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الملحقية الثقافية في أستراليا

تعليم أبناء المبتعثين في أستراليا  

6102 –مارس 



تقديم
إحدى أكبر التحديات التي تواجه المبتعثين ال سيما الذين حضروا إلى  
مقر البعثة بمعية مرافقيهم ممن هم في سن الدراسة هي كيفية إيىاىا  
السبل إللحاقهم بالنظام التعليمي في مقر البعثة، وما يتعلق بذلك مىن 
إجراءات واستراتيايات مستقبلية ومصير رحلة أبنائهم الىتىعىلىيىمىيىة  
وأحياناً ياد المبتعث نفسه في تحدٍ آخر يتمثل في اختيار وجهة أبنائىه 
الدراسية والمناهج التي سيبنون عليها أساس مستقبلهم الدراسي وذلىك 
في حال توفرت مؤسسات تعليمية سعو ية تدرس المناهج والىمىقىررات 
السعو ية )متوفرة في معظم الدول(، فياد المبتعث نفسه متااذبىاً مىا 
بين النظام التعليمي القائم في الدولة مقر  راستىه وبىيىن الىمىدارس 

 والمراكز التعليمية السعو ية القائمة بنفس الدولة  

في أستراليا ال يوجد مدارس أو مراكز تعليمية سعو ية وينخرط أبنىاء 
المبتعثين في الغالب في المدارس األسترالية العامة أو الخاصة، وفىيىمىا 
يختص بالطالب الذين يرغبون في مواصلة  راستهم للمنهىج السىعىو   
وهو الخيار الغالب لمعظم المبتعثين فقد اعتمدت وزارة التعليىم نىظىام 
االنتساب أو ما يعرف بطالب أو اختبارات المنازل حيث أُعتمدت مدرستان 
سعو يتان في كل من "إندونيسيا" و"ماليزيا" لىتىسىاىيىل الىطىالب 
السعو يين المرافقين لذويهم بأستراليا بهذا النظام والذ  يتىيىل لىهىم 
الفرصة في إجراء إختبارات الفصلين األول والثاني وفقاً لتقويم الىعىام 
الدراسي بالمملكة العربية السعو ية، كما يتيل الفرصة فىي مىواصىلىة 
 راستهم بسهولة ويسر بعد تخرج ذويهم وعو تهم إل  أرض الىونىن  
ونوال سنوات قامت الملحقية الثقافية في أستراليا بالعديد من اإلجراءات 
التي تسهل عل  المبتعثين وأبنائهم وتساعدهم عل  االلتحاق بىالىمىدارس 

األنشطة الثقافية والعلمية

باإلضافة إل  األنشطة الرياضية تهتم إ ارات التعليم في الواليات األسترالية المختلفة  
باألنشطة الثقافية والعلمية "غير الصفية" لطالب المدارس، وتتمثل هذه األنشطة في  
عد  من البرامج الثقافية والعلمية الدورية وغير الدورية وبرامج المسابقات  
والمنافسات الثقافية بين الطالب  وتركز غالب المدارس األسترالية عل  رعاية  
المواهب المتميزة وتقديم المساعدة لها وصقلها حيث انه من المألوف في أستراليا  
إقامة منافسات وفعاليات مفتوحة للمواننين لالنالع عل  المواهب الناشئة من  

 أنفال المدارس  

وتشارك غالب المدارس في أستراليا في االحتفاء بالمناسبات الثقافية العامة التي  
ترعاها الحكومة الفدرالية أو الحكومات المحلية كأيام الوئام وأيام السكان  
األصلين ومهرجانات الثقافة وغيرها وذلك من خالل احتفاالت  اخل المدارس  

 أو المشاركات العامة   



األنشطة غير الصفية في المدارس األسترالية

األنشطة الرياضية

األستراليون عمومًا مولعون بالرياضة بمختلف أنواعها واتااهاتها، ومما ساعد عل   
اهتمامهم المتزايد بها المناخ المعتدل نسبيًا في األجزاء المأهولة من القارة  
باإلضافة إل  توفر اإلمكانات في هذا الاانب  في المدارس تحديدًا وبعد نتائج  
بعض الدراسات التي تشير إل  ارتفاع نسبي في عد  التالميذ الذ  يعانون من 
زيا ة الوزن أو من الممكن أن يتعرضوا إل  زيا ة الوزن فقد تم اعتما  األنشطة  
الرياضية كأحد األنشطة الرئيسية والمهمة حيث تحرص المدارس عل   تشايع  
عل  المشاركة في األنشطة الرياضية والتمتع بها وتنمية المهارات وذلك من  

خالل خلق البرامج الرياضية التي تلبي احتياجات أنفال المدارس  

وتتوفر في معظم المدارس األسترالية )حكومية أو خاصة( وحدات رياضية  
متخصصة  ومعلمون مؤهلون في برامج التربية البدنية، ولاأت مدارس أخرى  
إل  االستفا ة من معلمي الصفوف أو المتطوعون من الماتمع المحلي لتنشيط  
هذه البرامج واإلشراف عليها  ومن نماذج الرياضات التي تنفذها المدارس كرة  
القدم، والسباحة، وألعاب القوى وكرة القدم األسترالية او ما يعرف بى"الروغبي"  

أستراليا  وعد  آخر من الرياضات التي تنفذها المدارس في 

العامة أو الخاصة األسترالية أو الحاقهم بنظام االنتساب، ومنها عل  سبيل 
المثال ال الحصر متابعة تسايل أبناء المبتعثين في مدارس التعليم العىام  
ومساعدتهم عل  االستقرار بمدارسهم، ومتابعة إجراءات إعتما  المىدارس 
لدراسة أبناء المبتعثين في أستراليا وإعدا  قائمة بها وتحديثها واالشراف 
عل  اختبارات المنازل ألبناء المبتعثين والتنسيق لها واستالم نتىائىاىهىا 
وإرسالها ال  عناوينهم البريدية في مقار ابتعاثهم إذا  عىت الضىرورة 
لذلك حيث ترسل الملحقية في الغالب نتائج االختبىارات إلى  راسىاء 
األندية الطالبية في المدن مقار المراكز لتسليمها للطالب أو أولىيىاء 
أمورهم باإلضافة إل  إشراف الملحقية عل  تصىديىق شىهىا ات أبىنىاء 

 المبتعثين  وإعدا  التقارير الخاصة بالتعليم العام في أستراليا 

هذا الكتيب هو امتدا  لما تقوم به الملحقية في جانب تىعىلىيىم أبىنىاء 
المبتعثين فهو في تقديرنا  ليل إرشا   يايب عن معظم االستىفىسىارات 
المتعلقة بدراسة أبناء المبتعثين في أستراليا، حيث تضىمىنىت فصىولىه 
معلومات عن التعليم العام في  ولة أستراليا ونظمه وقوانينه والىمىدارس 
األسترالية وشروط االلتحاق بها ومالمل من براماها الدراسيىة  كىمىا 
يغطي الكتيب بشكل مفصل إجراءات االنتساب إل  المدارس السعو ية فىي 
الخارج واختبارات المنهج السعو   وكيفيتها، كما يتىنىاول بىالشىر  
المفصل رسوم  راسة األبناء وكيفية تسديدها والتعويض عنهىا، وحىوى 
أيضاً ماموعة من المعلومات والروابط اإللكترونية التي تهم الىطىالب 
وأولياء أمورهم تضمنت مواقع إ ارات التعليم بالواليىات األسىتىرالىيىة 
المختلفة وقوائم بالمدارس العامة والخاصة وغيره من المعلومات الىتىي 
 نأمل أن ياد فيها أبناانا ما يساعدهم عل  إكمال تعليمهم في أستراليا 



مالحظات مهمة

  تعتمد الملحقية الثقافية في أستراليا مدارس التعليم العام الحكومية
والخاصة المسالة رسمياً لدى وزارات التعليم في الواليات األسترالية  

  عل  الطالب المبتعث ممن لديه أبناء )وخصوصاً نلبة الدكتوراه( مراجعة
التعليمات الخاصة برسوم الدراسة ألبنائهم عن نريق الموقع الرسمي 
لإل ارة التعليمية في كل والية وعدم التأخر في إرسال الفواتير أو إنشاء 

المعامالت حت  ال تتأثر تأشيرة األبناء إلشكاالت قانونية  

  يقتصر التسديد أو التعويض عل  رسوم الدراسة فقط وال يشمل أ  تكاليف
أخرى مثل تكاليف الز  المدرسي أو الكتب أو التنقالت أو رسوم التسايل 

وغيرها 

 / يقتصر التعويض/ التسديد عل  مدارس التعليم العام )ابتدائي /متوسط
ثانو ( وكذلك عل  السنة التمهيدية قبل المرحلة االبتدائية وهي السنة 
التي تسبق المرحلة االبتدائية بغض النظر عن التسميات التي تطلقها 
المدارس أو الاهات التعليمية في أستراليا وعا ة تكون الدراسة فيها إلزامية 

حسب أنظمة الواليات األسترالية  

  ال يتم التعويض أو التسديد لرسوم الحضانة

  سنوات  5سنوات للمرحلة االبتدائية أو  2ياب أن يكون عمر الطفل
للمرحلة التمهيدية )كما يتم التسديد إذا كانت أنظمة الوالية تقبل 

شهور )بحيث  2للمرحلة التمهيدية في سن أقل من ذلك وبحد أقص  
سنوات ونصف للمرحلة التمهيدية( وهذا  4يكون عمر الطفل عل  األقل 

يتم بعد التحقق من أن السنة "تمهيدية" وأن الطفل سيلتحق مباشرة 
 في العام الذ  يليه بالصف األول ابتدائي  

  الفاتورة الصا رة من المدرسة البد أن تكون مفصلة بمبلغ الرسوم
الدراسية والتسايل وخالفه وأسماء األبناء والمراحل الدراسية 



 .قبل بدء الفصل الدراسي بثالثة أسابيع عل  األقل  مت  أتقدم بالطلب؟ 

قم بقراءة التعليمات الموضحة أعاله وبعد تعبئة النماذج وتوفير األوراق قم بإرسالهىا لىعىنىوان   كيف أتقدم بالطلب؟ 
 الملحقية لكي يتم توريدها واستكمال إجراءاتها من قبل الملحقية  

ما هي ضوابط التسديد أو  
 التعويض 

 التسديد يتم مباشرة للمدرسة ولكل فصل  راسي )ولىيىس لىكىامىل الىعىام الىدراسىي 
في الحاالت االستثنائية يمكن للطالب التسديد فصل واحد بعد أخذ موافقة خطية من الملحقىيىة  
ومن ثم يتم تعويضه بعد تقديم إثبات الدفع الصا ر من الاهة مع كشف حساب بنكي مخىتىوم  
ىىمىىوضىىحىىة أعىىاله  ىىمىىسىىوغىىات األخىىرى ال ىىك وال ىىن ىىب ىىم ال ىىخىىت .ب

 .ال يتم قبول عرض األسعار أو صور الفواتير ولكن يتم قبول الفواتير األصلية المفصلة فقط  

ةً لتمكيىنىهىا   في حال إنسحاب االبن من المدرسة تحت أ  ظرفٍ ياب إخطار الملحقية كتاب
من استر ا  المبلغ وخالف ذلك تحميل سيتم خصم التكاليف من مكافاة المبتعث ومطىالىبىتىه  

اً بإعا ة المبلغ   نظام

يتم إنشاء معاملة تسديد والتعويض رسوم  راسة األبناء عبر البوابة االلكترونية من قبل الملحقيىة  
وليس المبتعث والمطلوب من المبتعث هو ارسال جميع المسوغات عن نريق البريد ويىكىتىب  

 عل  الظرف )رسوم  راسة األبناء( 

وياب  تعبئة نموذج رسوم  راسة األبناء ولن ينظر أ  في نلبات غير مستوفية للشىروط أو   
 .غير مكتملة المسوغات 

 –مدير الرسوم الدراسيىة    –موظف الرسوم الدراسية    -الوار     -المبتعث )يرسل الطلب بالبريد(   ما هو مسار الطلب؟ 
 قسم المحاسبة  –مدير التدقيق   –موظف التدقيق  

كم يستغرق إنهاء إجراءات  
 الطلب؟ 

يتم  راسة هذا الطلب لدى قسم الشؤون المالية، وإذا كانت جميع المسوغات والضوابط متوفىرة  
فإن إنهاء إجراءات الطلب حسب المسار الموضل أعاله يستغرق في العا ة من عشرة أيىام عىمىل  
ابتداء من تاريخ وصول أصول الفواتير ال  الملحقية )ال تحتسب فيها اإلجازات األسبوعىيىة أو  

 الرسمية  

كيف يتسن  لي معرفة   
 نتياة الطلب؟ 

يمكن للمبتعث متابعة حالة الطلب عبر البوابة اإللكترونية، وسيتم إرسال إيميل تلقائي بىمىاىر  
 انتهاء الطلب لتوضيل نتياة  راسة الطلب بالموافقة أو عدم الموافقة أو أ  مالحظات أخرى   

إذا كان لديك أ  أسئلة أخرى عن هذا الطلب أو الطلبات األخرى فيمكنك الرجوع لصفحىة   لد  أسئلة أخرى 
األسئلة المتكررة الخاصة بالشؤون المالية، وإذا لم تاد إجابة لسؤال فيمكنك الىتىواصىل مىع  
الموظف المختص لدى الشؤون المالية  وفي حال وجو  أ  شكوى بخصوص تنىفىيىذ هىذا  
الطلب يمكن تقديمها باإليميل لمدير القسم أو لمساعد الملحق للشؤون المالية واإل ارية كىمىا  

 يمكن تقديمها لوحدة المتابعة والشكاوى  

http://www.sacm.org.au/about/contact-us.html
http://www.sacm.org.au/about/contact-us.html
http://www.sacm.org.au/forms/sf.pdf


تقديم
إحدى أكبر التحديات التي تواجه المبتعثين ال سيما الذين حضروا إلى  
مقر البعثة بمعية مرافقيهم ممن هم في سن الدراسة هي كيفية إيىاىا  
السبل إللحاقهم بالنظام التعليمي في مقر البعثة، وما يتعلق بذلك مىن 
إجراءات واستراتيايات مستقبلية ومصير رحلة أبنائهم الىتىعىلىيىمىيىة  
وأحياناً ياد المبتعث نفسه في تحدٍ آخر يتمثل في اختيار وجهة أبنائىه 
الدراسية والمناهج التي سيبنون عليها أساس مستقبلهم الدراسي وذلىك 
في حال توفرت مؤسسات تعليمية سعو ية تدرس المناهج والىمىقىررات 
السعو ية )متوفرة في معظم الدول(، فياد المبتعث نفسه متااذبىاً مىا 
بين النظام التعليمي القائم في الدولة مقر  راستىه وبىيىن الىمىدارس 

 والمراكز التعليمية السعو ية القائمة بنفس الدولة  

في أستراليا ال يوجد مدارس أو مراكز تعليمية سعو ية وينخرط أبنىاء 
المبتعثين في الغالب في المدارس األسترالية العامة أو الخاصة، وفىيىمىا 
يختص بالطالب الذين يرغبون في مواصلة  راستهم للمنهىج السىعىو   
وهو الخيار الغالب لمعظم المبتعثين فقد اعتمدت وزارة التعليىم نىظىام 
االنتساب أو ما يعرف بطالب أو اختبارات المنازل حيث أُعتمدت مدرستان 
سعو يتان في كل من "إندونيسيا" و"ماليزيا" لىتىسىاىيىل الىطىالب 
السعو يين المرافقين لذويهم بأستراليا بهذا النظام والذ  يتىيىل لىهىم 
الفرصة في إجراء إختبارات الفصلين األول والثاني وفقاً لتقويم الىعىام 
الدراسي بالمملكة العربية السعو ية، كما يتيل الفرصة فىي مىواصىلىة 
 راستهم بسهولة ويسر بعد تخرج ذويهم وعو تهم إل  أرض الىونىن  
ونوال سنوات قامت الملحقية الثقافية في أستراليا بالعديد من اإلجراءات 
التي تسهل عل  المبتعثين وأبنائهم وتساعدهم عل  االلتحاق بىالىمىدارس 

   صورة بطاقة العائلة

  تعبئة نموذج رسوم  راسة األبناء مع مالحظة أنه ياب تعبئة نموذج خاص
لكل ابن 

 التعويض

يتم إنشاء معاملة تعويض الرسوم الدراسية من قبل الملحقية وليس المبتعث 
 والمطلوب ارسال جميع المرفقات التالية للملحقية عن نريق البريد:  

 فواتير المدرسة األصلية مفصلة لكل ابن )مالحظة : ال يتم قبول عرض
األسعار أو صور الفواتير ولكن يتم قبول الفواتير األصلية المفصلة فقط(  

 إثبات  فع المبالغ ) إيصال الدفع ( + صورة لكشف الحساب مختومة من
 البنك

  صورة بطاقة العائلة

 تعبئة نموذج رسوم  راسة األبناء ويمكن الحصول عليه بزيارة موقع
الملحقية "الطلبات اإللكترونية" مع مالحظة أنه ياب تعبئة نموذج خاص 

 لكل ابن 



معاملة تسديد رسوم  راسة األبناء 

اعتمدت الملحقية الثقافية عل  موقعها اإللكتروني عل  شبكة المعلومات 
"اإلنترنت" صفحة إرشا ية مفصلة توضل للطالب كيفية تقديم الطلبات 
اإللكترونية ومن ضمنها نلب تسديد رسوم  راسة األبناء، وفيما يلي توضيل 
مفصل عن كيفية التقدم بهذا الطلب علماً بأنه يتم  فع الرسوم عبر 
نريقتين األول  هي "تسديد الرسوم" وهي أن تقوم الملحقية بدفع المبالغ 
مباشرة للمدارس بعد استيفاء الشروط واكتمال المسوغات، والثانية 
"التعويض عن الرسوم" وهي أن يتول  ولي أمر الطالب تسديد الرسوم 
للمدرسة وتعوضه الملحقية الحقاً عن المبالغ التي  فعها بعد إثبات الدفع 

التسديد

يتم إنشاء معاملة تسديد رسوم  راسة األبناء عبر البوابة االلكترونية من قبل 
الملحقية وليس المبتعث والمطلوب من المبتعث هو ارسال جميع المرفقات 

التالية للملحقية عن نريق البريد: 

  فواتير المدرسة األصلية مفصلة لكل ابن  )مالحظة : ال يتم قبول عرض
األسعار أو صور الفواتير ولكن يتم قبول الفواتير األصلية المفصلة فقط(  

العامة أو الخاصة األسترالية أو الحاقهم بنظام االنتساب، ومنها عل  سبيل 
المثال ال الحصر متابعة تسايل أبناء المبتعثين في مدارس التعليم العىام  
ومساعدتهم عل  االستقرار بمدارسهم، ومتابعة إجراءات إعتما  المىدارس 
لدراسة أبناء المبتعثين في أستراليا وإعدا  قائمة بها وتحديثها واالشراف 
عل  اختبارات المنازل ألبناء المبتعثين والتنسيق لها واستالم نتىائىاىهىا 
وإرسالها ال  عناوينهم البريدية في مقار ابتعاثهم إذا  عىت الضىرورة 
لذلك حيث ترسل الملحقية في الغالب نتائج االختبىارات إلى  راسىاء 
األندية الطالبية في المدن مقار المراكز لتسليمها للطالب أو أولىيىاء 
أمورهم باإلضافة إل  إشراف الملحقية عل  تصىديىق شىهىا ات أبىنىاء 

 المبتعثين  وإعدا  التقارير الخاصة بالتعليم العام في أستراليا 

هذا الكتيب هو امتدا  لما تقوم به الملحقية في جانب تىعىلىيىم أبىنىاء 
المبتعثين فهو في تقديرنا  ليل إرشا   يايب عن معظم االستىفىسىارات 
المتعلقة بدراسة أبناء المبتعثين في أستراليا، حيث تضىمىنىت فصىولىه 
معلومات عن التعليم العام في  ولة أستراليا ونظمه وقوانينه والىمىدارس 
األسترالية وشروط االلتحاق بها ومالمل من براماها الدراسيىة  كىمىا 
يغطي الكتيب بشكل مفصل إجراءات االنتساب إل  المدارس السعو ية فىي 
الخارج واختبارات المنهج السعو   وكيفيتها، كما يتىنىاول بىالشىر  
المفصل رسوم  راسة األبناء وكيفية تسديدها والتعويض عنهىا، وحىوى 
أيضاً ماموعة من المعلومات والروابط اإللكترونية التي تهم الىطىالب 
وأولياء أمورهم تضمنت مواقع إ ارات التعليم بالواليىات األسىتىرالىيىة 
المختلفة وقوائم بالمدارس العامة والخاصة وغيره من المعلومات الىتىي 
 نأمل أن ياد فيها أبناانا ما يساعدهم عل  إكمال تعليمهم في أستراليا 

http://www.google.com.au/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXnsDW4_vLAhWDnJQKHViZAwAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.telegraph.co.uk%2Ftechnology%2Fnews%2F11228300%2FMastercard-and-Visa-to-kill-off-password-authentication.h


الباب األول: التعليم العام في أستراليا

رسوم  راسة األبناء 

تقوم الملحقية بتسديد رسوم مدارس أبناء المبتعثين من المرحلة التمهيدية 
)السنة السابقة للمرحلة االبتدائية( وذلك وفق الضوابط والمسوغات الالزمة، 
وعل  المبتعث التقدم بالطلب مكتمالً قبل بدء  راسة االبن بثالثة أسابيع عل  
األقل ليتسن  إناازه في الوقت المحد  علماً بأن األصل هو التسديد للمدارس 
مباشرة بعد استكمال إجراءات الطلب و راسته، وال تقوم الملحقية بتعويض 
المبتعث عما سد ه هو بنفسه إال في حال الحصول عل  الموافقة المسبقة 
وتقديم المسوغات الموضحة أ ناه  إن التأخر في تقديم الطلب قد يؤ   
لتأخير إجراءاته وخصوصاً في فترات الضغط مع بداية العام الدراسي وقد 
يؤ   التأخر في بعض الحاالت إل  ايقاف الطفل من المدرسة وربما إلغاء 
تأشيرة المبتعث األصلي،  وهو ما يلزم التنبيه بضرورة التقديم في وقت 
 مبكر وقبل بدء الفصل الدراسي بثالثة أسابيع عل  األقل  

مالحظة مهمة: فيما يختص بتسديد رسوم المدارس الخاصة كالمدراس 
اإلسالمية وغيرها يتم تعويض المبتعث عنها عل   فعتين مما يستوجب أن 
يتم التقديم مرتين وليس مرة واحدة حيث ال تايز اللوائل التعويض عن 

 السنة الدراسية كاملة حت  وإن تم إرسال الفواتير عنها كاملة  



 القبول في المدارس الحكومية

تقتضي تعليمات  ائرة الهارة األسترالية للطالب المتقدمين للحصول عل  
تأشيرات  راسية ويرغبون في اصطحاب أبنائهم والذين هم في عمر الدراسة أن 
يقدموا ما يثبت أنه تم إجراء الترتيبات الالزمة لتعليم أبنائهم في أستراليا إذا 
كان األنفال سيقيمون في أستراليا لفترة تزيد عن ثالثة أشهر   وهناك بعض 
المرونة في تطبيق هذا األمر إذ يستطيع الطالب ترتيب تسايل عام ألبنائه في 
مدارس حكومية أسترالية من خالل فرع وزارة التعليم المعنية في الوالية أو 
المنطقة عن نريق االتصال بالمكاتب المعنية في فروع وزارة التعليم في 
الواليات والمنانق المسئولة عن تسايل أبناء الطلبة المبتعثين، ويقرروا بعد 

 أن يصلوا إل  أستراليا أ  مدرسة بعينها سيدرس فيها أبنائهم 

تعتمد الملحقية الثقافية لدراسة أبناء المبتعثين جميع مدارس التعليم العام 
الحكومية وكذلك المدارس الخاصة المسالة رسمياً لدى وزارات التعليم 
في الواليات األسترالية، ولكي يتم تسديد الرسوم الدراسية للمدارس ياب 
عل  الطالب المبتعث التقدم بطلب تسديد أو التعويض عن الرسوم الراسية 
وتوفير كافة المسوغات وتعبئة النماذج وفق اآللية التي تم توضيحها في 

الفصل التالي من هذا الكتيب 

Website reference States and Territories 

http://www.education.tas.gov.auTAS (Tasmania)

http://education.qld.gov.auQLD (Queensland)

http://www.decs.sa.gov.auSA (South Australia)

http://www.det.act.gov.auACT (Australian Capital Territory)

http://study.vic.gov.auVIC (Victoria)

https://www.det.nsw.edu.au/homeNSW (New South Wales)

http://det.wa.edu.auWA (West Australia)

 نبذة عن التعليم العام في أستراليا

 ولة أستراليا وحسب التقسيم الفدرالي لغتحا  كمنولث تتكون مىن سىت 
واليات هي فيكتوريا ونيوساوث ويلز، كوينزالند، تزمانيا جنوب أسترالىيىا 
وغرب أستراليا، ومقانعتين إحداهما المقانعة األستراليىة الىمىركىزيىة 
"العاصمة"، والثانية المقانعة الشمالية  وتتمتع الواليات والىمىقىانىعىات 
األسترالية بالمسؤلية المباشرة عن الدعم المالي للمدارس الحكومية بينمىا 
تعتبر الحكومة الفدرالية الداعم المالي المباشر للمدارس غير الحكومية  

ماقبل المدرسة

أول نوع من التعليم يتلقاه األنفال األستراليين خارج إنىار الىتىربىيىة  
 Familyالتقليدية للوالدين هو برنامج الرعاية النهارية أو ما يعرف بى:"

Day Care" أو  "Child Care "  وبالرغم من أن هذه المرحلة غىيىر
منظمة نسبياً وليست إلزامية وتقوم بها جهات خىاصىة لىكىن مىعىظىم 
األستراليين والمقيمون بشكل  ائم في أستراليا يلحقون أبىنىاءهىم بىهىذه 
البرامج استنا اً عل  فاعليتها وقدرتها عل  تهيئة الطفل للتعليم النىظىامىي 
وتدريبه عل  االنخراط في البيئة المدرسية  ون معوقات  وهذا النوع مىن 
النشاط منفصل عن المدارس االبتدائية في جميع الواليات واألقاليم باستثناء 
والية أستراليا الغربية حيث يتم تدريس التعليم قبل المدرسي كازء مىن 

 .نظام المدارس االبتدائي

http://www.education.tas.gov.au/
http://education.qld.gov.au/
http://www.decs.sa.gov.au/
http://www.det.act.gov.au/
http://study.vic.gov.au/
https://www.det.nsw.edu.au/home
http://det.wa.edu.au/


المدرسة

التعليم المدرسي في أستراليا إلزامي وتعتبر الدراسىة إلىزامىيىة مىن سىن 
الخامسة   وبالنسبة لتوزيع الطالب فحسب موقع اإلحصاء األسترالي فإن حوالي 

٪ من الطالب يدرسون بالمدارس الحكومية والتي تعرف أيضاً بىالىمىدارس 25
في المدارس الدينية  والمدارس الىخىاصىة   ٪44العامة بينما يدرس ما نسبته 

%( تعليمهم في منازلهم ويقىطىن 0بينما يتلق  عد  قليل من الطالب )حوالي 
 هوالء الطالب في الغالب مع أسرهم في  في المنانق الريفية النائية  

ناد أن المدارس الحكومية ماانية للمواننين األستراليين وقاننو أستىرالىيىا 
ممن حصلوا عل  اإلقامة الدائمة بها، في حين أن المىدارس الىكىاثىولىيىكىيىة 

 والمستقلة عا ة ما تكون برسوم مرتفعة نسبياً 

اللغة المستخدمة في التعليم

تعتبر اللغة اإلناليزية هي اللغة الرسمية في أستراليا واللغة األساسية أيضىًىا 
في نظام التعليم، وتقدم بعض المدارس في أستراليا برامج بلغتين أو بلىغىات 

غير االناليزية 
مدة العام الدراسي )بدايته ونهايته(

بداية السنة األكا مية "التعليم العام" في أستراليا تختلف من واليىة الى  
الى   (January)  0أخرى  لكن بشكل عام تبدأ الدراسة من نهاية شهىر 

 (December). 06منتصف شهر 
اإلنار العام والبرامج المدرسية

تم اعتما  هيكل اإلنار العام للمناهج في جميع المقىانىعىات واألقىالىيىم 
األسترالية ليكون مدخالً عاماً لوصف محتوى المنهج ومكونىاتىه، واألمىر 
متروك للمدارس لتحديد الطريقة المثل  لتقديم المنهىج  ألن مىاىلىس 
التعليم ال يتوقع أن يتحول هيكل مااالت التعليم األساسية إل  منهج جاهىز 
تسير عل  منواله المدارس، حيث إن الهيكل الموضوع مرن وقابل للتطبىيىق 
بطرائق عدة  فهناك ماال واسع للمدارس لوضع الىمىقىررات والىبىرامىج 

الدراسية 

 www.education.tas.gov.auأنواعها عل  موقعها عل  شبكة لمعلومات 
كما يتضمن نفس الموقع معلومات عن  راسة أبناء المبتعثين أو أبناء المقيمين 

 Schoolفي أستراليا بشكل مؤقت  ويقوم مالس تسايل المدارس )
Registration Board بمهام  تسايل المدارس غير الحكومية في والية )

 تسمانيا 

)NTالمقانعة الشمالية )

( في المقانعة Department of Educationتشرف إ ارة التعليم )
الشمالية عل  المدارس االبتدائية والثانوية باالضافة ال  تنظيم عمل المدارس 
غير الحكومية في المقانعة، وتشرف ا ارة التعليم في المقانعة عل  تسايل 
المدارس غير الحكومية   ولالنالع عل  قائمة بالمدارس غير الحكومية 
المسالة في المقانعة يمكن زيارة موقع إ ارة التعليم  

www.education.nt.gov.au 

http://www.education.tas.gov.au


www.study.vic.gov.au  والذ  يتضمن أيضاً قوائم بالمدارس المعتمدة
 بالوالية.

 (SA)والية جنوب أستراليا 

 Department for Educationتشرف ا ارة التعليم وتنمية الطفل )
and child Development  في والية جنوب أستراليا بشكل مباشرعل )

المدارس االبتدائية والثانوية في الوالية وبشكل غير مباشر عل  المدارس 
الخاصة من خالل التنظيم والمساعدات المالية   ويشرف عل  تسايل المدارس 
الحكومية وغير الحكومية مالس التربية وخدمات الطفولة المبكرة ، ومالس 

 Education and Early Childhood Servicesالتسايل والمعايير )
Registration and Standards Board of South Australia )

وللطالب الدوليين المقيمين بوالية جنوب أستراليا الراغبين في إلحاق أبنائهم 
بالمدارس الحكومية  المخصصة لدراسة أبنائهم فقد تم تضمين معلومات 
وافية عن هذه المدارس بالموقع اإللكتروني الرابط ا ناه يعطي معلومات عن 
المدارس الحكومية المخصصة للطلبة الدوليين والمعتمدة من قبل مكتب او 
  وزارة التربية في والية جنوب أستراليا 

www.internationalstudents.sa.edu.au 

 

 )WAوالية غرب أستراليا )

تشرف ا ارة خدمات التعليم في والية غرب أستراليا عل  المدارس الثانوية 
واالبتدائية في والية غرب أستراليا  يشمل ذلك تسايل واعتما  المدارس 
غير الحكومية  ويوفر موقع جمعية المدارس غير الحكومية ألية للبحث 

 عن ا  مدرسة غير حكومية ضمن الوالية 

 

 )TAZوالية تسمانيا )

تشرف إ ارة التعليم في والية تسمانيا عل  المدارس االبتدائية والثانوية 
والكليات في عموم الوالية  وتوفر اإل ارة ساالً للمدارس المسالة وبكافة 

 نظام المؤهالت األسترالي

يتميز نظام التعليم األسترالي عن التعليم في العديد من الدول األخرى وذلىك 
الذ  تأسس فىي عىام   (AQFباستحداث أستراليا لنظام المؤهالت األسترالي )

ويعتبر سياسة وننية تهتم بكافة المؤهالت بدءًا من قطاع الىتىعىلىيىم  0995
العالي )بما فيه التعليم الاامعي والمهني( فضالً عن شها ة إنهىاء الىتىعىلىيىم 

 المدرسي )الصف العاشر( والشها ة الثانوية العليا )الصف الثاني عشر( 

بين الىمىدارس   ويشتمل نظام المؤهالت األسترالي عل  عشر مستويات ويربط
ومؤهالت التعليم المهني والتعليم الاامعي ليكون نظام ونني واحد، يتيل لىك 
االنتقال بسهولة من مستوى  راسي إل  آخر، ومن مؤسسة إل  أخرى، نىالىمىا 
كنت مستوفيًا شروط تأشيرة الدراسة، كما يتيل قدرًا من المرونة وحىريىة 
االختيار في التخطيط لحياتك المهنية  عالوة عل  ذلك، تسىاعىدك جىمىيىع 

 المؤهالت في هذا النظام عل  االستعدا  لكل من مواصلة الدراسة والعمل  

 

 المدارس في أستراليا

مدرسة إبتدائية وثانوية  بنوعيها  الحكومي العام    010111يوجد في أستراليا حوالي  
أو المستقل الخاص تتوزع في الواليات والمقانعات األسترالية، ويمكن االنالع عىلى   
سال كامل للمدارس األسترالية  عل  موقع  هيئة  تقييم ومراجىعىة الىمىنىاهىج   

(  عىلى   My School(  كما يتضمن موقع "مدرستي" ) ACARAاألسترالية  ) 
الشبكة معلومات مفصّلة عن كل مدرسة عل  حدة حيث تعطي المعلومىات الىتىي  
يوفرها الموقع عن كل مدرسة تصورًا عنها يمتد لفترة سبع سنوات مىنىذ عىام  

م  ، ويشمل معلومات عن تاريخها، هيئة التدريس فيهىا،  6104وحت  عام    6112
نالبها من حيث العد  والانس والمستوى والموقف المالي لها وغىيىرهىا مىن  

 المعلومات   

باإلضافة إل  المعلومات التي توفرها حكومات الواليات عن المدارس االبتىدائىيىة  
والثانوية الخاصة والعامة، فان معلومات إضافية يمكن الحصول عليها من خىالل  
جمعيات المدارس الخاصة في مختلف الواليات والمقانعات األستراليىة إال أنىه  
اليمكن النظر اليها عل  أنها معلومات معتمدة بنفس مستوى قىوائىم تسىاىيىل  

 وزارات التعليم في الواليات    أو  إ ارات المدارس التي تصدرها  

http://www.study.vic.gov.au/deecd/learn/student-programs/en/student-programs_home.cfm
http://www.aqf.edu.au/aqf/about/what-is-the-aqf/


 اعتما  وتسايل المدارس)الخاصة فقط(

عند الحديث عن اعتما  وتسايل المدارس فإننا نعني بذلك اعتما  وتسىاىيىل 
المدارس الخاصة )أو المستقلة كما تسم  في بعض الواليات( بهىدف ضىبىط 
ومراقبة مستوى المنتج التعليمي الذ  تقدمه هذه المدارس وضمان اعىتىمىا  
الشها ات التي تصدرها هذه المدارس من قبل  ولة أستراليا حيث أن جىمىيىع 
المدارس الحكومية هي مدارس معتمدة وتقع تحت اشراف وزارات أو مىكىاتىب 

( في الواليات المختلفة  وفيمىا Departments of Educationالتعليم )
 يلي مختصر عن نظام التعليم العام في كل والية ومقانعة أسترالية عل  حدة:

  

 )NSWوالية نيو ساوث ويلز )

( فىي Department of Educationأو التعليىم ) التربيةتشرف إ ارة 
والية نيو ساوث ويلز عل  جميع المدارس االبتدائية والثانوية فىي الىواليىة 

مدرسة يستطيع الطلبىة  051مدرسة منها  6111والتي يبلغ عد ها تقريباً 
( Subclass 570Pالدوليين من حملة تأشيرة الىدخىول الىدراسىيىة )

والراغبين في الدراسة ألكثر من سنتين بهدف إكمال الثانوية العامة فىي 
أستراليا من الدراسة فيها، وبالنسبة للطلبة الدوليين من حملىة تىأشىيىرة 
الدخول الدراسية والراغبين في اكمال المرحلة االبتدائية في أسىتىرالىيىا 

مدرسة في والية نيوساوث ويلز  ويستطيع الطلبة الدوليين من  46فهناك 
حملة تأشيرات الدخول األخرى والتي يمكن أن تقع تحت تصنيىف إقىامىة 

( من التسايل فىي كىافىة Temporary Residents Visaمؤقتة )
المدارس الثانوية واالبتدائية في الوالية  وتقع مسؤولية إعتما  وتساىيىل 
المدارس الخاصة في والية نيو ساوث ويلز عل  عاتق مىاىلىس  راسىات 

 Board of Studies Teaching and التعليم والمعايير التربوية )
Educational Standards BOSTES  وهنالك أيضاً ماىمىوعىة )

من المدارس المرخصة لتقديم كورسات  راسية أو كورسات في الىلىغىة 
وتىأشىيىرات  570االناليزية للطلبة الدوليين من حملة تأشيرات الدخول 

( ويمكن االنالع عل  قوائم بىهىذه الىمىدارس ELICOS( 571الدخول 
 Board of Studies0 Teaching and Educational Standardsبزيارة موقع "

NSW  "  كما يمكن أيضاً االنالع عل  قائمة بالمدارس غير الحكوميىة فىي
 Associationوالية نيوساوث ويلز عل  موقع جمعية المدارس الخاصة )

of Independent Schools of NSW .( 

 )ACTمقانعة العاصمة األسترالية )

 Department of Education andالتعليم والتىدريىب )تشرف إ ارة 
Training في مقانعة العاصمة عل  تسايل المدارس الخاصة ومىتىابىعىة  )

مدرسة خاصة  ويمكن زيىارة الىمىوقىع  45أ ائها حيث تضم المقانعة حوالي 
اإللكتروني إل ارة التعليم بمقانعة العاصمة لالنالع عل  معلومات عىن أنىواع 
تأشيرات الدخول التي تؤهل حامليها المكانية االعفاء من االجور الىدراسىيىة )

Fee Exemption كما يمكن االنالع عل  قائمة المدارس الخاصة األعضاء )
في جمعية المدارس الخاصة في العاصمة كانبيرا بزيارة الموقع اإللكىتىرونىي  

www.ais.act.edu.au 

 )QLD( والية كوينزالند

 Department of Education andتشرف ا ارة التعليم والتىدريىب )
Training عل  جميع المدارس الثانوية واالبتدائيىة سىواء الىخىاصىة او )

الحكومية في والية كوينزالند ويقع عل  عاتق مالس اعتما  المدارس غىيىر 
( اعىتىمىا  Non-State Schools Accreditation Boardالحكومية )

وتسايل المدارس الخاصة او غير الحكومية في والية كوينزالند  وللحصىول 
عل  معلومات تتعلق بالطلبة الدوليين وأنواع تأشيرات الدخول الىمىطىلىوبىة 
للدراسة في البرامج التربوية المختلفة التي تقدمها والية كوينزالند يمكىن 
االنىىىىالع عىىىىلىىىىيىىىىهىىىىا بىىىىزيىىىىارة الىىىىمىىىىوقىىىىع 

 www.secure.nssab.qld.edu.auاإللكتروني:

 (VIC)فكتوريا  والية

تشرف إ ارة التربية والتعليم في والية فكتوريا عل  جميع المدارس 
بنوعيها الخاص والعام، وسلطة التسايل والمؤهالت الفكتورية )
Victorian Registration and Qualifications Authority )

هي من يتول  تسايل واعتما  المدارس الخاصة في والية فكتوريا  
وللحصول عل  المعلومات الموجهة للطلبة الدوليين الراغبين في الدراسة 
في مدارس والية فكتوريا يمكن زيارة الموقع الإللكتروني 

http://www.secure.nssab.qld.edu.au

