلب الإذن للعمل ،ودفع ر�سم طلب يبلغ
حوايل  60دولرا .و�سوف حتتاج دائرة الهجرة واملواطنة لروؤية تاأ�سرية الطالب احلالية،
والتاأكد من اأنك قد با�سرت مقررك الدرا�سي .وهذا التاأكيد ميكن اأن يكون كنموذج ر�سالة
من موؤ�س�ستك التعليمية تن�ش على التفا�سيل املتعلقة مبقررك (�سيفرة  ،CRICOSتواريخ
البداية والنهاية) اأو ميكنك احل�سول على ت�سريح اأو اإذن من م�سوؤول املوؤ�س�سة املعنية الذي
تقوم بتوفري التعليم وا�ستكمال "تفا�سيل املوؤ�س�سة املعنية بتوفري التعليم" ق�سم النموذج
الذي ت�ستكمله (منوذج .)157P
واإذا كان م�سموح لك بالعمل ،فاإنه �سوف يتم ل�سق �سارة جديدة على جواز �سفرك ،و�سوف
تكون حالة عمل حمددة ( 8104اأو  )8105بدل يحق له بالعمل ( .)8101واإذا عملت لأكرث
من � 20ساعة عمل يف الأ�سبوع خالل الف�سل الدرا�سي ،رمبا قد يتم اإلغاء تاأ�سريتك.

اإذن عمل الأزواج

الأزواج مع تاأ�سرية طالب معتمدة رمبا ميكنهم تقدمي طلب للح�سول على تاأ�سرية خالل
مرافقتهم طالب بدوام كامل .و�سوف يحتاج الأزواج اإذنا للعمل ،ويجب عليهم اتباع
ال�سروط كالتدوين على تاأ�سريتهم بقيود.

اأنواع عمل الطالب الأج�نب

غالبا ما يجد الطالب الأجانب عمال يف املبيعات وال�سيافة والإدارة .ميكنك اأن تتوقع
اأجر ًا يرتاوح ما بني  6دولرات و 15دولرا يف ال�ساعة ،وذلك يعتمد على نوع العمل الذي
تقوم به وعلى �سنك .ورمبا قد تتقا�سى اأكرث من ذلك لقاء العمل اأيام الآحاد اأو العطالت
الر�سمية.
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اإن اإعطاء در�ش خ�سو�سي لتالميذ اأ�سغر منك �سن ًا يدر�سون يف حقل الخت�سا�ش
نف�سه الذي تتابعه اأنت ،اأو يف لغتك الأم هو اأي�سا م�سدر جيد لكت�ساب املال .والدرو�ش
اخل�سو�سية للطالب ميكن اأن تدر حوايل  40دولر ًا يف ال�ساعة.
وتذكر دائما اأن الأولوية الق�سوى لوجودك يف اأ�سرتاليا يجب اأن تكون درو�سك .واإذا قررت
اعتماد حتديات العمل بدوام جزئي ،اإبداأ بعدد �ساعات قليلة لغاية اأن تتمكن من اأيجاد
التوازن مع درو�سك.

الع�ئدات ال�سرائبية

باعتبارك طالبا اأجنبيا رمبا تكون متاأثرا بالنظام ال�سرائبي الأ�سرتايل.
ويجب عليك احل�سول على رقم ملف �سريبي ( )TFNمن مكتب ال�سرائب الأ�سرتايل
( )ATOاإذا كنت �ستعمل يف اأ�سرتاليا .ورمبا حتتاج اأي�سا اىل رقم ملف �سريبي لكي تفتح
ح�سابا م�سرفيا .وللتقدم بطلب ،اأكمل النموذج املتوفر لدى مكتب ال�سرائب الأ�سرتايل اأو
لدى مكتب الربيد الأ�سرتايل .واإذا كانت تاأ�سريتك ت�سمح لك بالعمل ميكنك ا�ستعمال نظام
الت�سجيل الإلكرتوين ملكتب ال�سرائب الأ�سرتايل على �سبكة الإنرتنت .و�سوف حتتاج لتزويده
با�سمك وعنوانك احلايل وتاريخ ميالدك .ورمبا حتتاج اأي�سا تزويده بتاريخ و�سولك اىل
اأ�سرتاليا ،وجواز �سفرك الأجنبي احلايل (مع اإذن الدخول احلايل) ،واإثبات الت�سجيل مثل
بطاقة طالب اأو تاأكيد الت�سجيل ال�سادرة عن موؤ�س�ستك التعليمية.
اإذا عملت يف اأ�سرتاليا �سوف حتتاج اىل اأن تدفع جزء ًا من عائداتك ك�سريبة دخل ،وذلك
من خالل وكيل �سرائب معتمد اأو اأن تنجزها بنف�سك .واإذا اأمتمت �سريبتك من عائدات
الدخل ،فاإن ال�سريبة الإلكرتونية  e-taxهي اأ�سرع و�سيلة ل�سرتداد املبالغ .ويف اأغلب
احلالت �سوف يتم ذلك يف غ�سون  14يوما .وميكنك حتميل منوذج ال�سريبة الإلكرتونية
من موقع مكتب ال�سرائب الأ�سرتايل على �سبكة الإنرتنت.
وللمزيد من املعلومات حول اأرقام ملف العائدات ال�سريبية ات�سل مبكتب ال�سرائب
الأ�سرتايل على الرقم  61 28 13اأو قم بزيارة املوقعwww.ato.gov.au :

الـتـقـ ـ ــ�عـ ـ ــد

اإذا عملت يف اأ�سرتاليا ب�سفة طالب اأجنبي ،وقمت بدفع  450دولرا اأو اأكرث ب�سكل �سهري
عادي ،رمبا تخول للدخول يف النظام التقاعدي .اإن �ساحب عملك مطالب دائما مبوجب
القانون بدفع اأموال للتقاعد اأو حل�ساب الدخار التقاعدي اخلا�ش بك .ويطلق على هذا
املطلب القانوين "�سمانة التقاعد" .واإذا كنت تتمتع باملوؤهالت املطلوبة فاإنك رمبا تكون
خمول ل�ستعادة تلك الأموال عندما تغادر اأ�سرتاليا نهائيا .ويطلق على عملية الدفع هذه
"اأ�سرتجاع اأموال التقاعد عند املغادرة" (.)DASP
للمزيد من املعلومات حول التقاعد اأو تقدمي طلب اإلكرتوين من اأجل "مبالغ مغادرة التقاعد
الأ�سرتايل" ( ،)DASPقم بزيارة املوقع الإلكرتوينwww.ato.gov.au :
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�سروط
ت�أ�سريات الدخول

رشوط تأشريات الدخول.

�سروط تاأ�سريات الدخول.
�سروط احل�سول على ت�أ�سرية ط�لب

هناك عدد من ال�سروط التي يجب اأن تلبيها من اأجل ال�سماح لك بالدرا�سة يف اأ�سرتاليا.
ومن ال�سروط الرئي�سة:
• اأن حتافظ على احل�سور املنتظم.
• نتائج اأكادميية مر�سية.
• اأن تبقى م�سجال يف م�ساق درا�سي معتمد.
• اإخطار املوؤ�س�سة التعليمية بعنوانك خالل �سبعة اأيام من و�سولك اىل اأ�سرتاليا اإو
باأي تغيري يف عنوانك.
• اإخطار املوؤ�س�سة التعليمية الأ�سلية باأي حتول اىل موؤ�س�سة تعليمية جديدة خالل
�سبعة اأيام بعد ح�سولك على �سهادة الت�سجيل.
• حافظ على �سهادة التاأمني ال�سحية للطالب الأجانب.
رمبا توفرت �سروط للح�سول على البعثات الدولية .تاأكد من اأنك قد قراأت وفهمت بعثتك
التعليمية واللتزام بها واإل قد تعر�ش اإقامتك لالإلغاء ورمبا اأدى ذلك اىل ت�سفريك.

عدم اللتزام

و�سعت �سروط اإقامة الطالب يف ر�سالة التزكية التي ي�ستلمها الطالب مع اإقامته اأو ورقة
الإقامة نف�سها ،ومن املهم جدا اأن تطلع على ال�سروط واتباعها لأنه يف كل عام يقوم
الطالب مبخالفة القوانني عن طريق:
• العمل من دون اإذن اأو جتاوز ال�ساعات الإ�سافية التي حتدده الإقامة.
• اإنهاء درا�ستهم قبل نهاية الربامج الدرا�سية.
• البقاء يف البالد لأكرث من مدة الإقامة الر�سمية.
• ا�ستخدام وثائق مزورة.
واإذا انتهكت هذه ال�سروط قد تلغى اإقامتك ورمبا يطلب منك مغادرة اأ�سرتاليا .ورمبا متنع
اأي�سا من العودة اإليها ملدة ثالث �سنوات عقب اإلغاء اإقامتك.
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واإذا تغريت ظروفك واأردت اأن تغري امل�ساق الدرا�سي اأو رغبت يف الإقامة لفرتة اأطول ،يجب
عليك الت�سال باأقرب مكتب لدائرة الهجرة واملواطنة لتقدمي الن�سح لك حول طرق اتخاذ
كل الإجراءات.
من املهم اأي�سا اأن تعتمد عدم اإنهاء اإقامتك اأثناء وجودك يف اأ�سرتاليا .واإذا بقيت يف
اأ�سرتاليا لأكرث من  58يوما بعد انتهاء مدة اإقامة الطالب التي حتملها ومن دون احل�سول
على اإقامة جديدة رمبا متنع من العودة ملدة ثالث �سنوات تالية.
واإذا احتجت مل�ساعدة على فهم هذه ال�سروط حتدث اىل موؤ�س�ستك التعليمية اأو اىل دائرة
الهجرة واملواطنة الأ�سرتالية .ومن اأجل احل�سول على ال�سروط اخلا�سة بانتهاك �سروط
الإقامة اأو الإقامة اأكرث مما هو م�سرح به ،قم بزيارة موقع دائرة الهجرة واملواطنة
الأ�سرتالية على �سبكة الإنرتنت:
www.immi.gov.au/media/fact-sheets/86overstayers.htm

جتديد فرتة ت�أ�سرية الط�لب

اإذا انتهت اإقامة الطالب قبل انتهاء مدة م�ساقات الدرا�سة ،ميكنك تقدمي طلب للح�سول
على اإقامة جديدة من مكتب الهجرة املحلي يف ق�سم الإقامة يف البعثة الأ�سرتالية اأو
ال�سفارة الأ�سرتالية يف بلدك الأم .وتتوفر املعلومات الإ�سافية على موقع دائرة الهجرة
واملواطنةwww.immi.gov.au :

التغطية ال�سحية

ت�ستخدم اأ�سرتاليا نظاما خا�سا للتغطية ال�سحية للطالب الأجانب ي�سمى الغطاء ال�سحي
للطالب الأجانب ( .)OSHCويجب احل�سول على تاأمني �سحي طول املدة التي ت�سجل بها
للدرا�سة ،ويعترب ذلك من �سروط احل�سول على الإقامة.
وتقوم املوؤ�س�سة التعليمية باإجناز الرتتيبات مع دائرة الهجرة واملواطنة ورمبا تطلب الأمر
اإطالعهم على جواز �سفرك للتعريف بك واإقامتك والتاأكد من تواريخ التغطية ال�سحية
ورمبا كان ملوؤ�س�ستك التعليمية اتفاق مع دائرة الهجرة واملواطنة لتوفري اخلدمة ال�سحية يف
حال ال�ستمرار يف تلك املوؤ�س�سة التعليمية.
ورمبا ي�ساعد الغطاء ال�سحي الطالب الأجانب على دفع ر�سوم العناية الطبية التي
حتتاجها اأثناء اإقامتك يف اأ�سرتاليا .وامل�ساهمة يف دفع ثمن اأية اأدوية مو�سوفة واأجور �سيارة
الإ�سعاف يف حالة الطوارئ .ول يتكفل الغطاء ال�سحي للطالب الأجانب باأية م�ساريف
عن عالج الأ�سنان والعيون اأو العالج الطبيعي.
واإذا رغبت يف احل�سول على غطاء �سحي لهذه الفروع الإ�سافية فعليك دفع ر�سوم تاأمني
اإ�سافية ل�سراء التاأمني.

58

�سروط تاأ�سيرات الدخول

:وللو�سول اىل �سركات التاأمني الأ�سرتالية قم بزيارة املواقع التالية على �سبكة الإنرتنت

Australian Health Management www.ahm.com.au
BUPA OSHC www.overseasstudenthealth.com
Medibank www.medibank.com.au
Worldcare ASSIST www.worldcare.com.au
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العـ ـ ــودة
اإىل الوطـ ـ ــن

العودة إىل الوطن.

العودة اإىل الوطن.
حينما يقرتب وقت عودتك اإىل الوطن بعد اإكمال درا�ستك ،قد جتد اأنه من املفيد لك اأن
حت�سر جل�سة نقا�سية ت�سرف عليها موؤ�س�سات تعليمية معينة تدور حول مو�سوع العودة اإىل
الوطن .اإذ من املوؤكد اأن الوقت الذي �ستق�سيه يف ا�سرتاليا �سيغريك ،وعليك اأن تتوقع اأن
عائلتك وا�سدقاءك قد تغريوا يف غيابك كذلك .فمن بني الأ�سياء التي �سيتوجب عليك
التكيف معها اإيجاد عمل اأو متابعة درا�ستك ،اأو العي�ش مبفردك ،اأو العودة للعي�ش مع
والديك والتوا�سل مع املجريات وامل�ستجدات التي طراأت على حياة عائلتك واأ�سدقائك ،كما
انك �ستكت�سف بان عليك اأن تتاأقلم من جديد مع الطق�ش والطعام.
وتقدم العديد من هذه املوؤ�س�سات ندوات وجل�سات نقا�سية ت�سمل موا�سيع مثل اإعادة
ال�ستقرار ،وكيفية احل�سول على نتائج امتحاناتك ،والقيام برتتيبات ال�سفر ،واللتحاق
بجمعيات خريجي اجلامعات ،والإعداد مل�ستقبلك املهني.

جمعي�ت خريجي اجل�مع�ت

يعرف الطالب الأجانب الذين يتخرجون يف موؤ�س�سة تعليمية ا�سرتالية على اأنهم خريجو
اجلامعات ال�سرتالية .و�ستجد اأن هنالك بع�س ًا من هذه اجلمعيات قد مت تاأ�سي�سها من قبل
جامعتك كما قد جتد بع�س ًا من �سبكة موؤ�س�سات خريجي اجلامعات ال�سرتالية يف بلدك.
تقدم لك �سبكة جمعيات خريجي اجلامعات الأ�سرتالية ما ياأتي:
• امل�ساعدة يف احلفاظ على عالقاتك ال�سخ�سية ،و�سداقاتك و�سالت الأعمال
وال�سالت التعليمية التي حققتها اأثناء درا�ستك يف اأ�سرتاليا.
• امل�ساعدة يف توفري فر�ش عمل يف موطنك اأو اأي مكان اآخر يف العامل.
• توفري مزيج من التفاهم والدعم داخل جمتمع اخلريجني الذين �ساطروك خربتك
يف مغادرة الوطن والدرا�سة يف اأ�سرتاليا والعودة اإىل الوطن من جديد ب�سفة خريج
من اإحدى اجلامعات الأ�سرتالية.
ميكـنك اأن جتد قائمة بجمعيات خريجي اجلامعات ال�سرتالية يف املوقع اللكرتوين على
�سبكة النرتنت "الدرا�سة يف اأ�سرتاليا" www.studyinaustralia.gov.au

العودة اإلى الوطن
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معـلومـات إضـافيـة.

معـ ـ ــلومـ ـ ــ�ت
اإ�سـ ـ ــ�فيـ ـ ــة

معلومات اإ�سافية.
قم بزيارة املواقع اللكرتونية التالية للح�سول على مزيد من املعلومات ب�ساأن احلياة
والدرا�سة يف اأ�سرتاليا.

الدائرة

املوقع اللكرتوين

احلكومة الأ�سرتالية
الدرا�سة يف اأ�سرتالي�
خدم�ت التعليم للطالب الأج�نب
التعليم يف اأ�سرتالي�
وزارة اخل�رجية والتج�رة

www.australia.gov.au
www.studyinaustralia.gov.au
www.aei.dest.gov.au/ESOS
www.education.gov.au
www.dfat.gov.au

(للح�سول على بيانات الت�سال اخلا�سة ب�سفارة بلدك)

وزارة الهجرة واجلن�سية

www.immi.gov.au

(للح�سول على معلومات ب�ساأن الهجرة والتاأ�سرية)

اخلدم�ت اجلمركية الأ�سرتالية

www.customs.gov.au

(للح�سول على معلومات ب�ساأن ما ميكنك اإح�ساره معك اإىل اأ�سرتاليا)

دائرة احلجز والتفتي�ص الأ�سرتالية
مكتب ال�سرائب الأ�سرتالية
ال�سي�حة الأ�سرتالية
الأجور و�سروط العمل
جلنة الت�س�ل الوطنية

www.aqis.gov.au
www.ato.gov.au
www.australia.com
www.wagenet.gov.au
www.nlc.edu.au

(للح�سول على معلومات ب�ساأن الق�سايا الأكادميية
والرعاية للطالب الأجانب يف اأ�سرتاليا)

مدار�ص يف اأ�سرتالي�

www.education.gov.au

اأرق�م مفيدة

رقم اله�تف

خدم�ت الطوارئ

(ال�سرطة ،املطافئ ،الإ�سعاف)

ق�س�ي� الت�أ�سرية
املك�مل�ت اخل�رجية
رمز الت�س�ل اله�تفي الدويل لأ�سرتالي�

000
131 881
0011
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معلومات اإ�سافية
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مـ�سـ ـ ــرد.
خدمات احلجز والتفتي�ش الأ�سرتالية
مكتب ال�سرائب الأ�سرتالية
�سجل الكومنولث للموؤ�س�سات والدورات اخلا�سة بالطالب الأجانب
دائرة التعليم والعلوم والتدريب
دائرة الهجرة واجلن�سية
اخلدمات التعليمية للطالب الأجانب
التاأمني ال�سحي للطالب الأجانب
�سابط الت�سال بالطالب
التعليم والتدريب املعني
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قـبـ ــل اأن تـغـ ــادر

AQIS
ATO
CRICOS
DEST
DIAC
ESOS
OSHC
SCO
VET

عش .تعلم .تطور.
ابـ ـ ــداأ رح ـ ـ ـلـتـك مـن هـنـ ـ ــا

www.studyinaustralia.gov.au

للـبـيـع فـقـط من قـبـل احل ـكـومــة الأ�ســرتاليــة.

