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رحلتك �ىل �أ�سرت�ليا تبد�أ من هنا. 

بعد قر�ءتك �لدليل �لذي حتمله بني يديك، �سوف تطلع على كل �سيء 

حتتاج �إليه من �أجل �أن تبد�أ حياة جديدة، يف و�حدة من �أكرث �لبلد�ن 

�إثارة حول �لعامل.

�إن �لد�ر�سة يف �أ�سرت�ليا ت�سكل جتربة ثقافية ال ت�سبه غريها.

�سوف متنحك �جلامعات �الأ�سرت�لية �لتي ترقى �ىل �مل�ستويات �لعاملية ومعاهد �للغات 

وم�ساقات �لتدريب �ملبنية على �البتكار، وحرية �لتفكري و�البد�ع، �أف�سلية �ملناف�سة لدى 

عودتك �ىل وطنك.

�إنها �أكرث من جمرد در��سة، الأن هناك �ملزيد مما يجب �أن تتعلمه يف �خلارج. فالتجارب 

�لتي تكت�سبها و�ل�سد�قات �لتي تن�سجها يف �أ�سرت�ليا �سوف تبقى معك �ىل �الأبد.

ت�ستقطب �أ�سرت�ليا �لطالب من حو�يل 200 بلد حول �لعامل، ويتحدثون �أنو�عا خمتلفة 

من �للغات، �إال �أنهم مي�سون حياتهم ويقولون: �لعي�ش يف �أ�سرت�ليا من �أف�سل �الأوقات �لتي 

�أم�سيتها يف حياتي.

ي�سرح هذ� �لكتيب ملاذ� �لعي�ش و�لدر��سة يف �أ�سرت�ليا ي�ستحقان كل ذلك، وهو �أي�سا مرجع 

عملي ير�سدك حول متطلبات �حل�سول على تاأ�سرية دخول وحقوقك وم�سوؤولياتك كطالب 

�أجنبي باالإ�سافة �ىل �لعديد من �أمور �الأخرى.

يف �لو�قع، �إن ما حتمله بني يديك ميكن �أي�سا �أن تطلق عليه "�لدليل 

�ىل �حلياة �جلديدة". ولكن قبل �أن تبد�أ مغامرتك �إقلب �ل�سفحة.

�إبد�أ رحلتك من هنا

www.studyinaustralia.gov.au



قـبـــل أن تـغـــادر.
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5 قـبــــل �أن تـغــــادر

قـبــــــل �أن تـغــــــادر.

يعني قبول حتدي �لدر��سة يف �خلارج �أن هناك �لعديد من �الأمور �لتي يجب �لتخطيط 

و�الإعد�د لها. فا�ستخدم هذ� �لدليل من �أجل م�ساعدتك للتخطيط و�الإعد�د للمغامر�ت 

�ملثرية �لتي �سوف تو�جهك.

قبل مغادرتك وطنك باأ�سابيع قليلة، يجب عليك �الت�سال باملكتب �لدويل يف �ملوؤ�س�سة 

�لتعليمية �لتي ترغب يف �النت�ساب �إليها، �إذ �أنه باإمكانهم م�ساعدتك من خالل تزويدك 

بالن�سائح لدى و�سولك �ىل �ملطار و�الإقامة �ملوؤقتة، و�لدور�ت �لتوجيهية و�خلدمات 

�الأخرى �لتي من �ملمكن �أن حتتاج للم�ساعدة فيها.

تاأكد من �أن ت�سطحب معك كل �لوثائق مبا يف ذلك جو�ز �سفرك، وتاأ�سرية �لدخول، 

و�إي�ساالت �سيكات �ل�سفر، وتذ�كر �لطري�ن، وم�ستند�ت �لتاأمني، و�سع ن�سخ عنها يف �أماكن 

خمتلفة حيث ميكنك �لو�سول �إليها ب�سهولة يف حاالت �ل�سرورة، و�ترك �لن�سخ �الأ�سلية يف 

حقيبتك �ليدوية. و�ترك �أي�سا ن�سخة من كل �لوثائق �ملهمة مع �سخ�ش ما يف وطنك.

وقبل مغادرتك يجب عليك �أن تاأخذ باالعتبار �الأمور �لتالية:

الت�أمني على ال�سفر: تاأكد من �ن لديك تاأمينًاكافيًا على نف�سك وممتلكاتك  	•
�خلا�سة، وخ�سو�سا �أثناء �سفرك، وتاأكد �أي�سا، من �أن بولي�سة �لتاأمني �خلا�سة بك 

تغطيك �إذ� كنت تنوي �لعمل يف �خلارج.

الت�أمني على ال�سي�رة: ��ساأل �سركة �لتاأمني على �سيارتك �أن تزودك بخطاب عدم  	•
مطالبة قبل مغادرة وطنك �إذ� كنت تنوي �سر�ء �سيارة. �إن تكلفة �لتاأمني على �ل�سيارة 

باهظة جد� خ�سو�سا لل�سباب. كما �ن معظم مكافاآت عدم وجود مطالبات حتول �ىل 

�سركات �لتاأمني �الأ�سرت�لية. 

م�ستندات ال�سكن: �إذ� كنت تخطط ال�ستئجار م�سكن، حاول �أن جتلب معك  	•
م�ستند�ت من مالك �لعقار �ل�سابق، الأن ذلك �سوف يحعل عقد �الإيجار �سهال جد�. 

وتاأكد �أي�سا من �أن لديك ح�سابا م�سرفيا جاريا للم�ساعدة على �إثبات قدرتك على 

حتمل قيمة �الإيجار. 

ال�سجالت الطبية: ��سطحب معك �سجالتك وو�سفاتك �لطبية مع ر�سالة من  	•
طبيبك �إذ� ما كنت بحاجة �ىل تناول دو�ء ما. ويتوجب عليك �أي�سا جلب ن�سخ مرتجمة 

باللغة �الإجنليزية لتلك �مل�ستند�ت.

�سور �سخ�سية: يف�سل �ن جتلب معك بع�ش �ل�سور �ل�سخ�سية كتلك �مل�ستخدمة يف  	•
جو�ز�ت �ل�سفر ال�ستعمالها يف حالة �إذ� دعت �حلاجة لبطاقات ع�سوية �أو تاأ�سرية �سفر 

لتم�سية �لعطالت يف �خلارج.

النقود: يتوجب عليك �إح�سار ما يكفي من �لنقود بالعملة �الأ�سرت�لية نقد�  	•
ال�ستخد�مها يف �الأيام �الأوىل على و�سولك، باالإ�سافة �ىل مبلغ يرت�وح ما بني 1500 

دوالر و3500 دوالر على هيئة حو�الت م�سرفية �أو �سيكات �سياحية حمررة باإ�سمك.

تك�ليف املعي�سة: قم بزيارة موقع www.studyinaustralia.gov.au  للح�سول  	•
على دليل عام حول تكاليف �ملعي�سة لدى و�سولك.
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الأمـتـعــــــــة

عندما جتهز �أمتعك، تاأكد من �أن �ملو�د �لتي تود �الإعالن عنها جمركيا يف متناول يديك، 

وتذكر �أن �لوزن �مل�سموح به يف �لدرجة �ل�سياحية يبلغ 20 كيلوغر�ما )ميكنك �لتاأكد من 

�لوزن �مل�سموح به لدى خطوط �لطري�ن(. كما �أنه يتوجب عليك و�سع مل�سق و��سح على 

�أمتعتك يحتوي على ��سمك وعنو�نك وعنو�ن �ملوؤ�س�سة �لتعليمية.

 كما ين�سح بقفل حقيبتك، �إال �إذ� توجب تفتي�سها ل�سرورة �أمنية. 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 جو�ز �سفرك و�أمتعك و�إ�سعار �لو�سول وتاأكيد �لت�سجيل يف موؤ�س�ستك �لتعليمية، 

يف كافة �الأوقات باالإ�سافة �ىل بيانات �الت�سال �خلا�سة باملكتب �لدويل �لتابع للموؤ�س�سة 

�لتعليمية، و�إذ� مل تكن متاأكد� مما يجب �أن تفعله فاطلب �مل�ساعدة من �أحد موظفيه، �إذ 

�أنهم د�ئما على ��ستعد�د بتقدمي �الإر�ساد و�مل�ساعدة.

ا�ستخدم هذه الالئحة للت�أكد من اأن ك�فة امل�ستندات التي

�ستحت�جه� هي بحوزتك:

تذ�كر �ل�سفر وجو�ز �سفر �ساري �ملفعول وتاأ�سرية طالب.

ر�سالة قبول من قبل �ملوؤ�س�سة �لتعليمية �أو �أي�سال تاأكيد �لت�سجيل �سادر عن 

�ملوؤ�س�سة �ملعنية.

�إي�ساالت الأي دفعات ذ�ت �لعالقة قمت بها مبا يف ذلك نفقات ر�سوم 

�لت�سجيل و�لتغطية �ل�سحية.

ر�سالة �ملنحة �لدر��سية )�إذ� �نطبق ذلك عليك(.

�لن�سخ �الأ�سلية �أو �مل�سدقة عن �ل�سجل �الأكادميي )�سهادة �لدرجات(.

ترجمة �إجنليزية للفحو�سات �لطبية �لتي بحوزتك.

هوية �سخ�سية مثل رخ�سة �لقيادة �أو بطاقة �لهوية مع ترجمتها باللغة 

�الإجنليزية.

بيانات �لتامني �ل�سحي )�نظر �سفحة 48 للمزيد من �لتفا�سيل(.
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�لو�سول �ىل �أ�سرت�ليا.

مبجرد و�سولك �ىل �أ�سرت�ليا، هناك مو�د معينة حتتاج للت�سريح عنها، كما �أنه عليك 

جتهيز جو�ز �سفرك وبطاقة و�سول �مل�سافرين الإبر�زها �إىل موظفي �لهجرة. وميكنك بعد 

ذلك �أخذ حقائبك من قاعة �الأمتعة و�حلقائب ومن ثم �ملتابعة حتى منطقة �لتفتي�ش.

املراقبة اجلمركية وقوانني احلجر ال�سحي

 

�إذ� مل يكن لديك �أي �سيء للت�سريح �تبع �ملمر �الأخ�سر

�إذ� كان لديك �سيء للت�سريح عنه �تبع �ملمر �الأحمر

مو�د يجب عليك �لت�سريح عنها لدى و�سولك:

و�مل�سغوالت  �مل�سبوغة  �أو  �ملطلية  و�ملنحوتات  �خل�سبية  �لقطع  )تت�سمن  �لنباتية  �ملو�د  	•
�ليدوية و�لقطع �لتذكارية �مل�سنوعة من مو�د نباتية ومنتجات �خلزير�ن، و�ل�سالل 

�مل�سنوعة من �لق�سب �أو �لق�ش و�الأور�ق �ملجففة و�لورود �ملجففة و�ملو�د �لتي حتتوي 

على حلاء �الأ�سجار(.

�حليو�ن  و�سعر  و�ل�سوف  و�لقرون  و�لعظام  �لري�ش  )وت�سمل  �حليو�نية  �ملنتجات  	•
و�جللود و�لفر�ء و�ل�سدف و�ل�سعب �ملرجانية ومنتجات �لنحل و�حليو�نات �حلية 

وبي�ش �لطيور(.

�ملحمية. �لربية  �لبحرية  و�الأحياء  �حليو�نات  �أنو�ع  كل  	•
�لطبية. �ملنتجات  	•

�ملجففة  و�لفو�كه  و�لنيئة  �ملطبوخة  �لطعام  ومكونات  �الأغذية  )وت�سمل  �الأطعمة  	•
و�خل�سر�و�ت ومنتجاتها و�للحوم �ملعلبة، و�الألبان وم�ستقاتها، و�الأ�سماك ومنتجات 

�ملاأكوالت �لبحرية �الأخرى، و�ملعكرونة �جلاهزة و�الأرز، و�الأع�ساب و�لبهار�ت، 

و�لب�سكويت وقو�لب �حللوى و�ملنتجات ذ�ت �ل�سلة، و�ل�ساي و�لقهوة وغريها من 

�مل�سروبات، و�حلبوب و�جلوز(. 

�ملختلفة. و�لذخائر  �لنارية  �الأ�سلحة  	•
مالحظة: يجب �لت�سريح عن �الأمو�ل �لنقدية �لتي بحوزتك �إذ� كانت تبلغ 10 �آالف دوالر 

و�أكرث �أو ما يعادلها من �لعمالت �الأجنبية )�أور�ق نقدية �أو معدنية(، لدى و�سولك �أو 

مغادرتك �أ�سرت�ليا.  
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�إن كل �حلقائب مر�قبة بو��سطة �الأ�سعة حتت �حلمر�ء �أو �سا�سات �لر�د�ر لدى �لو�سول. 

ويجب �لت�سريح عن �ملو�د �ملتعلقة باملاأكوالت و�لنباتات و�ملنتجات �حليو�نية للك�سف عنها 

من قبل �سلطات �حلجر �ل�سحي. و�إذ� �أخفقت يف �لت�سريح �أو �لتخل�ش من �ملو�د �ملحظورة 

�أو �أجريت �أي ت�ساريح خاطئة، عندئذ �سوف تتعر�ش للمالحقة. �إذ قد يتم تغرميك مببلغ 

220 دوالر�، �أو تتعر�ش للم�ساءلة �لقانونية ودفع غر�مة تتجاوز قيمتها 60 �ألف دوالر 

و�ملخاطرة باحلب�ش ملدة 10 �سنو�ت.

ما هي �الأغر��ش �لتي ال �أ�ستطيع �إح�سارها معي �ىل �أ�سرت�ليا؟ وما �لذي ال �أ�ستطيع �إر�ساله 

بو��سطة �لربيد �ىل �أ�سرت�ليا؟ �إن �ملن�سور�ت �ل�سادرة عن هيئة �خلدمات �الأ�سرت�لية 

باملو�د �ملحظورة تعر�ش الئحة كاملة بالب�سائع �لتي ي�ستلزم �لت�سريح عنها، باالإ�سافة �ىل 

الئحة باملو�د �ملحظور �إدخالها �ىل �أ�سرت�ليا. وللمزيد من �ملعلومات قم بزيارة موقع:

www.aqis.gov.au

هناك �أي�سا بع�ش �لقيود على �الأدوية �ل�سادرة مبوجب و�سفات طبية �لتي رمبا قد 

حت�سرها معك �ىل �أ�سرت�ليا. وميكنك �الإطالع على هذه �لقيود من خالل موقع �إد�رة �ملو�د 

www.tga.gov.au :لطبية �الأ�سرت�لية�

�سلع غري خ��سعة للر�سوم اجلمركية

رمبا يتوجب عليك دفع ر�سوم جمركية و�سريبة مبيعات على بع�ش �ل�سلع �لتي جتلبها معك 

�ىل �أ�سرت�ليا. وي�سمح للم�سافرين �أن ي�سطحبو� معهم �لب�سائع �لتالية غري �خلا�سعة 

للر�سوم:

دوالر�   450( و�ل�سجائر  �لكحول  تت�سمن  ال  �لتي  �ل�سلع  من  دوالر   900 قيمته  ما  	•
للم�سافرين ما دون �سن 18 عاما( على �سبيل �ملثال �لكامري�ت و�الأجهزة �الإلكرتونية 

و�لعطور و�ل�سلع �جللدية و�ملجوهر�ت و�ل�سلع �لريا�سية.

�أو  �ل�سيجار  من  غر�مًا   250 �أو  �سيجارة  و250  �لكحولية  �مل�سروبات  من  ليرتً�   2.25 	•
منتجات �لتبغ وغريها من �ل�سجائر للم�سافرين �لبالغ �أعمارهم 18 عامًا وفما فوق.

و�إذ� جتاوزت قيمة 900 دوالر �مل�سموح بها، فاإنه من �ملمكن �أن يتم دفع �سريبة مبيعات على 

�لقيمة �لتي تفوق �حلد �مل�سموح به. وللمزيد من �ملعلومات قم بزيارة موقع:

www.customs.gov.au
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�أيــــامــــك �لقليلــــة �الأولــــى.

توفر �لعديد من �ملوؤ�س�سات �لتعليمية خدمة �ال�ستقبال يف �ملطار للطالب �لذين �سوف 

يقيمون يف �حلرم �جلامعي �أو مع عائلة. و�سوف يقوم مندوب من موؤ�س�ستك �لتعليمية 

مبالقاتك يف �ملطار لقاء �أجر ي�سري، ويقودك �ىل �مل�سكن. وهذه �خلدمة ميكن ترتيبها 

غالبا من قبل �ملكتب �لدويل �لتابع للموؤ�س�سة �لتعليمية �لتي �سوف تدر�ش فيها، ويجب �أن 

تكون مرتبة قبل �أ�سابيع قليلة من مغادرتك بلدك. وتاأكد من �أنك و�سعت ��سم ورقم هاتف 

�ل�سخ�ش �مل�سوؤول �لذي �سوف ي�ستقبلك و�ملكان و�لزمان �ملتفق عليهما للقائك يف حقيبة 

يدك من �أجل �أن تتمكن من �لو�سول �إليها ب�سرعة.

وتتوفر �ملو�سالت �لعامة من و�ىل �ملطار�ت �لدولية و�ىل �لعديد من �ملناطق �ملحيطة بها. 

كما �أن �حلافالت و�لقطار�ت و�سيار�ت �الأجرة �سوف تكون متوفرة �أي�سا يف مبنى �ملطار.

وعندما ت�سل �ىل مكان �إقامتك ال تن�سى �أن تت�سل بذويك �أو �أقاربك من �أجل �إبالغهم 

بو�سولك �ساملا.

اأمور يجب القي�م به�
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�الت�سال باملكتب �لدويل �لتابع ملوؤ�س�ستك �لتعليمية.

�حل�سول على بطاقة طالب وبطاقات �المتياز.

ت�سجيل وح�سور �حل�س�ش �لتوجيهية �لتي توفرها موؤ�س�ستك �لتعليمية.

فتح ح�ساب م�سريف )ر�جع �سفحة 25(

ترتيب �ل�سكن �لد�ئم.



ال�ســتـقـــــــــرار

رمبا تكون خالل �الأيام �لقليلة �الأوىل �لتي مت�سيها يف �أ�سرت�ليا من�سغال �أو م�ستاقا لبلدك. 

فهناك �أمور عديدة يجب �لقيام بها لتكون م�ستعد� قبل �ملبا�سرة يف درو�سك مثل �إيجاد 

�سكن د�ئم و�لت�سجيل يف �ل�سفوف. ورمبا تبد�أ بال�سعور بالتوتر كونك بعيد� عن عائلتك 

و�أ�سدقائك، فاإنه من �ملهم جد� �أن تكون مدركا ما يجب عليك �لقيام به �أو من ي�ستطيع 

م�ساعدتك.

�بد�أ با�ستك�ساف �ملدينة وجتول يف �أماكن مثل �حلرم �جلامعي و�ل�سوبرماركت �ملجاورة 

وحمطات �ملر�كز �لعامة �لتي توؤدي �ىل �ملكان �لذي تعي�ش فيه. ورمبا ترغب ب�سر�ء �سحيفة 

حملية ت�ساعدك يف تكوين فكرة و��سحة حول �ملجتمع �ملحيط بك و�لنو�دي �لريا�سية 

و�لثقافية. فاالن�سمام �ىل �لنو�دي عمل �سائب من �أجل �لتعرف �ىل �أ�سدقاء جدد ولكي 

ت�سبح جزء� من �ملجتمع. كما �أن �ل�سحيفة �سوف ت�سم �إعالنات عن �الأن�سطة �الجتماعية 

مثل �حلفالت �لغنائية و�الأ�سو�ق.

اأيـن جتــــــــد املـ�ســــــــ�عــــــــدة؟

�إن �ملكتب �لدويل �لتابع ملوؤ�س�ستك �لتعليمية هو �ملكان �ملثايل، حيث حت�سل على �مل�ساعدة 

يف كل �سيء بدءً� من فتح ح�ساب م�سريف و�نتهاًء باإجر�ء�ت �لت�سجيل �جلامعي. ويجب 

�أن تعرف عن نف�سك لدى �ملكتب حاملا ت�سل �ىل �أ�سرت�ليا وتبد�أ �ال�ستفادة من خدماته. 

و�سوف ت�سم �ملوؤ�س�سة �لتعليمية ��ست�ساريني ميكنك �لتحدث �إليهم �إذ� و�جهتك متاعب 

يف �لتاأقلم مع �حلياة يف �لبلد �جلديد.

وي�سكل �ملوقع �الإلكرتوين �خلا�ش بحكومة �لوالية �أو �الإقليم م�سدرً� مفيدً� للمعلومات 

جتد فيه �ملعلومات �خلا�سة باملو��سالت و�لنو�دي �الجتماعية و�خلدمات �ال�ست�سارية 

و�لبنى �لتحتية و�ملناطق �ل�سياحية و�لفنون و�لريا�سة ورو�بط خا�سة مبو�قع �إلكرتونية 

�أخرى.

جنوب �أ�سرت�يل �إقليم �لعا�سمة �الأ�سرت�لية 

www.sa.gov.au  www.act.gov.au

تا�سمانيا نيو�ساوث ويلز 

www.tas.gov.au  www.nsw.gov.au

فيكتوريا �الإقليم �ل�سمايل 

www.vic.gov.au  www.nt.gov.au

�سرق �أ�سرت�ليا كوينزالند 

www.wa.gov.au  www.qld.gov.au
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اإيج�د م�سكن دائم

هناك جمموعة متنوعة من �مل�ساكن �لتي تالئم خمتلف �مليز�نيات و�الحتياجات، تت�سمن 

�ل�سكن يف �حلرم �جلامعي �أو �الإقامة مع عائلة �أ�سرت�لية. كما �ن م�ساركة �ل�سكن مع طالب 

�آخرين خيار �سائع جد�، وغالبا ما حتتوي لوحات �الإعالنات �خلا�سة بالطالب �أو �ل�سحف 

عرو�سا ال�ستئجار غرف �أو منازل. وتعر�ش بع�ش �ملوؤ�س�سات �لتعليمية �أي�سا فر�سا لل�سكن 

على موقعها �الإلكرتوين.

وال تت�سمن معظم �مل�ساكن، با�ستثناء �الإقامة مع عائلة، �الأدو�ت �لكهربائية و�ملفرو�سات 

و�الأ�سرة و�الأو�ين �ملطبخية. وتتوفر �سلع منزلية رخي�سة يف حمالت بيع �الأثاث �مل�ستعمل 

بالتجزئة �أو �إعالنات �ل�سحف �خلا�سة ببيع هذه �ل�سلع �أو لوحات �الإعالنات يف �ملوؤ�س�سات 

�لتعليمية. ورمبا قد ترغب باإح�سار بع�ش �ملو�د �الأ�سا�سية.

وي�ستطيع �ملكتب �لدويل �لتابع ملوؤ�س�ستك �لتعليمية تزويدك بالن�سائح �ملتعلقة بخيار�ت 

�ل�سكن. وميكن ترتيب �سكن موؤقت لك قبل مغادرة بلدك. وهكذ� ت�ستطيع �أن حتدد 

خيار�تك على �ملدى �لطويل.

الإق�مة مع ع�ئلة )م� بني 110 دولر و207 دولر يف الأ�سبوع(

�إن �الإقامة مع عائلة م�ساألة �سائعة جد� يف �أو�ساط �لطالب �ليافعني �أو �أولئك �لذين يتابعون 

دور�ت يف �للغة �الإجنليزية لفرتة ق�سرية. و�لغرف �ملفردة �أو �ملزدوجة متوفرة بتكلفة 

متفاوتة تبعا لذلك. و�لوجبات �لغذ�ئية عادة م�سمولة بذلك، مع توفر خيار �آخر �أقل تكلفة 

باإعد�د �لطعام �سخ�سيا. وهناك خيار �آخر، هو �الإقامة يف مزرعة، حيث تتوفر �خلدمات 

نف�سها يف حميط ريفي. وحتتفظ �ملوؤ�س�سات �لتعليمية ب�سجالت للعائالت �لتي تتمتع ب�سمعة 

طيبة وتكون م�ستعدة ال�ستقبال �لطالب خالل �ل�سنة �الأكادميية.

يجب عليك �أن تدفع �إيجار �ل�سكن مع عائلة فور و�سولك، باالإ�سافة �ىل تاأمني )يعادل قيمة 

�أيجار �أربعة �أ�سابيع( �إذ� مل تكن قد قمت بذلك قبل مغادرتك بلدك. تاأكد من �أنك حت�سل 

على �الإي�سال باملبلغ يف كل مرة تقوم بها بدفع قيمة �الإيجار.

وكونك �سوف تعي�ش يف منزل �سخ�ش �آخر، �سوف يتوقع منك �لقيام باأعمال �لنظافة، 

وخ�سو�سا يف �الأماكن �مل�سرتكة. ويجب عليك طلب مو�فقة م�سيفك قبل �أن تقوم بتو�سيل 

�أي جهاز، مثل �لتلفزيون يف غرفتك. و�إذ� كانت لديك �أي �أ�سئلة، حتدث �ىل م�سيفك 

و�سوف يقوم مب�ساعدتك. و�إن كان هناك م�ساألة عالقة �ت�سل باملوؤ�س�سة �لتعليمية �لتي 

تنتمي �إليها من �أجل �مل�ساعدة.
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�إنها فكرة جيدة �أن تناق�ش �مل�سائل �لتالية مع �لعائلة �لتي ت�ست�سيفك لدى و�سولك �ىل 

�أ�سرت�ليا، الأن ذلك �سوف ي�ساعدك على �لتو��سل معهم ب�سكل �أف�سل، وتعزز جتربتك يف 

�لعي�ش مع عائلة.

�لهاتف؟ وفاتورة  �الإيجار  قيمة  دفع  علي  يتوجب  متى  	•
��ست�سافة  �أو  �ملنزل  من  و�خلروج  �ملالب�ش  وغ�سيل  �ملطبخ  ��ستخد�م  قو�نني  هي  ما  	•

بع�ش �الأ�سدقاء؟

�لهاتفية؟ �الت�ساالت  ��ستقبال  عن  �أتوقف  �أن  يجب  �لليل  من  وقت  �أي  يف  	•
�ملدر�سي؟  �لدو�م  من  �النتهاء  بعد  �ملنزل  �ىل  بالعودة  �أتاأخر  �أن  ميكنني  مدى  �أي  �ىل  	•

)للطالب �لذين يدر�سون يف �ملر�حل �لثانوية �أو من هم دون �سن 18 عاما(.

ميكنني  ومتى  �ملنزل؟  مغادرة  قررت  �إذ�  �إعطاوؤها  يجب  �لتي  �لزمنية  �لفرتة  هي  ما  	•
�أن �أ�ستعيد قيمة �لتاأمني؟

الإق�مة يف منزل جتعل الأمور اأكرث �سهولة

ت�سعر حلظة و�سولك �أنك يف بيئة �آمنة وحممية من دون �أن ت�سغل بالك باملكان �لذي �سوف 

تعي�ش فيه، �أو بكيفية �حل�سول على �خلدمات كالكهرباء و�لهاتف، كما ال يتوجب عليك 

�لقيام بالت�سوق، فالعائلة �سوف ت�ساعدك على �لتاأقلم مع حميطك �جلديد و�لذهاب �ىل 

مكان د�ر�ستك. و�سوف حت�سل على غرفتك �خلا�سة )�إذ� مل تكن قد طلبت �مل�ساركة 

�ملزدوجة( باال�سافة �إىل طاولة للدر�ش وملبة وتخت مريح ووجبتي طعام يف �ليوم بناًء على 

�لربنامج �لذي �عتدته. 

�أما بالن�سبة للطالب �لنا�سجني، ومبا �أن �لعائالت تقطن بالقرب من حمطات �حلافالت، 

فاإنها ال توفر �ملو��سالت �إال �إذ� كان هذ� �الأمر قد مت بطلب خا�ش، كما �أنه من �ملتوقع �أن 

يلتحق �لطالب باحلافلة لكي تقلهم �ىل �أماكن در��ستهم، ويف حالة �إذ� طلبَت غرفة من 

�لعائلة �لتي تقيم معها ف�سوف تق�سي معك وقتًا لتناول طعام �لع�ساء، �أوللتحدث معها، 

ومبرور �الأيام فاإن م�ستوى حتدثك باللغة �الإجنليزية يتح�سن كثريً�.

القليل حول الأ�سرتاليني

�الأ�سرت�ليون غري عن�سريني، فاإن ذلك �سد �لقانون.

يرجى �أخذ �لعلم باأن �الأ�سرت�ليني يرحبون باالأ�سخا�ش من خمتلف �الأمم، وبرناجمنا 

يعكـ�ش ذلك.

كلُّ �ملو�طنني مت�ساوون ح�سب �لقانون �الأ�سرت�يل، وهذ� يعني �أن �لرجال و�لن�ساء مت�ساوون 

بغ�ش �لنظر عن �لبلد �لذي ياأتون منه، و�سوف يعاملون على �أ�سا�ش �مل�ساو�ة ويتوجب عليك 

�أن تعاملهم باملثل. 

�أيــــامــــك �لقليلــــة �الأولــــى16



وبناًء على ذلك رمبا جتد نف�سك مقيمًا يف منزل يقطنه �أ�سرت�ليون مل يولدو� يف �أ�سرت�ليا، 

ورمبا تكون �الإجنليزية لغتهم �لثانية، وعلى �لرغم من ذلك �سوف تكون لغتهم �الإجنليزية 

�سل�سة حتى لو مل تكن لديهم �للكنة، فالزوج �أو �لزوجة قد يكونان قد �أتيا من بلدين 

خمتلفني. ورمبا تكون �لعائلة �لتي تقطن معها موؤلفة من �مر�أة غري متزوجة، وقد يكون 

لديها �أوالد �أو رمبا ال. هذ� جزء من �لثقافة - ثقافة بلد �أتيت للعي�ش فيها. ورمبا يكون لدى 

�لعائلة �لتي تقيم معها حيو�نات �أليفة، ويف بع�ش �الأحيان تعي�ش �لكالب و�لقطط د�خل 

�ملنزل مع �لعائلة �أو خارجه.  

يذهب �لزوج و�لزوجة �ىل �لعمل يف غالبية �لعائالت يف �أ�سرت�ليا، و�سوف تكون مطالبا 

بامل�ساهمة ب�سكل عام باأعمال منزلية خفيفة مثل حت�سري �لطاولة، جلي �الأطباق، 

و�ملحافظة على غرفتك نظيفة ومرتبة. و�إذ� مل تكن تعلم كيف تقوم بذلك عندها �سوف 

يقومون بتعليمك.  

عندما تعي�ش يف بيت خا�ش تذكْر �أن �للطافة ومر�عاة �الآخرين �سوف يكونان حمط �إعجاب 

�الآخرين. فكل فرد تتم معاملته باحرت�م وبت�ساٍو، ومن �ملهم جدً� �أن تبت�سم وتقول من 

ف�سلك عندما تطلب من �أحدهم �سيئًا ما، و�أن تتوجه �إليه بال�سكر عندما حت�سل على 

�ل�سيء �ملطلوب .

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

ال�ستئذان

�سوف تطلب منك �لعائلة �أن تفيدها باأماكن تو�جدك يف كل �الأوقات، �إذ� مل تكن ترغب 

يف �لعودة �ىل �ملنزل لتناول وجبتك �مل�سائية، عليك �أن تبلغ �لعائلة بذلك قبل �أن يقوم 

�أفر�دها باإعد�د �لع�ساء، �إن كل ما يحتاجون �إليه هو �أن تت�سل بهم يف وقت �لغد�ء، و�إذ� 

كانت �لعائلة يف مكان عملها فعليك �أن ت�ساأل كيف ميكنك �إي�سال �لر�سالة �إليها، و�إذ� 

قررت �لبقاء خارجًا مع �أ�سدقائك يرجى مرة �أخرى �إعالم عائلتك بذلك، وهذ� ميكن �أن 

يتم بو��سطة �لهاتف، كما يرجى �أن ت�ساأل عائلتك �أي�سا قبل دعوة �أ�سدقائك �ىل منزلهم، 

وتذكر د�ئمًا �أن تكون ودودً�، مهذبًا ولطيفًا مع �أفر�د عائلتك، الأنهم فتحو� منزلهم لك. 

وعلى �لرغم من �أن ذلك لي�ش �إلز�ميًا، فاإن �الأ�سرت�ليني ال يحبون �لتاأخر عن �ملو�عيد، لذ� 

فاإذ� كنت مدعوً� لزيارة �أو لقاء �أ�سدقاء �لعائلة، فاإنه من �ملهم جد� �أن حت�سر يف �لوقت 

�ملحدد، و�إذ� مل يكن باإمكانك ذلك فريجى �أن ال تن�سى �أن تت�سل بعائلتك لكي ت�سرح لها 

ملاذ� ال ميكن �أن تكون موجودً� معها يف �لوقت �ملحدد. 

ت�سمح معظم �لعائالت بالتدخني فقط خارج �ملنزل. و�إذ� كنت مدخنًا، فريجى �أن ت�ساأل 

�لعائلة �إذ� كان باإمكانك �لقيام بذلك و�أين ميكن �أن ت�سعل �سيجارتك يف منزلهم، وال ي�سمح 

بالتدخني يف �حلافالت و�الأبنية �لعامة. و�أ�سرت�ليا بلد جاف، وبناء على ذلك فاإنه من 

�ل�سهل جد� �لت�سبب يف �إ�سعال حر�ئق، فعلية يرجى �أن تتاأكد د�ئمًا من �إطفاء �سيجارتك.
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ا�ستخدام املرح��ص

من �ملهم جد� �لتو��سل مع عائلتك فيما يتعلق با�ستخد�م �ملرحا�ش. وي�ستخدم �الأ�سرت�ليون 

عادة "�لد�ش" على �لرغم من وجود �أحو��ش �ال�ستحمام يف معظم �ملنازل. ففي �أجز�ء 

عديدة من �أ�سرت�ليا هناك مناطق جافة. فلن يكون باإمكانك ملئ حو�ش �ال�ستحمام باملاء 

�أو ��ستخد�م �لكثري منه كما ت�ستهي. ورمبا كل ما قد ت�ستطيع �أن ت�ستخدمه ما بني �لثلث �ىل 

�لن�سف من �ملاء �حلار.

حتقق �أوال مع �لعائلة �لتي ت�ست�سيفك. .معظم �ملنازل لديها نظام مياه �ساخنة تتدفق �ملياه 

�حلارة منها مبا�سرة �ىل حو�ش �ال�ستحمام، ويجري ت�سخني تلك �ملياه بو��سطة �لكهرباء، 

لذلك فهي حمدودة، فلي�ش هناك نظام �لت�سخني بو��سطة �لغاز �لذي رمبا قد يكون متوفرً� 

يف بالدك. و�إذ� مالأت �حلو�ش باملياه �حلارة، فلن يكون عندها ماء حار ل�سخ�ش �آخر لكي 

ي�ستحم �أو ميلئ �حلو�ش.

��ساأل م�سيفيك �ىل �أي مدى قد ت�ستطيع ��ستخد�م �حلمام، الأنه �سوف تكفيك مدة تبلغ �أقل 

من 10 دقائق. وال ميكنك ��ستخد�م �حلمام الأكرث من 15 دقيقة، و�إال �سوف جتعل �الآخرين 

ينتظرون. وعندما تنتهي من ��ستخد�م �حلمام فريجى تنظيفه، و�م�سح �أية بقعة تناثرت 

فيها �ملياه. و�إذ� مل تكن تعلم كيف ت�ستخدم �حلمام فريجى �أن ت�ساأل �أفر�د �لعائلة �لتي 

تقيم معها وهم �سوف يكونون �سعد�ء عندما ي�سرحون لك.

ا�ستخدام اله�تف

يرجى �أن ت�ساأل �لعائلة �لتي ت�ست�سيفك قبل �أن ت�ستخدم �لهاتف، وهكذ� ميكنك �أن تقوم 

بالرتتيبات �لالزمة من �أجل دفع �لفو�تري �خلا�سة بك، و�أ�سهل طريقة الإجر�ء �إت�سال دويل 

هي ��ستخد�م �لبطاقة �لهاتفية، ويرجى �لتاأكد من �أنك �سددت ح�ساب هاتفك مع عائلتك 

قبل �أن تغادر �ملنزل. 

هناك معلومات تتعلق بكيفية ��ستخد�م �لهاتف يف دليل �ل�سفحات �لبي�ساء، وتاأكد من �أنك 

لن ت�ستخدم �لهاتف من �أجل �إجر�ء �ت�ساالت �أو تلقي مكاملات يف �أوقات متاأخرة من �مل�ساء 

)بعد �ل�ساعة �لتا�سعة من بعد �لظهر( �أو �أثناء فرتة �لليل، الأن ذلك غري منا�سب �أو مقبول 

يف �أ�سرت�ليا. وحاول �أن تخف�ش وقت �ملكاملات �ىل �أدنى فرتة ممكنة، فاأنه لي�ش خم�س�سًا 

لك فقط، و�أمنا جلميع �أفر�د �لعائلة.

النوم والأنوار م�س�ءة 

جتري �لعادة يف �أ�سرت�ليا �أن تكون �الأنو�ر غري م�ساءة خالل فرتة �لنوم حيث �أن ت�سغيلها 

�أثناء �لليل يعترب هدر� مل�سادر �لطاقة.

ا�ستخدام اأدوات ع�ئلتك

يرجى ��ستئذ�ن عائلتك �إذ� �أردت ��ستخد�م �لتلفزيون، �أو �الأدو�ت �الأخرى، وكيفية 

��ستخد�مها بتاأٍن ..!

ا�ستخدام ال�سخ�ن

رمبا تزودك عائلتك ب�سخان خالل ف�سل �ل�ستاء فحاول �أن تطفئه خالل �لليل، ومْن حتت 

�لبطانيات �أو غطاء �ل�سرير. فرتك �ل�سخان مفتوحًا خالل �لليل ي�سكُل خطرً� كبريً�.
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اإع�دة التدوير جت�رة رائجة يف اأ�سرتالي�

رمبا قد تكون الحظت �أن لدى عائلتك �سلتني من �ملهمالت، ��ساأل عائلتك لكي تعلمك �أي 

و�حدة منهما مالئمة لرمي �لنفايات. 

الأمن

من غري �ملعتاد �أن يتم تزويد غرف �لنوم باالأقفال، و�إذ� �أغلقت بابك �سوف ي�سكل ذلك 

�إ�سارة �ىل عائلتك �أنك تتمنى �أن ال يزعجك �أحد. و�إذ� كنت تعود �ىل �ملنزل قبل �أن تعود 

عائلتك فعندها �سوف يقومون بتزويدك مبفتاح للباب �لرئي�سي، و�إذ� مل يفعلو� ذلك، �أطلبه 

منهم بلطف. 

الأع�س�ء الآخرون يف الع�ئلة

�إذ� كنت تخطط ال�ست�سافة �أفر�د �لعائلة و�لبقاء يف �أ�سرت�ليا عندئذ يرجى ��ست�سارة من�سق 

�إقامتك �لذي �سي�ساعدك من �أجل �إيجاد �سكن منا�سب، و�أحيانا �إذ� تقدمت بطلب قبل مدة 

كافية رمبا �سوف يكون باإمكانهم �لبقاء مع �لعائلة �لتي ت�ست�سيفك، على �لرغم من �أنه قد 

يكون من �ل�سعب �إيجاد مكان يف �ملنزل. 

مغ�درة منزل الع�ئلة

�إذ� ��سطررت ملغادرة �ملنزل حيث تقيم الأي �سبب من �الأ�سباب يرجى �لتاأكد من �أنك 

�سددت �أية فاتورة هاتف غري مدفوعة �أو ما �سابه ذلك، باالإ�سافة �ىل �إعالم �ملوؤ�س�سة 

�لتعليمية �لتي تدر�ش فيها بعنو�نك �جلديد.

اأ�سئلة غري مالئمة

�إّن طرح �أ�سئلة �سخ�سية ميكن �أن ت�سبب �الإحر�ج يف بع�ش �الأحيان، ففي �أ�سرت�ليا يعترب من 

غري �لالئق �أن ت�ساأل �أحدهم عن عمره �أومهنته �أو ديانته، كما �أنه من غري �لالئق �أي�سًا �أن 

ت�ساأله كم يك�سب من �ملال، �أو �إذ� كان ميلك منزاًل خا�سًا، �أو�أن تقول الأحدهم �أنك قبيح �أو 

ب�سع، فاإن ذلك يعترب من قمة �لوقاحة، فاالأ�سرت�ليون يحرتمون بع�سهم بع�سًا، ويحرتمون 

مبد�أ �لت�ساوي و�لتكافوؤ يف عالقاتهم مع �الأ�سدقاء. 

ال�سيوف

على �لرغم من �أن �لعائلة �لتي ت�ست�سيفك �سوف تكون �سعيدة با�ست�سافة �أ�سدقائك، �إال �أنه 

�إذ� كنت ترغب بذلك يرجى �أن ت�ساألهم �إذ� كانو� مو�فقني .! كما �أنه ال يتوجب عليك دعوة 

�سديق ليم�سي �لليل عندك، ويرجى �أن ال تن�سى �أنك تقيم يف منزل �أحدهم ولي�ش يف فندق.

ال�سلوك ال�سحي

يف �أ�سرت�ليا من غري �ملقبول �لب�سق، و�إذ� كنت حتتاج الأن تب�سق فما عليك �إال مغادرة 

�لغرفة و��ستخد�م �ملرحا�ش، ومن �ملعروف �أنه من �أجل �لنفخ يف �الأنف فيجب ��ستخد�م 

�ملنديل �أو �ملحرمة و من غري �لالئق �لتن�سق. 

جرت �لعادة يف �أ�سرت�ليا �أن يتم �جللو�ش على كر�سي �حلمام، ويرجى عدم �لوقوف عليه 

الأن ذلك قد يوؤدي �ىل حتطيمه، كما يرجى ترك �ملرحا�ش نظيفًا ومرتًبا كما وجدته �أنت. 

وتذكر د�ئما �أن ت�سطف ماء �ملرحا�ش بعد �أن ت�ستخدمه.
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بيوت ال�سب�ب ومن�زل ال�سيوف )حوايل 80 دولراً اىل 135 دولراً يف الأ�سبوع(

تتوىل �إد�رة بيوت �ل�سباب هيئات مثل "هيئة بيوت �ل�سباب �الأ�سرت�لية" )YHA( و"موؤ�س�سة 

�ل�سبيبة �مل�سيحية" )YMCA(. ويت�سارك �لطالب يف خدمات �ملطبخ و�حلمامات.

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

امل�ست�أجر )حوايل 70 دولراً اىل 350 دولراً يف الأ�سبوع(

غالبا ما يت�سارك �لطالب مع زمالء لهم �آخرين. ولدى ��ستئجار منزل �أو �سقة �أو �سرير، 

فاإن �ملالك )�ساحب �لعقار( �سوف يطلب �أن يكون �لدفع مقدما مع �سند مايل يو�زي ما 

قيمته بدل �إيجار ملدة 4 �أ�سابيع. وهذ� �ل�سند قابل لال�سرتجاع عند �نتهاء عقد �الإيجار، 

�إذ� مل يكن هناك �أ�سر�ر قد حلقت بالعقار، و�أن مدة �إ�سعار �ملالك باملغادرة كافية �أوعندما 

تكون قد وفيت باإلتز�ماتك.

�إذ� كنت تخطط ال�ستئجار بيت، حتقق من م�ستويات �الإيجار�ت لدى �ملكتب �لدويل �لتابع 

ملوؤ�س�ستك �لتعليمية، ووكالء تاأجري �لعقار�ت، ولوحات �الإعالنات يف �جلامعة و�لطالب 

و�ل�سحف �ملحلية و�ملوقع �الإلكرتوين للموؤ�س�سة �لتعليمية. ومبا �أن معظم �لبيوت غري 

مفرو�سة، عليك �أن تاأخذ يف �العتبار تكلفة �سر�ء �أثاث، وكذلك �الأمر بالن�سبة للكهرباء 

و�لهاتف و�لغاز.
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ن�س�ئح حول ال�ستئج�ر

لك. مالئمًا  يكون  لن  ذلك  فاإن  م�سكن،  عن  بحثك  لدى  بال�سغط  ت�سعر  	•
وحتقق  متطلباتك.  كافة  يلبي  �سوف  �أنه  من  �لتاأكد  �أجل  من  بروية  �لعقار  تفح�ش  	•

من حالة كل �الأ�سياء �لثابتة يف �ملنزل و�لتجهيز�ت و�الأدو�ت )مثل �ل�سجاد و�أغطية 

�الأر�سيات و�جلدر�ن وخمارج �لكهرباء، و�ل�سقوف و�الأ�سو�ء و�أدو�ت �ملطبخ.( ومن 

ثم تاأكد من �أن كل �سيء نظيف ويعمل وفقا للطلب. و�أي �سيء لي�ش يف حالة ت�سمح 

با�ستخد�مه يجب �أن تبلغ عنه �ملالك �أو �لوكيل �لعقاري �لذي ينوب عنه.

بعقد  تعرف  قانونية  وثيقة  توقيع  منك  يطلب  فاإنه  عقار  ��ستئجار  تقرر  عندما  	•
�الإيجار �أو باإتفاقية تاأجري حتدد �لتز�مات �ملالك و�مل�ستاأجر )�ل�سخ�ش �لذي يقيم يف 

�ملنزل( على حد �سو�ء. وهذه �التفاقية هي عادة من �أجل حتديد �ملدة )ترت�وح عموما 

من 6 �سهور �إىل 12 �سهرً�( كما �أن �لطرفني ملزمان باملدة �ملحددة يف �لعقد.

متديدها  مت  قد  �لعامة  �ملنافع  كل  �أن  من  ب�سمان  �ملالك  �الإيجار  عقد  يلزم  �سوف  	•
ب�سكل جيد ويف حال ��ستيفاء تلك �ل�سروط، فاإنه يتوجب على �مل�ستاأجر �ملحافظة على 

�لعقار بحالة جيدة.

يدرج  �سوف  �لذي  �لعقاري،  �لتفتي�ش  تقرير  بو�سع  خمول  فاإنك  �لعقار،  ��ستئجار  قبل  	•
فيه كل �الأدو�ت �ملوجودة د�خل �لعقار وحالتها �حلالية. ويجب �أن يكون هذ� �لتقرير 

موقعا من قبلك ومن قبل �ملالك يف �لوقت نف�سه، �أو من قبل �لوكيل �لعقاري فهو �سوف 

يحميك من �أية م�سوؤولية قانونية جتاه �الأ�سر�ر �لتي مل تكن �أنت �ل�سبب فيها )مثل 

�الأ�سر�ر �لناجمة عن �مل�ستاأجر �ل�سابق(.

�أنها  ومن  بالكامل  فهمتها  قد  �أنك  من  متاأكد�  تكن  مل  ما  وثائق  �أية  على  توقع  ال  	•
�سوف تلبي كافة �ل�سروط �ل�سرورية. ��ساأل �ملكتب �لدويل �لتابع ملوؤ�س�ستك �لتعليمية 

من �أجل �مل�ساعدة �إذ� كنت بحاجة �ىل ذلك.

ذلك  يف  مبا  دفعتها،  �لتي  �الأمو�ل  لكافة  �الإي�ساالت  على  ح�سلت  قد  �أنك  من  تاأكد  	•
�ل�سند �أو قيمة �لتاأمني. و�حتفظ بن�سخة لك �لوثائق �لتي وقعت عليها يف �سجالتك.

�ل�سخ�سية  �الأغر��ش  تغطية  �أجل  من  �ملحتويات  على  تاأمني  بولي�سة  ت�سرتي  �أن  يجب  	•
�لنفي�سة �خلا�سة بك.

ومن �ملحتمل �أنك �سوف تكون م�سوؤواًل عن ر�سوم �لتو�سيالت �الأولية، وكل �لنفقات �ملتعلقة 

بالكهرباء و�لغاز و�ملاء و�لهاتف. و�سوف تتغري �لر�سوم وفقا للوالية �أو �الإقليم �لذي تعي�ش 

فيه.

وحيثما �نتقلت �ىل �ملدينة �أو �ىل منطقة �إقليمية، فاإنه من �ملتوقع عمومًا �أن تدفع حو�يل 30 

دوالرً� لتو�سيل �لكهرباء و30 دوالرً� للغاز و60 دوالرً� للهاتف.
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املدار�ص الداخلية )حوايل 8000 دولر اىل 11000 دولر يف ال�سنة(

توفر �لعديد من �ملد�ر�ش �لد�خلية �مل�سكن ووجبات �لطعام وخدمات غ�سيل �ملالب�ش 

للطالب �الأجانب. �أما �لر�سوم �لدر��سية فهي م�سافة �ىل ر�سوم �الإيو�ء و�سوف تعي�ش 

يف مهجع مع طالب �آخرين من �جلن�ش نف�سه و�سوف يكون حتت �إ�سر�ف جمموعة من 

�الأ�سخا�ش �لر��سدين. 

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

توفر معظم �جلامعات �أو �ملعاهد �لتعليمية جمموعة متنوعة من �مل�ساكن د�خل �أو قرب 

�حلرم �جلامعي مثل �ل�سقق �ل�سكنية و�مل�ساكن �لد�خلية �أو مبان يف �جلامعة خم�س�سة 

لل�سكن. وتختلف �لتكلفة وفقا لنوع �مل�سكن.

�إن �مل�ساكن �ملدر�سية �لد�خلية هي �أغلى �ىل حد ما وتوؤمن �مل�سكن باالإ�سافة �ىل وجبات 

�لطعام، وقد توفر �لت�سهيالت �لريا�سية و�الجتماعية باالإ�سافة �ىل �لدرو�ش �خل�سو�سية 

و�ملكتبات و�لكمبيوتر.

وت�سم �ملباين �جلامعية �ملخ�س�سة لل�سكن د�خل �أو قرب �حلرم �جلامعي، وهي ب�سكل عام 

�أرخ�ش من �ل�سكن �لد�خلي. ويح�سل �لطالب عادة على وجبات �لطعام وبع�ش خدمات 

�لتنظيف، ويقبل فيها فقط �لطالب �مل�سجلون بدو�م كامل. ويحتاج �لطالب �ىل �لت�سجيل 

يف وقت مبكر ب�سبب �لطلب �لكبري على �الأماكن.

م�س�كن الفتي�ت فقط اأو ال�سب�ن فقط

�سوف تت�سارك �لغرف من �جلن�ش نف�سه يف �ملد�ر�ش �لد�خلية و�ملباين �جلامعية �ملخ�س�سة 

لل�سكن. ويف �الأنو�ع �الأخرى من �مل�ساكن، فاإنه من �ملقبول �أن حتدد �إذ� ما كنت تف�سل 

�لت�سارك مع كل من �لذكور �أو �الإناث فقط. �إن معظم �إعالنات �مل�ساركة �خلا�سة باملنزل 

�سوف حتدد �الأولوية �أمام �مل�ستاأجر من �أن يكونو� من جن�ش معني.
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العـيـش يف أسـرتاليـا.
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�لعي�ش يف �أ�سرت�ليا.

�إن �ل�سهور �الأوىل �لقليلة يف �أي بلد جديد هي م�ساألة وقت من �أجل �لتاأقلم ب�سكل كبري، 

خ�سو�سا �إذ� كان يحدث �أنك للمرة �الأوىل تعي�ش بعيد� عن وطنك. �سوف جتد يف هذ� 

�لق�سم من �لدليل بع�ش �حلقائق حول �أ�سرت�ليا و�ملعلومات �ملفيدة للتاأقلم مع �حلياة 

�الأ�سرت�لية باالإ�سافة �ىل معلومات حول �خلدمات �ملتوفرة يف تلك �لبالد.

حق�ئق اأ�س��سية

فيما يلي بع�ش �حلقائق �الأ�سا�سية حول �حلياة يف �أ�سرت�ليا.

للمزيد من �ملعلومات ميكنك زيارة �ملوقع �الإلكرتوين ل�سياحة �أ�سرت�ليا 

www.australia.com �أو �ملوقع �الإلكرتوين للدر��سة يف �أ�سرت�ليا
www.studyinaustralia.gov.au.

�سعبن�

متتلك �أ�سرت�ليا �أعلى معايري �لعي�ش يف �لعامل. �إنها بالد ناطقة باللغة �الإجنليزية ويبلغ 

تعد�د �سكانها حو�يل 21 مليون ن�سمة، وهي موطن ل�سعوب منحدرة من �أكرث من 190 بلد�، 

وو�حد على �الأقل من 5 �أ�سخا�ش ولدو� يف �أنحاء متفرقة من �لعامل. وي�سكل �لتنوع �لثقايف 

جزء� من هويتنا �لوطنية، وو�حدً� من �أعظم مقدر�ت �أ�سرت�ليا.

حكومتن�

هناك ثالثة م�ستويات للحكومة يف �أ�سرت�ليا: �حلكومة �الأ�سرت�لية )�إحتادية( و�لواليات 

و�الإقليم �حلكومي و�حلكومة �ملحلية )�ملجال�ش(. ويقع مقر �حلكومة �الآ�سرت�لية يف كانبري� 

يف مبنى �لربملان وير�أ�سها رئي�ش �لوزر�ء.

ق�نونن�

باعتبارك طالبا �أجنبيا يف �أ�سرت�ليا، فاإنك �سوف تخ�سع لكافة قو�نني �لوالية �أو �الإقليم �أو 

�الحتاد. �إن �ل�سن �لقانونية ل�سر�ء �ل�سجائر �أو �إحت�ساء �لكحول هو 18 عاما. وتذكر، �أنه �إذ� 

خرقت �لقانون )يعتمد على م�ستوى �الإزعاج( فاإن تاأ�سريتك كطالب قد يتم �إلغاوؤها �أو قد 

يتم ترحيلك.

ت�سرّي �ل�سرطة �الأ�سرت�لية دوريات يف �الأماكن �لعامة بو��سطة �سيار�ت معروفة �أو غري 

معروفة و�سري� على �الأقد�م وعلى �لدر�جات ويف بع�ش �الأحيان على ظهور �خليل. وميكن 

�لتحدث �ىل عنا�سر �ل�سرطة وهم �سوف يوفرون بدورهم �مل�ساعدة �إذ� ما �حتجت �ىل 

ذلك، حتى لو كنت بحاجة ملجرد �سوؤ�ل عن �الجتاهات �لتي تو�سلك �ىل حمطة �لقطار. 

كما �أن �ل�سرطة ت�سجعك على �الإبالغ عن �أية جرمية �رتكبت بحقك �أو �أنك �ساهدتها 

و�لتوجه �ىل �أقرب مركز لها.
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ولي�تن� واأق�ليمن�

يوجد يف �أ�سرت�ليا 6 واليات و�إقليمان: نيو�ساوث ويلز، وفيكتوريا وكوينزالند وغرب �أ�سرت�ليا 

وجنوب �أ�سرت�ليا و�الإقليم �جلنوبي. و�لعا�سمة هي مدينة كانبري� و�لتي تقع يف �إقليم 

�لعا�سمة �الأ�سرت�لية يف جنوب �سرق �لبالد. 

العملة

تعتمد �أ�سرت�ليا �لدوالر ونظام �ل�سنتات �لع�سري للعملة ويق�سم كل دوالر �ىل 100 �سنت. 

و�لعمالت �لورقية �مل�ستخدمة هي فئة 5 دوالر� )�الأورجو�ين( و10 دوالر�ت )�أزرق( و20 

دوالر� )برتقايل( و50 دوالر� )�أ�سفر( و100 دوالر )رمادي(. وتنق�سم �لعمالت �ملعدنية 

�لف�سية �مل�ستخدمة �ىل 5 �سنتات و10 �سنتات و20 �سنتا و50 �سنتا، باال�سافة �ىل �لعملة 

�ملعدنية ذ�ت �للون �لذهبي وهي من فئة دوالر و�حد ودوالرين.

�لعملة �الأ�سرت�لية هي �ملال �لر�سمي �لوحيد �ملعتمد يف �أ�سرت�ليا. وميكن تبديل �لعمالت 

�خلا�سة بالبلد�ن �الأخرى لدى مر�كز �خلدمات �مل�سرفية يف �ملطار�ت �لدولية و�لبنوك 

ومعظم �لفنادق. ومن �ل�سهل �أي�سا ��ستعمال �ل�سيكات �ل�سياحية �إذ� كانت بالدوالر 

�الأ�سرت�يل، �إال �أن �لبنوك تقوم ب�سرف �ل�سيكات �أيا كان نوعها تقريبا. كما �أن معظم 

�لفنادق �أو �ملحالت �سوف تقبل �أي�سا بقب�ش �ل�سيكات �ل�سياحية.

الأوزان واملق�يي�ص

ت�ستخدم �أ�سرت�ليا �لنظام �ملرتي لالأوز�ن و�ملقايي�ش. وتقا�ش �ل�سرعة و�مل�سافة 

بالكيلومرت�ت و�ل�سلع بالكيلوغر�م و�لليرت�ت و�حلر�رة بالدرجات �ملئوية.
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التوقيت يف املـن�طـق

هناك ثالثة مو�قيت يف �ملناطق �الأ�سرت�لية. يحافظ �سوء �لنهار على ��ستمر�ريته يف 

بع�ش �الأجز�ء من �أ�سرت�ليا خالل �سهور �ل�سيف.

�لتوقيت �لر�سمي يف �سرق �أ�سرت�ليا )AEST(: يقل 10 �ساعات عن توقيت غرينت�ش               

)�إقليم �لعا�سمة �الأ�سرت�لية ونيو�ساوث ويلز وفيكتوريا وتا�سمانيا وكوينزالند(

�لتوقيت �لر�سمي �ملركزي )CST(: يقل 30 دقيقة عن �لتوقيت �لر�سمي يف �سرق �أ�سرت�ليا     

جنوب �أ�سرت�ليا و�ملقاطعة �ل�سمالية

�لتوقيت �لر�سمي يف غرب �أ�سرت�ليا )WST(: يقل �ساعتني عن �لتوقيت �لر�سمي يف �سرق �أ�سرت�ليا



املـيــــــــ�ه 

��سرت�ليا بلد جاف جد� و�ملياه �سلعة ثمينة. وتعاين �لعديد من �ملدن و�لبلد�ت �الأ�سرت�لية 

من وقت �ىل �آخر من �جلفاف وغالبا ما تلجاأ �ىل تقنني �ملاء. ال تهدر �ملاء �إذ� مل يكن هناك 

�سرورة لذلك. يجب عليك �أن تتعلم �سبل ��ستخد�م �ملاء عندما ت�سل من خالل زيارة �ملوقع 

�الإلكرتوين �ملخ�س�ش لهيئة �ملياه يف �لوالية �أو �الإقليم �لذي �سوف تقيم فيه، �أو ��ساأل �ملكتب 

�لدويل. وحنفيات �ملاء يف �أ�سرت�ليا نظية و�آمنة لل�سرب.

الثق�فة ال�سرتالية

رمبا تالحظ �ختالفات يف قو�عد �ل�سلوك و�أ�ساليب �لعي�ش و�لقيم �لتي �ألفتها. و�ال�سرت�ليون 

قوم ال يتم�سكون بالر�سميات، وهو �أمر ميكن �أن يتطلب بع�ش �لوقت للتكّيف معه، وال�سيما �إذ� 

كنت �أكرث تعود� على ثقافة تكت�سب �لطقو�ش فيها �أهمية، وتكون م�ستويات �ملكانة و�ل�سلطة فيها 

متميزة بو�سوح وحتظى باحرت�م بالغ. وهذه لي�ست �سفات و��سحة للثقافة �الأ�سرت�لية، ومن 

�ملتوقع �أن تكون قادر� على قبول جمموعة كبرية من �لنا�ش على �أ�سا�ش متماثل يف مو�قف غري 

ر�سمية. ويف ما يلي بع�ش �ملعلومات عن �لثقافة �الأ�سرت�لية: 

خم�طبة الن��ص - ي�ستخدم �الأ�سرت�ليون عادة �الإ�سم �الأول و�إ�سم �لعائلة، ويخاطب  	•
�الأ�سخا�ش �لذين هم يف �سنك �أو �الأ�سغر �سنا با�سمهم �الأول و�إذ� كنت تتحدث �ىل 

�أ�سخا�ش �أكرب منك �سنا فعليك ��ستخد�م كلمة �سيد �أو �سيدة متبوعة با�سم �لعائلة حتى 

ياألفك هوؤالء �الأ�سخا�ش ومن ثم يطلبون منك خماطبتهم باأ�سمائهم �الأوىل.  
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املـنـ�خ والـفـ�ســــــول

يقع حو�يل ثلث �أ�سرت�ليا يف �ملد�ر�ت �الإ�ستو�ئية و�جلزء �لباقي يف �ملنطقة �ملعتدلة. 

و�ملناطق �الأكرث برودة هي تا�سمانيا و�لز�وية جنوب - �سرق �لرب �لرئي�سي. 

من دي�سمرب �ىل فرب�ير �ل�سيف 

من مار�ش �ىل مايو �خلريف 

من يونيو �ىل �أغ�سط�ش �ل�ستاء 

من �سبتمرب �ىل نوفمرب �لربيع 



التحي�ت - �سباح �خلري، نهاركم �سعيد وم�ساء �خلري هي �لتحيات �لر�سمية. �أما  	•
�لتحيات غري �لر�سمية فهي هالو وهيي  وهاي.

من ف�سلك و �سكرا - قل من ف�سلك عندما تطلب �سيئا ما و�سكر� عندما يقدم �أي  	•
�سيء لك.

امل�س�فة من الأ�سخ��ص - �لوقوف م�سافة قريبة جد� من �الأ�سخا�ش ومد �لذر�ع  	•
نحوهم غري �سروري فاإن ذلك قد يجعلهم ي�سعرون بعدم �الرتياح.

املالب�ص - مييل �الأ�سرت�ليون �ىل �رتد�ء �ملالب�ش غري �لر�سمية. و�إذ� كانت �ملالب�ش  	•
�لر�سمية مطلوبة �سوف يتم �إعالمك بذلك م�سبقا.

الط�بور - ي�سطف �لنا�ش عادة يف خط عندما يكونون بانتظار �أمر ما )مثل �لتاك�سي  	•
و�لبا�ش و�سبابيك �لتذ�كر �أو منافذ �ل�سر�فة(. ال تقم �إطالقا بدفع �الآخرين �أو عدم  

�اللتز�م بال�سف.  

الدقة يف املواعيد - �إذ� مل يكن با�ستطاعتك �لو�سول يف �ملوعد �ملحدد للقاء �أحد �أو  	•
لتلبية دعوة، عليك د�ئما �الت�سال قبل �لوقت �ملحدد لالعتذ�ر.

التدخني - �لتدخني ممنوع يف �ملباين �حلكومية، و�ملو��سالت �لعامة مبا يف ذلك  	•
�لرحالت �جلوية �لد�خلية و�لعاملية و�مل�سارح ومر�كز �لت�سوق ويف �لعديد من �أماكن 

�لتجمع �لد�خلية و�خلارجية، يوجد يف �لعديد من �ملطاعم �أماكن خم�س�سة للتدخني 

وكذلك �الأمر بالن�سبة لغري �ملدخنني �أي�سا. �أطلب �الإذن د�ئما قبل �ل�سروع يف �لتدخني.

امل�س�واة - يوؤمن �الأ�سرت�ليون �أن كل �الأفر�د لديهم حقوق �جتماعية مت�ساوية، و�الأمر  	•
نف�سه بالن�سبة للحقوق �ل�سيا�سية و�لقانونية فهي حممية من قبل �لد�ستور �الآ�سرت�يل، 

وتطبق بالت�ساوي على �جلميع.

الب�سق - �إن �لب�سق يف �الأماكن �لعامة غري قانوين وقد يت�سبب باملقا�ساة. 	•
بعرثة الف�سالت - تويل �أ�سرت�ليا �هتماما بالغا بالبيئة، لذلك فاإن بعرثة �لف�سالت  	•

م�ساألة غري قانونية، و�إذ �أقدمت على ذلك فاإنك قد تغّرم.

اآداب املـ�ئدة - ي�ستخدم �الأ�سرت�ليون عادة �ل�سكاكني لدى تناولهم وجباتهم �سو�ء  	•
كان ذلك يف �ملنزل �أو يف �ملطاعم. فاإذ� كنت ال تعرف �أي �أد�ة يجب �أن ت�ستخدم �أطباقًا 

معينة، ��ساأل �أوال �أو �ساهد و�تبع ما يقوم به �الآخرون. ميكن ��ستخد�م �أ�سابعك يف 

�الأكل خالل �لوجبات غري �لر�سمية مثال خالل �لنزهات �أو حفالت �ل�سو�ء.
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اخلــــــــدم�ت

البنوك

هناك �لعديد من �ملوؤ�س�سات �مل�سرفية �ملمثلة يف �أ�سرت�ليا. �ساعات �لعمل �لر�سمي حمددة 

من �ل�ساعة �لتا�سعة و�لن�سف من قبل �لظهر وحتى �لر�بعة من بعد �لظهر من �الإثنني 

حتى �خلمي�ش ومن �ل�ساعة �لتا�سعة و�لن�سف �سباحا ولغاية �خلام�سة من بعد �لظهر يوم 

�جلمعة. وتفتح بع�ش �لبنوك �سباح كل �سبت، ولكن جميعها يقفل �أيام �الأحاد و�لعطالت 

�لر�سمية.

تتوفر مكينات �ل�سر�ف �الآيل وهي جاهزة لل�سحب �لفوري للنقود على مد�ر 24 �ساعة يف 

�ليوم. كما تتوفر �أي�سا حمطات خدمات حتويل �الأمو�ل �إلكرتونيا يف نقاط �لبيع يف معظم 

�ملحال و�ل�سوبرماركت، حيث ميكنك دفع ثمن �ل�سلع مبا�سرة من ح�سابك �مل�سريف و�إجر�ء 

عمليات �ل�سحب �لنقدي.

بط�ق�ت الإئتم�ن

�إن �أكرث بطاقات �الئتمان قبوال ب�سكل عام هي ما�سرت كارد وفيز� وبنك كارد و�أمريكان 

�إك�سرب�ش ود�يرنز �إنرتنا�سونال و�الأع�ساء �ملنت�سبني. كما تقبل معظم �الأعمال بطاقات 

�العتماد كو�سيلة للدفع. ولي�ش من �ل�سروري )ومن غري �مل�سجع( �أن حتمل مبالغ كبرية     

�أو نقدية.

فتح ح�س�ب م�سريف

يجب �أن تفتح ح�سابا م�سرفيا لدى و�سولك �ىل �أ�سرت�ليا. وحينما ي�سبح جو�ز �سفرك 

مطابقا و�إثبات و�سولك �ىل �لبلد منذ �ستة �أ�سابيع، �سوف حتتاج للمزيد من �الإثباتات 

بعد ذلك �لوقت. وعندما تفتح ح�سابا م�سرفيا قد يطلب منك �لتزود برقم ملف �سريبي 

)�أنظر �ل�سفحة 44(.

حتويل النقود

ميكن حتويل �الأمو�ل �ىل �أ�سرت�ليا عرب حو�الت م�سرفية �أو �سيكات وبرقية حتويل. و�سوف 

ي�ستغرق و�سول �حلو�الت �مل�سرفية �خلارجية �أياما قليلة وميكن �أن ت�ستغرق �أكرث من 10 

�أيام لكي يتم تخلي�سها عرب �لبنوك �الأ�سرت�لية. وت�ستغرق �لتحويالت �لربقية عادة وقتا 

�أق�سر، ولكن �ستكلف �أكرث. وت�ستغرق �ل�سيكات حو�يل خم�سة �أيام عمل لكي يتم �سرفها.

الكهرب�ء

�لتيار �لكهربائي يف �أ�سرت�ليا هو 240/250 فولط �آي �سي، 50 دورة وقاب�ش ثالثي �الأ�سلع. 

كما �أن �أدو�ت �لربط �لكهربائية مطلوبة ملعظم �الأجهزة �مل�ستوردة من �خلارج، وقد يكون 

هناك �أي�سا حاجة ملحول كهربائي �إذ� جلبت معك جهاز� من �خلارج لت�سغيله على قوة 

فولطية خمتلفة.
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البق�سي�ص

�إن �لبق�سي�ش لي�ش عرفا يف �أ�سرت�ليا كما �أن ر�سوم �خلدمات لي�ست م�سافة �ىل �حل�ساب 

من قبل �لفنادق و�ملطاعم. ويف �أي وقت من �الأوقات، فاإن �لبق�سي�ش هو م�ساألة حم�ش 

�ختيارية يف حالة �حل�سول على خدمة جيدة.

الت�ســوق

ترتقي خدمات �لت�سوق يف معظم مر�كز �لت�سوق يف �لبلد�ت و�ملدن �لرئي�سة يف �أ�سرت�ليا �ىل 

م�ستويات عاملية. وترت�وح �ساعات �لعمل  ب�سكل عام ما بني �لتا�سعة من قبل �لظهر وحتى 

�خلام�سة من بعد �لظهر على مدى �سبعة �أيام يف �الأ�سبوع، با�ستثناء يومي �خلمي�ش و�جلمعة 

حيث تفتح �أبو�بها لغاية �لتا�سعة م�ساء. وتفتح بع�ش حمال �ل�سوبرماركت 24 �ساعة يف 

�ليوم و�سبعة �أيام يف �الأ�سبوع.

خدم�ت الربيد

�إن خدمات �لربيد متوفرة بو��سطة "بريد �أ�سرت�ليا" وتتم عملية �لتوزيع مرة يف �ليوم من 

�الإثنني ولغاية �جلمعة. وبالن�سبة للطرود �الأكرب، فاإنه �سوف يتم ترك بطاقة يف �سندوق 

ر�سائلك، من �أجل �لذهاب �ىل �أقرب مكتب بريد ال�ستالمها. كما �أن خدمة �لربيد يعول 

عليها وتتمتع بالكفاءة، �إذ تتم عملية �لت�سليم يف �ليوم �لتايل يف �ملدينة نف�سها. ومعظم 

مكاتب �لربيد تفتح �أبو�بها من �لتا�سعة قبل �لظهر ولغاية �خلام�سة من بعد �لظهر من 

�الإثنني ولغاية �جلمعة، وتبيع �لقرطا�سية و�الأكيا�ش �خلا�سة بالربيد، وبطاقات �لهاتف، 

و�الأختام. وميكنك �أي�سا �أن تدفع فو�تري �لكهرباء و�لهاتف وبع�ش �حل�سابات �الأخرى يف 

مكتب �لربيد.

الإت�س�لت

متتلك �أ�سرت�ليا نظام �ت�ساالت حديث. و�لهو�تف �لعامة متوفرة ب�سكل و��سع وت�ستقبل 

�لنقود �ملعدنية وبطاقات �لهاتف م�سبقة �لدفع.

و�لهو�تف �ملتحركة �سائعة جد� �أي�سا وهي متو�جدة لدى �لعديد من موفري �خلدمة على 

نطاق و��سع. 

البط�ق�ت اله�تفية

ت�سمح لك تلك �لبطاقات باإجر�ء �ت�ساالت حملية وبني �لواليات و�الأقاليم، باالإ�سافة �ىل 

�الت�ساالت من دون �لعمالت �ملعدنية، وميكن �أن ت�سرتيها من �أك�ساك بيع �ل�سحف ومكاتب 

�لربيد مببالغ حمدد م�سبقًا من فئات 5 دوالر�ت و10 دوالر�ت و20 دوالرً� و50 دوالرً�.

الهواتف املتحركة

تعمل �سبكة �لهاتف �ملتحرك �الأ�سرت�لية على �ملوجات 900 و1800 بالن�سبة لـ "جي �إ�ش �أم" 

وعلى �ملوجة 800 بالن�سبة لـ"�سي دي �أم �أي". �ت�سل مب�سغل �سبكة �الت�ساالت �خلا�سة بك 

من �أجل تفعيل خدمة �لتجو�ل �لدويل خالل زيارتك الأ�سرت�ليا.

�لـعـيــــ�ش في �أ�ســــتر�ليا30



ومن �ملعروف �أنه لي�ش من �مل�ستحب �أن ت�ستخدم �لهاتف �ملتحرك يف �أ�سرت�ليا �أثناء 

�الجتماعات، �أو يف �ل�سفوف �لدر��سية، لذ� يجب تركه مغلقًا خالل تلك �ملنا�سبات.

لدى �أ�سرت�ليا �لعديد من �ل�سركات �لتي توفر خدمات �لهاتف �ملتحرك، وميكن �سر�ء 

خدمة �لهو�تف بعقد يحدد نظام طريقة �لدفع �سهريًا، �أو من خالل �لبطاقات �مل�سبقة 

�لدفع، وبالن�سبة للطالب �الأجانب فاأن �أف�سل طريقة لهم هي �لبطاقات �مل�سبقة �لدفع، 

حيث ميكن رفع قيمتها يف �لوقت �لذي يريدون ذلك. 

�إّن �لبطاقات �مل�سبقة �لدفع متكنك من �لتحكم بتكلفة �خلدمة، الأنك بذلك تكون قد حددت 

�ملبلغ �لذي تريد �إنفاقه م�سبقًا، باالإ�سافة �إىل �أنه ال يوجد فو�تري، ومع �لبطاقة �مل�سبقة 

�لدفع با�ستطاعتك �الختيار بني جمموعة و��سعة من �الختيار�ت لكي تت�سل باأ�سدقائك 

وبالعائلة، كما �أنه ميكنك �إعادة �سحن �لبطاقة و�إد�رة ح�سابك "تيل�ستار" �مل�سبق �لدفع 

عرب �سبكة �الإنرتنت.

�سرك�ت اله�تف املتحرك الأ�سرتالية

http://www.telstra.com.au :تل�ستار

http://personal.optus.com.au/ :أوبتو�ش�

http://www.vodafone.com.au :فود�فون

https://www.virginmobile.com.au :فريجني موبايل

http://www.crazyjohns.com.au :كر�يزي جونز

الربيد والإنرتنت 

تتوفر خدمات �الإنرتنت و�لربيد �الإلكرتوين يف عدد ال يح�سى من �ملقاهي و�لفنادق 

 Telstra Exicom-610 و RJ-45 و�لُنزل و�ملكتبات. وت�ستخدم �أ�سرت�ليا قو�ب�ش �لهاتف

�ستة قو�ب�ش. و�إذ� مل تنجح يف �إمتام عملية �لو�سل فما عليك �إال �لتوجه �ىل �أقرب حمل 

لبيع �الأدو�ت �الإلكرتونية لتح�سل على �مل�ساعدة. وعليك �أن تتحقق �أي�سا من بطاقة �ملودم 

)Card modem( �خلا�سة بجهاز كمبيوترك �إذ� كان يتالءم مع �أنظمة �لت�سغيل يف 
اأ�سرتاليا.

الن�سرات الدورية

هنالك جمموعة و��سعة من �ل�سحف �ملختارة يف �أ�سرت�ليا، و�لعديد منها متوفر على 

�ل�سبكة �الإلكرتونية. وهذه الئحة باأو�سع �ل�سحف �نت�سارً�: 

The Australian, The Sydney Morning Herald )Sydney(, The Courier Mail 
)Brisbane(, and The Canberra Times )Canberra(. 

املحط�ت الإذاعية:

هنالك حمطات �إذ�عية خمتارة تعمل حتت مظلة ABC وتت�سمن �الإذ�عة �ملحلية، ويوث 

�أوريند تريبل جاي، وكال�سيك �إف �أم ور�ديو نا�سيونال. وهنالك �أي�سًا �أعد�ٌد م�ساعفة من 

�ملحطات �الإذ�عية �لتجارية يف �ملدن �لرئي�سة.

31 �لـعـيــــ�ش في �أ�ســــتر�ليا



املـوا�سالت

املـوا�سالت الع�مة

متتلك �أ�سرت�ليا نظام مو��سالت �آمن و�سامل ومت�سابه، ويت�سمن ذلك �لقطار�ت 

و�حلافالت و�لرت�م و�لعبار�ت. ميكنك �سر�ء بطاقات دخول حمطات �لقطار�ت، و�أر�سفة 

�لعبار�ت، ويف حمالت بيع �ل�سحف �أو على منت �حلافالت �أو �لرت�م.

كما متتلك �أ�سرت�ليا �سركتي طري�ن وطنيتني و�لعديد من �خلطوط �جلوية �الإقليمية. 

وميكن �إجر�ء حمجوز�ت �لطري�ن لدى وكالء �ل�سفر �أو �خلطوط �جلوية �أو عرب �الإنرتنت.

و�لطالب �الأجانب هم موؤهلون للح�سول على �متياز�ت �سفر يف بع�ش �لواليات. ��ساأل 

موؤ�س�ستك �لتعليمية �إذ� كنت موؤهاًل لذلك.

�سي�رات الأجرة

تعمل �سيار�ت �الأجرة �لتي ت�ستخدم �لنظام �ملرتي يف كل �ملدن و�لبلد�ت �لرئي�سة. وميكن 

طلب �سيارة �أجرة وحجزها لتكون بخدمتك بو��سطة �لهاتف �أو �النتظار يف مو�قف �سيار�ت 

�الأجرة �لتي تتوفر يف �ملحطات، و�لفنادق �لرئي�سية ومر�كز �لت�سوق. وبا�ستطاعتك يف بع�ش 

�ملدن �أي�سا مناد�ة �سيارة �الأجرة يف �ل�سارع. وتكون �سيار�ت �الأجرة خالية من �لركاب �إذ� 

كان �مل�سباح �ملثبت على �سطحها م�ساء. وهنالك حد �أدنى من ر�سم �الإيجار قبل �أن يبد�أ 

�حت�ساب �الأجرة بح�سب �لكيلومرت. رمبا قد تدفع ر�سمًا �سغريً� لقاء �لدفع بو��سطة بطاقة 

�الإئتمان.

و�سيلة النقل اخل��سة بك

رمبا قد قررت �سر�ء و�سيلة نقل خا�سة بك. فاإنه باالإمكان �سر�ء در�جة هو�ئية م�ستخدمة 

بحو�يل 200 دوالر، و�سيارة م�ستعملة �أي�سا حالتها جيدة ميكن �ن يتم �سر�وؤها باأقل من 

10 �آالف دوالر. �إنها فكرة جيدة للح�سول على �سيارة م�ستعملة بعدما يتم �لك�سف عليها 

من قبل ميكانيكي يتمتع ب�سمعة جيدة من �أجل �لتاأكد من �أنها �سوف تكون �ساحلة على 

�لطرقات.

�إذ� ��سرتيت �سيارة، ف�سوف تتحمل تكلفة �لت�سجيل و�لت�سليح و�لوقود و�لتاأمني و�ل�سيانة. 

كما �أنه �إلز�مي عليك، �سر�ء بولي�سة �لتاأمني �لتي �ستغطي �أ�سر�ر �ل�سيار�ت �الأخرى �أو 

�ملمتلكات يف حال ح�سول حادث. وبا�ستطاعتك �أي�سا �سر�ء بولي�سة �لتاأمني �ل�ساملة 

�لتي �سوف تغطي قيمة �ل�سرر �لذي قد يلحق ب�سيارتك �أي�سا. و�سوف حتدد قيمة بولي�سة 

�لتاأمني �ل�سامل ح�سب عمرك، و�سجلك يف �لقيادة ونوع �ل�سيار�ت �لتي متتلكها.

و�إذ� كنت �سوف تقيم يف �أ�سرت�ليا لفرتة حمددة �أو ملدة ال تتجاوز ثالثة �أ�سهر، فاإنه ي�سمح 

لك بالقيادة بو��سطة رخ�سة �سوق دولية �أو رخ�سة �سوق �أجنبية �سارية �ملفعول. ويتوجب 

عليك �أن ت�سطحب معك ن�سخة مرتجمة عن �لوثيقة �لتي حتملها يف حالة مل تكن �سادرة 

باللغة �الإجنليزية. و�إذ� كنت تخطط للبقاء �أكرث من ثالثة �أ�سهر، �سوف حتتاج المتالك 

رخ�سة �سوق �أ�سرت�لية عرب �إجر�ء �متحان خا�ش باأنظمة وقو�عد �لطر�قات. و�سوف حتتاج 

�ي�سا �ىل �جتياز �متحان �لقيادة من �أجل �حل�سول على رخ�سة �سوق ��سرت�لية �إذ� كنت 

ترغب ب�سر�ء �سيارة.
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�لقيادة يف �أ�سرت�ليا تتم �ىل �جلهة �لي�سرى من �لطريق. و�حلد �الأق�سى لل�سرعة �مل�سموح 

بها حمدد بخم�سني كيلومرت� يف �ل�ساعة يف �ملناطق �ملاأهولة، و100 كيلومرت� يف �ل�ساعة 

عادة على �لطرقات �ل�سريعة، �إذ� مل يكن هناك �إ�سار�ت حتدد غري ذلك. و�لقيادة حتت 

تاأثري �لكحول �أو �ملخدر�ت ت�سكل جرمية حقيقية، وعقوبتها تكون ب�سحب رخ�سة �لقيادة 

وت�سل يف بع�ش �الأحيان �ىل �ل�سجن. كما �أن �ل�سرطة جتري �ختبار�ت �لتنف�ش �لع�سو�ئي 

يف معظم �لواليات و�الأقاليم �الأ�سرت�لية حيث ميكنها �أيقاف �سيارتك من �أجل قيا�ش كمية 

�لكحول �لتي ��ستهلكتها. وللمزيد من �ملعلومات حول �حلد �الأق�سى �مل�سموح به للكحول، قم 

.www.alcoholguidelines.gov.au :بزيارة

وت�ستخدم كامري�ت مر�قبة �حلركة يف �لعديد من �لتقاطعات ملر�قبة �سرعة �ل�سيار�ت 

وتلك �لتي ال تتوقف عند �الإ�سار�ت �ل�سوئية �حلمر�ء. و�إذ� مت �سبتك متلب�سا بخرق �لقانون 

�سوف يتم �إر�سال �ملخالفة �إليك ورمبا قد تخ�سر نقاطا من رخ�سة �لقيادة �خلا�سة بك.

�إن ��ستخد�م حز�م �الأمان من قبل �ل�سائق و�لركاب �إلز�مي. و�سوف تتم خمالفتك �إذ� مت 

�سبط �أي من �لركاب غري ملتزم بو�سع �حلز�م. و�سوف يتم حترير خمالفة بحقك �إذ� 

مت �سبتك متحدثا عرب �لهاتف �لنقال �أثناء �لقيادة. و�إذ� كنت م�سطر� الإجر�ء �أو تلقي 

�إت�سال، فما عليك �إال �أن تتنحى بطريقة �آمنة �ىل جانب �لطريق.

�ت�سل بهيئة �لطرق يف واليتك �أو �إقليمك للمزيد من �ملعلومات حول تر�خي�ش �لقيادة 

�الأ�سرت�لية وقو�نني �لطرقات.

ال�سالمة ال�سخ�سية

ت�سكل �أ�سرت�ليا وجهة �آمنة مطمئنة للدر��سة وترحب �أي�سا بالطالب �الأجانب. وعلى �لرغم 

من ذلك، فاإنه حيثما ت�سافر، يجب عليك �تخاذ �خلطو�ت �لتي تبقيك �ساملا:

�ستعود. �أنك  تتوقع  ومتى  ذ�هب  �أنت  �أين  و�ىل  خارج،  �أنك  ما  �سخ�سا  د�ئما  �بلغ  	•
�لليل. خالل  مبفردك  �ل�سفر  �حذر  	•

�أينما تتوفر. ��ستعن باحلر��ش �ملوجودين حماية �حلرم �جلامعي وبخدمات �حلافالت  	•
مر�قبة. دون  من  �أغر��سك  �أبد�  ترتك  ال  	•

هاتفية. بطاقة  �سر�ء  �أو  مكاملة  الإجر�ء  وفكة  متحركا  هاتفًا  د�ئما  �حمل  	•
�أمنية متوفرة من قبل يف �ملكان �لذي  تنبه د�ئما �ىل تدوين مالحظة حول �أي عناوين  	•

تدر�ش فيه.

للغرباء. عنك  �سخ�سية  معلومات  �إعطاء  جتنب  	•
�ملنزل. مغادرة  قبل  ونو�فذك  �أبو�بك  �قفل  	•
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التكيف مع احلي�ة الأ�سرتالية

قد ي�ستغرق �لتاأقلم مع �لعي�ش يف بلد جديد ويف حميط وعاد�ت جديدة بع�ش �لوقت. ففي 

�لبد�ية قد ت�سعر باالإحباط، و�لوحدة و�النعز�ل. تذكر �أن تلك �الأحا�سي�ش هي �أمر طبيعي 

وقد �ختربها �مل�سافرون. و�سوف تزول مع مرور �لوقت بعدما ت�سبح �أكرث �إلفة مع �ملحيطني 

بك و�تخاذك �أ�سدقاء جدد. وهنا بع�ش �لن�سائح �لتي ت�ساعدك على �ال�ستقر�ر.

كن اإيج�بي� - تذكر �الأ�سباب �لتي دفعتك الختيار ��سرت�ليا من �أجل �لدر��سة. 	•
اإجراء اأح�ديث - حاول �لتحدث �ىل �آخرين مرو� بتجارب مماثلة كونهم ذ�ت  	•

ب�سرية قّيمة.

احتفظ ب�سحيفة - �إن ذلك ميكن �أن ي�ساعدك على �كت�ساب �لقدرة على روؤية  	•
للم�ساعر �لتي تختربها بال�سكل �ل�سحيح ومو��سلة حياتك يف �أ�سرت�ليا.

البق�ء من�سغال - حافظ على ن�ساطك �لفكري و�جل�سدي من خالل مْل �أوقات  	•
فر�غك مبمار�سة �لريا�سة �أو �تخذ لنف�سك هو�ية. فاإن ذلك ميكن �أي�سا �أن يجعلك 

تلتقي باأنا�ش جدد.

الن�س�ط الجتم�عي - حاول �أن مت�سي وقتا مع �لطالب �الأ�سرت�ليني و�الآخرين  	•
�لو�فدين من بلد�ن �أخرى. فاإن ذلك قد يخفف �سعورك بالعزلة و�لوحدة ويرثي 

جتربتك �لدر��سية.

كن مرن� - كن جاهز� للتكيف مع �لبيئة �ملتغرية. 	•
�س�هد الن��ص من حولك - ��ستمع و�ساهد �سلوك وحتركات �الآخرين. و�إذ� مل  	•

تفهم، ��ساأل �الآخرين. 

�لتي  �مل�سائل  ملناق�سة  جاهز  �لتعليمية  موؤ�س�ستك  يف  �لطالبي  �مل�ست�سار  �أو  �ملر�قب  �إن  	•
ترغب بطرحها.
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الـطــــــــوارئ

�إذ� كنت تو�جه تهديد� طارئا يجب عليك �الت�سال على 000 عرب �لهاتف. �سوف 

ي�ساألك عامل �لبد�لة �إذ� كنت بحاجة �ىل خدمات �الإطفاء �أو �ل�سرطة �أو �سيارة 

�الإ�سعاف قبل �أن يقوم بتحويل مكاملتك. 



�لذين  فاالأ�سرت�ليون  �أ�سرت�ليا،  بثقافة  �ملتعلقة  �الأمور  تتعلم  للتو  بد�أت  �أنك  تذكر  	•
تلتقي بهم رمبا ال يعلمون �لكثري عن ثقافتك. رمبا حتتاج �ىل �سرح �الأمور لهم على 

�سبيل �ملثال �ملاأكوالت �لتي ميكنك تناولها �أو ال ميكنك. وناق�ش د�ئما �الأ�سباب �لتي تقف 

ور�ء �حتياجاتك عندئذ يتمكن �لنا�ش من فهمها وتلبيتها.

مع  و�رتياحا  تاأقلما  �أكرث  نف�سك  جتد  �سوف  فاإنك  �أ�سرت�ليا،  يف  مير  وقتك  �أن  مبا  	•
�الأوجه �لثقافية الأ�سرت�ليا �لتي رمبا قد تكون �أربكتك يف �لبد�ية. متاما مثل وطنك، 

فاإن هنالك �أوجهًا للثقافة �ملحلية �لتي �سوف ت�سعدك، باالإ�سافة �ىل �أمور �أخرى ترغب 

بها. تذكر د�ئما �أن �لنا�ش �سوف يهّبون مل�ساعدتك عندما حتتاج �ىل ذلك.

�إذ� مل تكن متاأكد� �أبد� من �أمور قالها �لبع�ش، وماذ� تفعل يف مو�قف معينة، وكيف 

ت�ستخدم �خلدمات �لعامة، فما عليك �إال �أن ت�ساأل فقط. �إن �لتحدث �ىل �الأ�سرت�ليني �سهل 

للغاية، فهم ودودون ويهّبون للم�ساعدة و�سوف يكونون �سعد�ء لالإجابة على �أ�سئلتك. 

ا�سـتـقــــــدام عـ�ئلـتــــــــك

يجب �أن تت�سمن ��ستمارة �لطالب �الأولية، �أ�سماء �أفر�د عائلتك حتى ولو مل ير�فقوك �ىل 

�أ�سرت�ليا �أو يعتزمون زيارتها.

ت�سنف د�ئرة �لهجرة و�ملو�طنة )DIAC( عائلتك مثل زوجتك )�ل�سخ�ش �لذي تزوجته 

قانونيا، �أو �ل�سخ�ش من �جلن�ش �الآخر �لذي كنت تعي�ش معه خالل عالقة خا�سة الأكرث من 

12 �سهر�( �أو �أطفالك �أو �أطفال زوجتك )للذين تقل �أعمارهم عن 18 عاما ومل يتزوجو� 

مطقًا( وللمزيد من �ملعلومات ميكنك زيارة موقع د�ئرة �لهجرة و�ملو�طنة على �ملوقع 

www.immi.gov.au :الإلكرتوين�

رمبا �أردت ��سطحاب بع�ش �أفر�د عائلتك معك �ىل �أ�سرت�ليا، فذلك يتطلب منك تنفيذ 

�سروط معينة. �إذ يجب عليك �إثبات عالقة �لن�سب )على �سبيل �ملثال: �سهادة زو�ج �أو 

�سهادة ميالد(. و�سوف يحتاج �الأوالد للت�سجيل يف �ملدر�سة، ويتطلب ذلك منك تغطية 

�الأق�ساط �ملدر�سية و�لتكاليف �الأخرى. كما تطبق قيود �أخرى على جلب �أفر�د �لعائلة.

للمزيد من �ملعلومات �إذهب �ىل:

www.immi.gov.au/students/students/bringing_family/index.htm
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التك�ليف اليومية

ت�ساف �سريبة �ل�سلع و�خلدمات )GST( و�لتي تبلغ ن�سبتها 10 يف �ملائة على معظم �ل�سلع 

و�خلدمات يف �أ�سرت�ليا. وتت�سمن �ملو�د �مل�ستثناة من هذه �ل�سريبة �لفو�كه �لطازجة 

و�خل�سرو�ت و�للحم و�خلبز ومنتجات �حلليب. وت�ساف �سريبة �ل�سلع و�خلدمات �ىل 

تكلفة �ل�سلعة على �لرف، فال�سعر �ملدون عليها هو �لقيمة �لنهائية �لتي يتوجب عليك دفعها 

�إىل �ل�سندوق.

وعلى �لرغم من �أن تكلفة �ل�سلع و�خلدمات مر�قبة من قبل هيئة حماية �ملناف�سة و�مل�ستهلك 

�الأ�سرت�لية )ACCC( من �أجل حماية �مل�ستهلكني وجتنيبهم دفع �أ�سعار غري عادلة لقاء 

�ل�سلع، فاإن �لتكلفة تختلف جزئيا بح�سب �ملكان �لذي تتم فيه عملية �ل�سر�ء و�أف�سل 

ن�سيحة هي زيارة عدد من �ملحال الإيجاد �أقل �سعر لقاء �ل�سلعة.

الـديـن

باعتبارها و�حدة من بني �أكرث �لدول �ملتعددة �لثقافات يف �لعامل، فاإن �أ�سرت�ليا تقبل بكل 

�الأديان ولك �حلق مبمار�سة �سعائرك من دون م�سايقة �أو متييز حتت حماية �لقانون. 

ومعظم �جلامعات ومعاهد �لتدري�ش �ملهني و�لتدريب )VET( يوجد فيها غرف لل�سالة يف 

�حلرم �جلامعي، وهنالك �لعديد من �أماكن �لعبادة متثل كل �ل�سعائر يف �لبلد�ت و�ملدن 

�لرئي�سية حـول �لبالد. ومن �أجـل �إيجـاد �ملكان �لذي متار�ش فيه �سعائرك يف �ملجتمع 

�ملحيط بك، حتدث �ىل �مل�ست�سار يف �ملكتب �لدويل �لتابع ملوؤ�س�ستك �لتعليمية.

الطعــــــ�م

تكرث وتتعدد �ملطابخ يف ��سرت�ليا، بل تعد من �أروع �ملطابخ و�أكرثها تنوعا يف �لعامل. فهنالك 

مطاعم متوفرة بكرثة تلبي خمتلف �الأذو�ق، ومنها �الآ�سيوية و�ل�سرق �أو�سطية و�الأفريقية 

و�الأوروبية. و�ملطبخ �الأ�سرت�يل هو نف�سه مزيج من تلك �لتاأثري�ت مع �أطباق تقليدية مزودة 

بالنكهة �الأ�سرت�لية.

ومن �أجل �إعد�د �لطعام يف �ملنزل، �سوف جتد �سل�سلة و��سعة من �ملكونات يف حمال 

�ل�سوبرماركت �لرئي�سة وخ�سو�سا يف حمال بيع �ملاأكوالت.

وهنالك �أي�سا �سل�سلة و��سعة من �ملاأكوالت �ملتوفرة لالأ�سخا�ش �لذين يتبعون حمية معينة، 

مثل �ملو�د �لربوتينية �أو منتجات �الألبان �خلالية من �لد�سم، و�ملنتجات �لنباتية و�للحم 

�حلالل.
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املـ�أكـولت احلـالل يف اأ�سرتالي�

يوجد حاليًا يف �أ�سرت�ليا �أكرث من مليون م�سلم يتحدرون من معظم �لبلد�ن �الإ�سالمية حول 

�لعامل، باالإ�سافة �ىل �أطفالهم و�أحفادهم �لذين ولدو� يف �أ�سرت�ليا، وجاء هوؤالء �الأ�سخا�ش 

يف �لبدء من بيئة ت�ستهر ب�سيد �الأ�سماك يف �إندوني�سيا، ويف وقت الحق تبعتهم جمموعات 

من �الأفغان �لذين كانو� يقودون �جلمال وو�سلو� �ىل �لبالد يف عام 1860، وقد قامت 

�مل�ستوطنات �الأوروبية مب�ساعدتهم حتى تنامت تلك �الأعد�د ب�سرعة مع موجات �لهجرة 

�لكبرية بعد �حلرب �لعاملية �لثانية، و�أ�سبحت �جلالية �مل�سلمة جزءً� مهمًا ومكماًل للمجتمع 

�الأ�سرت�يل �ملتعدد �لثقافات. 

تعترب �أ�سرت�ليا م�سدرً� رئي�سًا للحوم و�ملنتجات �لغذ�ئية �الأخرى �لتي ت�سكل م�ساهمة كبرية 

من عائد�ت �لت�سدير، و�أن �ملنظمة �لوطنية لالإ�سالم و�ملجتمعات �الإ�سالمية يف �أ�سرت�لية 

هي "�الحتاد �الأ�سرت�يل للمجال�ش �الإ�سالمية" )AFIC( وين�سط يف �لعديد من �ملجاالت مثل 

�ل�سحة، و�لتعليم و�ملاأكوالت. وقام �الحتاد برت�سيخ �لعديد من �الإجر�ء�ت على نطاق وطني 

و��سع يف مطلع �ل�سبعينيات مل�ساعدة �سناعة �للحوم على �سناعة منتجات حالل لت�سبح بعد 

ذلك �أ�سرت�ليا �ل�سوق �لرئي�سة للحوم �الأغنام يف �ل�سرق �الأو�سط، ومنذ ذلك �لوقت نالت 

�ملاأكوالت �الأ�سرت�لية �حلالل قبول �لدول �مل�ستوردة و�مل�ستهلكني يف �أنحاء �ملعمورة. 

وتبنت �سناعة �ملاأكوالت يف �أ�سرت�ليا على نطاق �أو�سع �ملمار�سات �ملعتمدة �لتي ت�سمح 

للمنتجات باعتمادها كمنتجات حالل. و��ستمر "�الحتاد �الأ�سرت�يل للمجال�ش �الإ�سالمية" 

�ىل جانب عدد من موؤ�س�سات �العتماد �الأخرى بلعب دور مهم جدً� يف �الإ�سر�ف على 

�ملنتجات �حلالل يف �سناعة �للحوم و�الأغذية �الأ�سرت�لية و�عتمادها، و�لعمل جاٍر على 

قدم و�ساق لتو�سع �سبكة �لبلد�ن من �أجل �التفاق على معايري دولية موحدة خا�سة بت�سريع 

منتجات �للحوم و�الأغذية �حلالل، وميثل هذ� �لدليل ثمرة �لتعاون �مل�ستمر بني موؤ�س�سات 

�عتماد �الأغذية �حلالل �ملذكورة فيه. 

لئحة ك�ملة ب�ملط�عم التي تقدم الأطب�ق احلالل والتي ميكن اإيج�ده� يف املوقع 

http://www.afic.com.au :الإلكرتوين

لئحة ك�ملة ب�مل�س�نع التي تنتج امل�أكولت احلالل والتي ميكن اإيج�ده� يف املوقع 

http://www.halalaustralia.com.au/ :الإلكرتوين
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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 �ل�سغط على ��سم �لوالية �أو �الإقليم �لذي ترغب �لبحث فيه.

على �سبيل �ملثال:

ACT
ج�مع ك�نبريا

139 Empire Circuit 
Yarralumla ACT 2600 

)02( 6273 1911

املج�ل�ص الإ�سالمية

 - http://www.afic.com.au/ �الإ�سالمية" -  للمجال�ش  �الأ�سرت�يل  ي�سكل"�الحتاد 

مظلة ملنظمات �ملجال�ش �الإ�سالمية عرب �أ�سرت�ليا. وتت�سمن:

ويلز �ساوث  لنيو  �الإ�سالمي  �ملجل�ش  	•
لفيكتوريا �الإ�سالمي  �ملجل�ش  	•

لكوينزالند �الإ�سالمي  �ملجل�ش  	•
�أ�سرت�ليا لغرب  �الإ�سالمي  �ملجل�ش  	•

الأديالييد �الإ�سالمي  �ملجل�ش  	•
�ملجل�ش �الإ�سالمي الإقليم �لعا�سمة �الأ�سرت�لية   •

�ملجل�ش �الإ�سالمي لت�سمانيا  •
جمل�ش "كري�ستما�ش �أيالندز" �الإ�سالمي  •

جمل�ش جنوب �الإقليم �الإ�سالمي  •
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ال�سحة

�سوف تغطي من خالل "�لتغطية �ل�سحية للطالب �الأجانب" )OSHC( �أغلب �مل�ساريف 

�لطبية )�نظر �سفحة 49(. كما �أن معظم �جلامعات �لعريقة لديها مركز �سحي يف �حلرم 

�لتابع لها، باالإ�سافة �ىل �أن كل �ملعاهد �لتعليمية توفر �مل�ساعد�ت �لطبية �الأولية. وتنت�سر 

�ملر�كز �ل�سحية يف معظم �لبلد�ت و�ملدن ويعمل لديها �أطباء ممتازون.

كما �أن موؤ�س�ستك �لتعليمية �سوف تزودك �أي�سا بو�سائل �الت�سال بامل�ست�سارين �لذين 

ميكنهم م�ساعدتك يف �مل�سائل �لطبية �لعقلية، و�الت�سال مبوؤ�س�سات �لتخطيط �الأ�سري.

الطالب م� دون 18 �سنة

�إذ� كنت ما دون �سن 18 عاما �أثناء در��ستك يف �أ�سرت�ليا، يجب �أن ي�سمي �أهلك و�سيا لكي 

يكون م�سوؤواًل عنك. وهذ� �ل�سخ�ش ميكن �أن يكون قريبا لك، �أو �سديق �لعائلة �أو �لعائلة 

�لتي تقيم معها، �أو �أ�ستاذً� يعي�ش يف �ملدينة نف�سها �لتي تدر�ش فيها موؤهاًل لتوقيع �لنماذج 

بالنيابة عن �أهلك، وتقدمي �لن�سيحة لك �إذ� �حتجتها ويهتم بربناجمك �الأكادميي. و�إذ� 

كنت بحاجة الأن ير�فقك �أحد �أفر�د عائلتك �ىل �أ�سرت�ليا فيجب عليهم �لتقدم بطلب 

تاأ�سرية و�سي على طالب.

للمزيد من �ملعلومات 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

�إن �ملوؤ�س�سات �لتعليمية مطالبة قانونا بتوفري �لرقابة على �لطالب د�خل �جلامعة وقبل 

وبعد وخالل �أوقات �لفر�غ �لدر��سي. وي�سمل ذلك �لطالب �لذين ميار�سون �أن�سطة د�خل 

�ملباين �جلامعية مثل �لتمرينات �لريا�سية و�لتجارب �خلا�سة باالأن�سطة �ملدر�سية. 

و�لطالب �لذين يعي�سون يف �ل�سكن �جلامعي تتم مر�قبتهم طو�ل �الأوقات.
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الـدراسـة يف أسـرتاليـا.
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�لدر��ســــة يف �أ�ســــرت�ليا.

م�ذا ي�ستطيع اأن يفعل مكتبك الدويل مل�س�عدتك؟

�إن �لعديد من �جلامعات ومعاهد �لتدري�ش �ملهني و�لتدريب )VET( لديها مكاتب دولية 

يف جممعاتها. يجب عليك �الت�سال باملكتب �لدويل يف موؤ�س�ستك �لتعليمية بعد و�سولك 

�ىل �أ�سرت�ليا. فاملكتب �سوف يو��سل متابعة �ملعلومات ويدعمك �ىل �أن تتمكن من �لتاأقلم 

مع �لعي�ش يف �أ�سرت�ليا، ويو�كبك طو�ل �ملرحلة حتى �النتهاء من در��ستك. ويوفر �ملكتب 

�لدويل �سل�سلة من �خلدمات. و�إذ� مل يوجد مكتب دويل يف موؤ�س�ستك �لتعليمية، حتدث �ىل 

�ملوظفني �الإد�ريني �مل�سوؤولني عن �لطالب.

التوجيه

�سوف تنظم مكاتب �ت�سال �لطالب )SCOs( يف مكتبك �لدويل بر�مج توجيهية للطالب 

�الأجانب �جلدد من �أجل م�ساعدتهم على فهم �لتعليم �الأ�سرت�يل و�أنظمة �لتدريب و�أن 

ي�سبحو� معتادين على �حلرم �جلامعي، وخدمات �لدعم و�الأندية. و�سوف ي�سرحون هيكلية 

وحاكمية �ملوؤ�س�سة �لتعليمية و�لثقافة �الأ�سرت�لية و�مل�سائل �لعامة بالتعاون �لتي ت�ساعدك 

على �لعي�ش يف بلد جديد.

مه�رات التعليم والتدري�ص

قد توفر ور�ش �لعمل �أو �جلل�سات �ال�ست�سارية �خلا�سة بالطالب �لذين يحتاجون لتطوير 

�ملهار�ت �لد�ر�سية مثل جتارب �لكتابة وتدوين �ملالحظات �أو �لتح�سري لالمتحانات.

دعم اللغة الإجنليزية

يوفر �لعديد من �ملوؤ�س�سات �لتعليمية �سفوفا باللغة �الإجنليزية للطالب �ملتحدرين من 

بلد�ن ال تنطق بها. وتركز هذه �ل�سفوف على تطوير �لرب�عة يف �لقر�ءة و�لكتابة و�ملحادثة 

و�ال�ستماع، باالإ�سافة �ىل تطوير مهار�ت �أخرى مثل تدوين �ملالحظات وتقارير �لكتابة 

و��ستخد�م �لبحوث و�لعلوم �لتكنولوجية.

ال�سكن

�سوف يكون �ملكتب �لدويل قادر� على م�ساعدتك يف �لبحث �ملالئم عن م�سكن قريب من 

�حلرم �جلامعي. و�إذ� رغبت يف �ل�سكن د�خل �حلرم �جلامعي فاإن �ملكتب �لدويل �سوف 

يكون قادر� على م�ساعدتك من �أجل فهم �أي �سيء من �لعقد �لذي يجب �أن توقع عليه، 

و�الإطالع على �سروط �لتاأجري �لتي ال تفهمها )�أنظر �ىل �ل�سفحة 15(.

و�إذ� و�جهتك م�سكلة خالل �ل�سكن مع عائلة، فاإن �ملكتب �لدويل �لتابع ملوؤ�س�ستك �لتعليمية 

�سوف ي�ساعدك حلل هذه �مل�سكلة. وباإمكانه �أي�سا توجيه �مل�ستاأجرين مبا�سرة نحو �ل�سكن 

�خلا�ش وتوفري �خلدمات �الإر�سادية لهم.
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ال�ست�س�رة

 ت�ستطيع مكاتب �ت�سال �لطالب )SCOs( م�ساعدتك للتاأقلم مع �حلياة يف �أ�سرت�ليا. 

وترتب مكاتب �ت�سال �لطالب ملالقاة �لطالب يف �ملطار فور و�سولهم �ىل �أ�سرت�ليا، 

و�مل�ساهمة يف �إيجاد �سكن للطالب، وم�ساعدتهم يف �إجر�ء�ت �لتاأ�سرية وم�سائل "�لتغطية 

�ل�سحية للطالب �الأجانب" )OSHC( وتوفري �لدليل �لطالبي لال�ستقر�ر يف بيئة جديدة 

وفهمها. وتو��سل "مكاتب �ت�سال �لطالب" �الت�سال باملوؤ�س�سات �لتعليمية للعمل على �أي 

من �مل�سائل �لتي قد يحتاجها �لطالب.  

ولدى �لعديد من �ملوؤ�س�سات �لتعليمية م�ست�سارين الإر�ساد �لطالب حول �مل�سائل و�خلدمات 

�الجتماعية، كما �أن �مل�ست�سارين �ملهنيني جاهزون مل�ساعدة �لطالب يف تقرير �ملزيد من 

�لفر�ش �لد�ر�سية و�ملهنية. 

ن�سيحة مهنية

ي�ستطيع �ملكتب �لدويل �أن يحيلك �ىل ح�سور دور�ت تنظمها �ملوؤ�س�سة �لتعليمية �أو 

�ال�ست�ساريني �ملخت�سني �لذين ميكنهم م�ساعدتك يف �لتخطيط و�لتح�سري ملجموعة من 

�ل�سفوف �ملختارة �لتي �ستح�سرك للتفوق يف �حلقل �لذي قررت �لتخ�س�ش فيه.

الأدي�ن واملنظم�ت الجتم�عية

��ساأل مكتبك �لدويل حول �لتفا�سيل �ملتعلقة باالأديان و�ملنظمات �الجتماعية يف �حلرم 

�جلامعي ويف �ملدينة �ملحيطة.

الطالب الع�جزون ج�سدي�

تعر�ش �ملوؤ�س�سات �لتعليمية خدمات للطالب �لذين يحتاجون �ىل م�ساعدة خا�سة من �أجل 

تلقي علومهم وفقا للعجز، �أو حالة �ملر�ش �ملزمن �لذي يعانون منه. ورمبا ت�سمل هذه، 

برناجما �إلكرتونيا �سوتيا، وم�ساعدة على �ل�سمع، �أو خدمات تدوين �ملحا�سر�ت. 

�ت�سل مبوؤ�س�ستك �لتعليمية قبل �أ�سابيع عدة من و�سولك من �أجل �لقيام باالإجر�ء�ت 

�لالزمة �ملتعلقة باحتياجاتك �خلا�سة.   

�سفوف التدري�ص الأ�سرتالية

يجد معظم �لطالب �الأجانب �أن منط �لتعليم �الأ�سرت�يل يختلف كليا عما �عتادو� عليه. 

ففي �أ�سرت�ليا، هناك تركيز على �لتمارين �لتطبيقية �لتي ت�سجع على �البتكار، وحرية 

�لتفكري، و�ملناق�سة. و�ملعلمون ي�سعون لتزويدك مبفهوم �سامل للمو�سوع على �لعك�ش من 

جمرد تعليمك �لكلمات �ل�سحيحة لكي تتذكرها يف �المتحانات. ومن �ملتوقع منك �أن تطور 

�أفكارك وت�ساركتها مع زمالئك �لتالميذ خالل �حل�س�ش �لتعليمية، و�مل�ساركة يف هذ� 

�ل�سف قد يكون خا�سعا جلزء من عالمتك �لدر��سة. 
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املح��سرات والدرو�ص اخل�سو�سية 

�سوف تكون �ل�سفوف يف �جلامعة مزيجا من �ملحا�سر�ت و�لدرو�ش �خل�سو�سية. وقد 

يح�سر �ملحا�سرة �لو�حدة �أكرث من 200 طالب من خمتلف �حللقات �لدر��سية خالل 

تدريبك. �أما �لدر�ش �خل�سو�سي فهو يحتوي على عدد �أقل بكثري، بوجود حو�يل 30 طالبا 

فقط. و�سوف تناق�ش �ملعلومات �ملتوفرة يف حما�سرتك مع �لطالب �الآخرين ومع �أ�ساتذتك 

خالل �لدر�ش �خل�سو�سي. �إنه من �ملهم جد� �أن تو�ظب على ح�سور كل �ملحا�سر�ت لكي 

تتمكن من �لفهم و�مل�ساركة يف كل �ملناق�سات �لتي تتم يف �لدرو�ش �خل�سو�سية.

�أما يف معاهد �لتدري�ش �ملهني و�لتدريب )VET(، فاإن �ملحا�سر�ت و�لدرو�ش �خل�سو�سية 

مدجمة ب�سكل عام. وذلك يعني، �أن عر�ش �ملعلومات ومناق�ستها �سوف يحدث يف �لوقت 

نف�سه.

التقييم

 �إن درجتك �لنهائية للوحدة �لدر��سية �سوف تعتمد على �أد�ئك يف و�جباتك �ملنزلية 

ب�سكل �أ�سا�سي )�سو�ء كانت مكتوبة �أو عملية، وذلك يعتمد على مقررك �لدر��سي( وعلى 

�متحاناتك و�مل�ساركة يف �ل�سف )وذلك يعني، مدى تكلمك وم�ساركتك يف �ملناق�سات خالل 

�ل�سفوف( و�حل�سور و�لتمارين �جلماعية.

وبح�سب درجاتك، رمبا تخ�سع للتقييم �مل�ستمر خالل �لف�سل ولي�ش �الأ�سابيع �الأخرية 

�لقليلة فقط �أو يف �المتحان �لنهائي. و�مليزة يف �أ�سلوب �لتقييم هذ�، �أنك ال تعتمد على 

طريقة و�حدة فقط. �إذ� مل يكن �أد�وؤك جيد� يف �المتحان، �سوف حتظى بالفر�سة لرفع 

درجاتك من خالل فر�ش �أخرى للتقييم.  
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يختلف نظام �لتقييم يف كل والية و�إقليم ولكنها تتفق يف ما يلي: 

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

HD  % 100 – 80 A  �إجنار مميز 

D  % 79 – 70 B  �إجنار علي 

C  %  69 – 60 C  �إجنار مقبول 

P  % 59 – 50 D  �إجنار غري مقبول 

F �أقل من 50 %  E  ر�سوب 



�سرقة الن�سو�ص

تعني �سرقة �لن�سو�ش نقل عمل �الآخرين وتقدميه على �أنه من �إنتاجك. ورمبا �سمل ذلك 

نقل فقر�ت من مر�جع و�إدخالها �سمن ن�ش معني تكتبه من دون �الإ�سارة �ىل �مل�سدر �لذي 

�أخذت منه �لن�سو�ش و�العرت�ف بنقله.

وتعترب �سرقة �لن�سو�ش خمالفة كبرية يف �أ�سرت�ليا ت�ستوجب عقوبة قا�سية لهذ� �لت�سرف 

قد ت�سل �ىل �لر�سوب يف �لوحدة �لدر��سية �ملعنية، و�سيلحق هذ� �سرر� بفر�ش ح�سول 

�لطالب على �الإقامة يف �أ�سرت�ليا.

و�إذ� رغبت يف �ال�ستفادة من عمل �الآخرين فعليك ذكر ��سم �مل�سدر باأمانة، و�أن تذكر كيف 

يت�سل �لن�ش �ملنقول مبا تكتب وكيف يخدم مناق�ساتك. ال يجب �أبد� �أن تقدم عمل تلميذ 

�آخر على �أنه من �سنع يديك. 

وتلتزم �أ�سرت�ليا بتوفري �لتعليم و�لتدريب �لنوعي للطالب من خمتلف �أنحاء �لعامل. ومع 

�أن ذلك رمبا تتو��سل مو�جهة �مل�ساكل يف �ملقرر�ت �لدر��سية يف موؤ�س�ستك �لتعليمية. 

وتنفذ �حلكومة �الأ�سرت�لية عدد� من �لقو�نني �لتعليمية ل�سمان حماية �لتلميذ يف مثل هذه 

�لظروف ومن �الأهمية مبكان �أن تعرف حقوقك.

وقد جمعت قو�نني حماية �لطالب �الأجانب يف �الإطار �لت�سريعي للخدمات �لرتبوية 

�ملوؤ�س�سات  من  قانوين  وب�سكل  يطلب  �الإطار  هذ�  للطالب ور�ء �لبحار "�إي�سو�ش" ومبوجب 

�الأ�سرت�لية �لتي تقبل طالبا �أجانب، �أن توفر مقرر�ت در��سية على درجة عالية من 

�جلودة ملو�ئمة �ملعايري �لوطنية خلدمة �لطالب ولت�سهيالت �ملوؤ�س�سات.

وت�سمل �ملتطلبات �لرئي�سية ما ياأتي:

حم�ية امل�ستهلك 

يوفر ت�سريع "�إي�سو�ش" حماية للم�ستهلكني يف حالة �إخفاق �لطالب �أو �ملوؤ�س�سة �لتعليمية 

يف مقرر در��سي م�سجل فيه �لطالب وت�سمل هذه �حلماية �إما �إعادة �ملبالغ �ملالية له و�إما 

��ستبد�ل �ملادة بالت�سجيل يف �أخرى �إذ� تعذر �حل�سول على �ملبلغ �ملايل، وذلك مبوجب 

برنامج �ل�سمان �لتعليمي.

معلوم�ت املقرر الدرا�سي

يجب على �ملوؤ�س�سات �لتعليمية �سمان مو�د �لت�سويق مثل �لكتيبات �الإعالنية �لتي توفرها 

للطالب �الأجانب �ن تكون، م�سبوطة ودقيقة وغري م�سللة.
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وقبل �إعطائك تاأكيد �لت�سجيل يجب على �ملوؤ�س�سات �أن توفر لك معلومات م�سبوطة حديثة 

مثل:

متطلبات �لقبول يف �مل�ساق �لدر��سي مبا فيها �لكفاءة يف �للغة �الإجنليزية و�خلربة  	•
�لعلمية �ل�سابقة �أو �ملهل �لعلمية �لالزمة للقبول.

�لزمنية. ومدته  �مل�ساق  م�سمون  	•
�إليها. �لو�سول  يوؤمل  �لتي  �ل�سهادة  	•

و�لتقومي. �لتدري�ش  طرق  	•
�ملعتمدة. �ل�ساعة  تطبيق  �إمكانية  	•

�جلامعة. موقع  	•
�ملتوفرة. و�ملكتبة  �لتعلم  وم�سادر  و�لت�سهيالت  �لتجهيز�ت  	•

�أو  �سخ�ش  عن  �أو  وم�سجلة،  �لتعليم  توفر  موؤ�س�سة  �أية  �أوعن  ترتيبات  �أي  عن  تفا�سيل  	•
م�سروع يوفر لك م�ساقا در��سيا �أو جزءً� من م�ساق در��سي.

�إمكانية  حول  �لن�سائح  ذلك  وي�سمل  �لدر��سي.  �مل�ساق  عند  �ملدفوعة  للر�سوم  موؤ�سر  	•
تعديل �لر�سوم خالل فرتة تدري�ش �مل�ساق.

للتطبيق. �لقابلة  �لر�سوم  ��سرتد�د  �سيا�سات  	•
�إلغائه. �إو  تعليقه  �أو  �لت�سجيل  رف�ش  �أ�س�ش  حول  معلومات  	•

�ل�سكن. و�أجرة  �ملعي�سة  تكاليف  موؤ�سر  ذلك  يف  مبا  �أ�سرت�ليا  يف  �حلياة  عن  معلومات  	•
و�خليار�ت  بتعليمهم  و�اللتز�م  عليك،  يعتمدون  تالميذ  �أو  �أبناء  لديك  كانت  �إذ�  	•

�ملتاحة.

خدم�ت اإع�نة الطالب

يجب على �ملوؤ�س�سات �لتعليمية تقدمي �لعون للطالب �الأجانب مل�ساعدتهم على �لتكييف مع 

جو �لد�ر�سة، و�لعي�ش يف �أ�سرت�ليا، وحتقيق �أهد�فهم �لتعليمية وحتقيق �ملخرجات �لتعليمية 

مل�ساقات �لدر��سة �لتي يخ�سعون لها.

وي�سمل هذ� �لتقدمي �ملعلومات �لتالية عند �لو�سول:

�لدر��سي  �جلو  مع  �لتكييف  على  �لطالب  مل�ساعدة  �ملتوفرة  �ملادي  �لدعم  خدمة  	•
و�لعي�ش يف �أ�سرت�ليا.

�لقانونية. �خلدمات  	•
و�لطارئة. �ل�سحية  �خلدمات  	•

و�مل�سادر. �لت�سهيالت  	•
و�ال�ستئناف. �ل�سكاوى  تقدمي  طريقة  	•

�ملحا�سر�ت. �أو  �لدر��سي  �مل�ساق  يف  بالتقدم  ترتبط  �لطالب  الإقامة  �سروط  �أي  	•



على �متد�د �مل�ساق �لدر��سي �ست�ساعدك �ملوؤ�س�سة �لتعليمية للو�سول �ىل خدمات �لدعم 

�لتعليمي وخدمات �ل�سمان �الجتماعي �إذ� كنت بحاجة �إليها.

ال�سك�وى

�إذ� كانت لديك �أي هموم مرتبطة بامل�ساق �لتعليمي �أو �ملوؤ�س�سة �لتعليمية ميكنك �أن 

تناق�سها مع وكيل �خلدمة �لثقافية �لذي تتعاقد معه، وميكن �أن ي�ساعدك مكتب �سوؤون 

�لطالب �الأجانب يف موؤ�س�ستك �لتعليمية حول �أجنح �لطرق للتعامل مع م�ساكلك وهمومك.

وباالإ�سافة �ىل ذلك يوفر �إطار "�إي�سو�ش" فر�سا م�ستقلة ويجب �أن تعتمد مثل هذه 

�الإجر�ء�ت و�أن ت�ستخدم دعم وم�ساندة �سخ�ش مر�فق تختاره بنف�سك.

تعليم الأطف�ل

تتوفر رو�سات �الأطفال جلميع �الأوالد �لذين ترت�وح �أعمارهم ما بني 4 �سنو�ت و5 �سنو�ت، 

وت�ساعد �لرو�سة �الأطفال يف تطوير �إمكاناتهم �جل�سدية و�لعاطفية و�الجتماعية خالل 

�ل�سنة �لتي ت�سبق �لتحاقهم باملدر�سة، و�ن�سمام �الأوالد �لذين ترت�وح �أعمارهم ما بني 6 

�سنو�ت و15 �سنة �ىل �ملدر�سة م�ساألة �إلز�مية، وجتري �لعادة �أن يبد�أ �الأوالد يف �لدر��سة 

عندما يبلغون �أربع �أو خم�ش �سنو�ت من عمرهم ويو��سلونها �ىل �أن يبلغو� �ل�سابعة ع�سرة 

�أو �لثامنة ع�سرة �سنة، متهيد� الإكمالها يف �جلامعة �أو يف در��سات �أخرى. وعمومًا فاإن 

�لطالب �لذين هم دون �سن �لثانية ع�سرة �أو �لثالثة ع�سرة فعليهم �أن يلتحقو� بال�سفوف 

�الإبتد�ئية، �أما �لذين هم �أكرب من هذ� �لعمر فعليهم �أن يلتحقو� باملد�ر�ش �لثانوية. 

وميكنك �أر�سال �أوالدك �ىل �ملد�ر�ش �حلكومية �أو غري �حلكومية على حد �سو�ء. ومن 

�أجل �لعثور على مدر�سة قريبة من منطقتك فانظر حتت بند "مد�ر�ش" يف دليل هاتف 

www.education.gov.au ل�سفحات �لبي�ساء، �أو تف�سل بزيارة �ملوقع �الإلكرتوين�

ميكنك �إيجاد �ملزيد من �ملعلومات حول حقوقك حتت عنو�ن "�خلدمات �لتعليمية 

للطالب �الأجانب )ESOS( �الإطار �لت�سريعي" على �ملوقع �الإلكرتوين:

www.studyinaustralia.gov.au
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املدار�ص احلكومية

توفر �ملد�ر�ش �حلكومية �لتعليم جمانًا، وعلى �لرغم من ذلك فاإن معظم �ملد�ر�ش تطلب 

�مل�ساركة �لطوعية من �أجل تعزيز �لرب�مج �ملدر�سية و�لتعليمية و�لريا�سية، وتتم عملية �لدفع 

وفقا ملا يقرره �أولياء �لطالب. وهنالك بع�ش �ملو�د �أو �خلدمات �لتعليمية �الإ�سافية �ملتوقعة 

�لتي يتوجب على �أولياء �لطالب توفريها �أو يدفعون مقابلها للمدر�سة لكي تقوم بذلك، ورمبا 

يحتاج �أولياء �لطالب تزويد �أوالدهم مب�ستلزمات �لدر��سة كاأقالم �لر�سا�ش، و�أقالم �حلرب، 

و�لكتب �ملدر�سية و�لزي �ملدر�سي �ملوحد )حيث يكون مالئما(. 

مالحظة: �لطالب �لذين يحملون تاأ�سرية دخول موؤقتة رمبا يتوجب عليهم دفع �لر�سوم 

�ملدر�سية كاملة، وميكنك مر�جعة كل مدر�سة على حدة للوقوف على �ملزيد من �لتفا�سيل.

اأما املدار�ص اخل��سة فاإنها ت�ستويف ر�سومًا خا�سة لقاء منحها �لتعليم، ورمبا تكون تلك 

�ملد�ر�ش منت�سبة الإحدى �لطو�ئف �لدينية، �أو لديها فل�سفتها �لتعليمية �خلا�سة، فاأولياء 

�لطالب �لذين يرغبون يف �ال�ستعالم حول �لتعليم �خلا�ش يتوجب عليهم �أخذ موعد مع �لهيئة 

�لتعليمية غري �حلكومية ذ�ت �ل�سلة، �أو �الت�سال مبا�سرة باملدر�سة �لتي يختارونها.

��ساأل مدر�ستك حول �لرعاية قبل وبعد �ملدر�سة �أو حول بر�مج �لعطالت �ملدر�سية �لتي تنظم 

من �أجل �الأطفال.

الأطف�ل الذين ل يتحدثون اللغة الإجنليزية

با�ستطاعة �الأطفال �لذين و�سلو� حديثًا �ىل �أ�سرت�ليا �اللتحاق مبد�ر�ش �للغة �الإجنليزية 

)ELS( �أو مر�كز �للغة �الإجنليزية )ELC( �لتي توفر بر�مج �إجنليزية مكثفة م�سممة من �أجل 
�الأطفال.

املرتجمون

با�ستطاعة �أولياء �لطالب �أو �أ�سحاب �ل�ساأن �لذين يتحدثون �للغة �الإجنليزية ب�سعوبة �أو 

ال يجيدونها على �الإطالق �أن يطلبو� مرتجمًا لغويًا من �أجل �أن يكون حا�سرً� �أثناء مناق�سة 

�مل�سائل �لتي تهم �أطفالهم. وباإمكانهم �أي�سا �الت�سال بـ"خدمة الرتجمة التحريرية 

والرتجمة الفورية" )TIS( من �أجل �لتو��سل مع �ملدر�سة.  

13 1450  )TIS( خدمة الرتجمة التحريرية والرتجمة الفورية

www.immi.gov.au/tis على �سبكة الإنرتنت )TIS( موقع

الت�سجيل 

من �أجل ت�سجيل �بنك يف �ملدر�سة، يرجى �الت�سال باملدر�سة بو��سطة �لهاتف �أو �حل�سور 

�سخ�سيًا، و�سوف حتتاج �أي�سا �أن جتلب معك وثائق تاأ�سرية دخولك �ىل �أ�سرت�ليا، و�سهادة 

تاريخ ميالد �بنك، و�أي ملفات تت�سمن �لتقارير �ملدر�سية �ل�سادرة عن مر�حل تعليمه 

�ل�سابقة. وقد حتتاج �أي�سا �ىل �إبر�ز ملفات �لتطعيم.
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�لعمل يف �أ�سرت�ليا.

ميكنك �لتقدم للح�سول على �إذن للعمل الأكرث من 20 �ساعة يف �الأ�سبوع بنًاء على �أ�س�ش 

عر�سية بعدما تكون قد بد�أت يف مقررك �لدر��سي. ويجب �أي�سا �لتقدم من �إد�رة �لهجرة 

و�ملو�طنة )DIAC( من �لقيام بعمل تطوعي �أو غري مدفوع �الأجر يبلغ حو�يل 20 �ساعة يف 

�الأ�سبوع، وهو �حلد �مل�سموح به حتت تاأ�سريتك.

للح�سول على �ملزيد من �ملعلومات قم بزيارة موقع �إد�رة �لهجرة و�ملو�طنة:

www.immi.gov.au/students

احل�سول على اإذن للعمل

�إذ� �أردت �أن تعمل بدو�م جزئي يف �أ�سرت�ليا، �سوف حتتاج �ىل �حل�سول على �إذن من د�ئرة 

�لهجرة و�ملو�طنة )DIAC( يف �لوالية �أو �الإقليم �لذي تعي�ش فيه. يجب عليك �إكمال منوذج 

من د�ئرة �لهجرة و�ملو�طنة )منوذج 157P( لطلب �الإذن للعمل، ودفع ر�سم طلب يبلغ 

حو�يل 60 دوالر�. و�سوف حتتاج د�ئرة �لهجرة و�ملو�طنة لروؤية تاأ�سرية �لطالب �حلالية، 

و�لتاأكد من �أنك قد با�سرت مقررك �لدر��سي. وهذ� �لتاأكيد ميكن �أن يكون كنموذج ر�سالة 

من موؤ�س�ستك �لتعليمية تن�ش على �لتفا�سيل �ملتعلقة مبقررك )�سيفرة CRICOS، تو�ريخ 

�لبد�ية و�لنهاية( �أو ميكنك �حل�سول على ت�سريح �أو �إذن من م�سوؤول �ملوؤ�س�سة �ملعنية �لذي 

�لنموذج  �لتعليم" ق�سم  بتوفري  �ملعنية  �ملوؤ�س�سة  تقوم بتوفري �لتعليم و��ستكمال "تفا�سيل 

.)157P لذي ت�ستكمله )منوذج�

و�إذ� كان م�سموح لك بالعمل، فاإنه �سوف يتم ل�سق �سارة جديدة على جو�ز �سفرك، و�سوف 

تكون حالة عمل حمددة )8104 �أو 8105( بدال يحق له بالعمل )8101(. و�إذ� عملت الأكرث 

من 20 �ساعة عمل يف �الأ�سبوع خالل �لف�سل �لدر��سي، رمبا قد يتم �إلغاء تاأ�سريتك.

اإذن عمل الأزواج

�الأزو�ج مع تاأ�سرية طالب معتمدة رمبا ميكنهم تقدمي طلب للح�سول على تاأ�سرية خالل 

مر�فقتهم طالب بدو�م كامل. و�سوف يحتاج �الأزو�ج �إذنا للعمل، ويجب عليهم �تباع 

�ل�سروط كالتدوين على تاأ�سريتهم  بقيود.

اأنواع عمل الطالب الأج�نب

غالبا ما يجد �لطالب �الأجانب عمال يف �ملبيعات و�ل�سيافة و�الإد�رة. ميكنك �أن تتوقع 

�أجرً� يرت�وح ما بني 6 دوالر�ت و15 دوالر� يف �ل�ساعة، وذلك يعتمد على نوع �لعمل �لذي 

تقوم به وعلى �سنك. ورمبا قد تتقا�سى �أكرث من ذلك لقاء �لعمل �أيام �الآحاد �أو �لعطالت 

�لر�سمية.
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�إن �إعطاء در�ش خ�سو�سي لتالميذ �أ�سغر منك �سنًا يدر�سون يف حقل �الخت�سا�ش 

نف�سه �لذي تتابعه �أنت، �أو يف لغتك �الأم هو �أي�سا م�سدر جيد الكت�ساب �ملال. و�لدرو�ش 

�خل�سو�سية للطالب ميكن �أن تدر حو�يل 40 دوالرً� يف �ل�ساعة.

وتذكر د�ئما �أن �الأولوية �لق�سوى لوجودك يف �أ�سرت�ليا يجب �أن تكون درو�سك. و�إذ� قررت 

�عتماد حتديات �لعمل بدو�م جزئي، �إبد�أ بعدد �ساعات قليلة لغاية �أن تتمكن من �أيجاد 

�لتو�زن مع درو�سك.

الع�ئدات ال�سرائبية

باعتبارك طالبا �أجنبيا رمبا تكون متاأثر� بالنظام �ل�سر�ئبي �الأ�سرت�يل.

ويجب عليك �حل�سول على رقم ملف �سريبي )TFN( من مكتب �ل�سر�ئب �الأ�سرت�يل 

)ATO( �إذ� كنت �ستعمل يف �أ�سرت�ليا. ورمبا حتتاج �أي�سا �ىل رقم ملف �سريبي لكي تفتح 

ح�سابا م�سرفيا. وللتقدم بطلب، �أكمل �لنموذج �ملتوفر لدى مكتب �ل�سر�ئب �الأ�سرت�يل �أو 

لدى مكتب �لربيد �الأ�سرت�يل. و�إذ� كانت تاأ�سريتك ت�سمح لك بالعمل ميكنك ��ستعمال نظام 

�لت�سجيل �الإلكرتوين ملكتب �ل�سر�ئب �الأ�سرت�يل على �سبكة �الإنرتنت. و�سوف حتتاج لتزويده 

با�سمك وعنو�نك �حلايل وتاريخ ميالدك. ورمبا حتتاج �أي�سا تزويده بتاريخ و�سولك �ىل 

�أ�سرت�ليا، وجو�ز �سفرك �الأجنبي �حلايل )مع �إذن �لدخول �حلايل(، و�إثبات �لت�سجيل مثل 

بطاقة طالب �أو تاأكيد �لت�سجيل �ل�سادرة عن موؤ�س�ستك �لتعليمية.

�إذ� عملت يف �أ�سرت�ليا �سوف حتتاج �ىل �أن تدفع جزءً� من عائد�تك ك�سريبة دخل، وذلك 

من خالل وكيل �سر�ئب معتمد �أو �أن تنجزها بنف�سك. و�إذ� �أمتمت �سريبتك من عائد�ت 

�لدخل، فاإن �ل�سريبة �الإلكرتونية e-tax هي �أ�سرع و�سيلة ال�سرتد�د �ملبالغ. ويف �أغلب 

�حلاالت �سوف يتم ذلك يف غ�سون 14 يوما. وميكنك حتميل منوذج �ل�سريبة �الإلكرتونية 

من موقع مكتب �ل�سر�ئب �الأ�سرت�يل على �سبكة �الإنرتنت.

وللمزيد من �ملعلومات حول �أرقام ملف �لعائد�ت �ل�سريبية �ت�سل مبكتب �ل�سر�ئب 

www.ato.gov.au :الأ�سرت�يل على �لرقم 13 28 61 �أو قم بزيارة �ملوقع�

الـتـقــــــ�عــــــد

�إذ� عملت يف �أ�سرت�ليا ب�سفة طالب �أجنبي، وقمت بدفع 450 دوالر� �أو �أكرث ب�سكل �سهري 

عادي، رمبا تخول للدخول يف �لنظام �لتقاعدي. �إن �ساحب عملك مطالب د�ئما مبوجب 

�لقانون بدفع �أمو�ل للتقاعد �أو حل�ساب �الدخار �لتقاعدي �خلا�ش بك. ويطلق على هذ� 

�ملطلب �لقانوين "�سمانة �لتقاعد". و�إذ� كنت تتمتع باملوؤهالت �ملطلوبة فاإنك رمبا تكون 

خموال ال�ستعادة تلك �الأمو�ل عندما تغادر �أ�سرت�ليا نهائيا. ويطلق على عملية �لدفع هذه 

.)DASP( "ملغادرة� عند  �لتقاعد  �أمو�ل  "�أ�سرتجاع 
للمزيد من �ملعلومات حول �لتقاعد �أو تقدمي طلب �إلكرتوين من �أجل "مبالغ مغادرة �لتقاعد 

www.ato.gov.au :قم بزيارة �ملوقع �الإلكرتوين ،)DASP( "الأ�سرت�يل�
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�سروط تاأ�سري�ت �لدخول.

�سروط احل�سول على ت�أ�سرية ط�لب

هناك عدد من �ل�سروط �لتي يجب �أن تلبيها من �أجل �ل�سماح لك بالدر��سة يف �أ�سرت�ليا. 

ومن �ل�سروط �لرئي�سة:

�ملنتظم. �حل�سور  على  حتافظ  �أن  	•
مر�سية. �أكادميية  نتائج  	•

معتمد. در��سي  م�ساق  يف  م�سجال  تبقى  �أن  	•
�إو  �أ�سرت�ليا  �ىل  و�سولك  من  �أيام  �سبعة  خالل  بعنو�نك  �لتعليمية  �ملوؤ�س�سة  �إخطار  	•

باأي تغيري يف عنو�نك.

خالل  جديدة  تعليمية  موؤ�س�سة  �ىل  حتول  باأي  �الأ�سلية  �لتعليمية  �ملوؤ�س�سة  �إخطار  	•
�سبعة �أيام بعد ح�سولك على �سهادة �لت�سجيل.

�الأجانب. للطالب  �ل�سحية  �لتاأمني  �سهادة  على  حافظ  	•
رمبا توفرت �سروط للح�سول على �لبعثات �لدولية. تاأكد من �أنك قد قر�أت وفهمت بعثتك 

�لتعليمية و�اللتز�م بها و�إال قد تعر�ش �إقامتك لالإلغاء ورمبا �أدى ذلك �ىل ت�سفريك.

عدم اللتزام

و�سعت �سروط �إقامة �لطالب يف ر�سالة �لتزكية �لتي ي�ستلمها �لطالب مع �إقامته �أو ورقة 

�الإقامة نف�سها، ومن �ملهم جد� �أن تطلع على �ل�سروط و�تباعها الأنه يف كل عام يقوم 

�لطالب مبخالفة �لقو�نني عن طريق:

�الإقامة. حتدده  �لتي  �الإ�سافية  �ل�ساعات  جتاوز  �أو  �إذن  دون  من  �لعمل  	•
�لدر��سية. �لرب�مج  نهاية  قبل  در��ستهم  �إنهاء  	•

�لر�سمية. �الإقامة  مدة  من  الأكرث  �لبالد  يف  �لبقاء  	•
مزورة. وثائق  ��ستخد�م  	•

و�إذ� �نتهكت هذه �ل�سروط قد تلغى �إقامتك ورمبا يطلب منك مغادرة �أ�سرت�ليا. ورمبا متنع 

�أي�سا من �لعودة �إليها ملدة ثالث �سنو�ت عقب �إلغاء �إقامتك.
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و�إذ� تغريت ظروفك و�أردت �أن تغري �مل�ساق �لدر��سي �أو رغبت يف �الإقامة لفرتة �أطول، يجب 

عليك �الت�سال باأقرب مكتب لد�ئرة �لهجرة و�ملو�طنة لتقدمي �لن�سح لك حول طرق �تخاذ 

كل �الإجر�ء�ت.

من �ملهم �أي�سا �أن تعتمد عدم �إنهاء �إقامتك �أثناء وجودك يف �أ�سرت�ليا. و�إذ� بقيت يف 

�أ�سرت�ليا الأكرث من 58 يوما بعد �نتهاء مدة �إقامة �لطالب �لتي حتملها ومن دون �حل�سول 

على �إقامة جديدة رمبا متنع من �لعودة ملدة ثالث �سنو�ت تالية.

و�إذ� �حتجت مل�ساعدة على فهم هذه �ل�سروط حتدث �ىل موؤ�س�ستك �لتعليمية �أو �ىل د�ئرة 

�لهجرة و�ملو�طنة �الأ�سرت�لية. ومن �أجل �حل�سول على �ل�سروط �خلا�سة بانتهاك �سروط 

�الإقامة �أو �الإقامة �أكرث مما هو م�سرح به، قم بزيارة موقع د�ئرة �لهجرة و�ملو�طنة 

�الأ�سرت�لية على �سبكة �الإنرتنت: 

www.immi.gov.au/media/fact-sheets/86overstayers.htm

جتديد فرتة ت�أ�سرية الط�لب

�إذ� �نتهت �إقامة �لطالب قبل �نتهاء مدة م�ساقات �لدر��سة، ميكنك تقدمي طلب للح�سول 

على �إقامة جديدة من مكتب �لهجرة �ملحلي يف ق�سم �الإقامة يف �لبعثة �الأ�سرت�لية �أو 

�ل�سفارة �الأ�سرت�لية يف بلدك �الأم. وتتوفر �ملعلومات �الإ�سافية على موقع د�ئرة �لهجرة 

www.immi.gov.au :و�ملو�طنة

التغطية ال�سحية

ت�ستخدم �أ�سرت�ليا نظاما خا�سا للتغطية �ل�سحية للطالب �الأجانب ي�سمى �لغطاء �ل�سحي 

للطالب �الأجانب )OSHC(. ويجب �حل�سول على تاأمني �سحي طول �ملدة �لتي ت�سجل بها 

للدر��سة، ويعترب ذلك من �سروط �حل�سول على �الإقامة.

وتقوم �ملوؤ�س�سة �لتعليمية باإجناز �لرتتيبات مع د�ئرة �لهجرة و�ملو�طنة ورمبا تطلب �الأمر 

�إطالعهم على جو�ز �سفرك للتعريف بك و�إقامتك و�لتاأكد من تو�ريخ �لتغطية �ل�سحية 

ورمبا كان ملوؤ�س�ستك �لتعليمية �تفاق مع د�ئرة �لهجرة و�ملو�طنة لتوفري �خلدمة �ل�سحية يف 

حال �ال�ستمر�ر يف تلك �ملوؤ�س�سة �لتعليمية.

ورمبا ي�ساعد �لغطاء �ل�سحي �لطالب �الأجانب على دفع ر�سوم �لعناية �لطبية �لتي 

حتتاجها �أثناء �إقامتك يف �أ�سرت�ليا. و�مل�ساهمة يف دفع ثمن �أية �أدوية مو�سوفة و�أجور �سيارة 

�الإ�سعاف يف حالة �لطو�رئ. وال يتكفل �لغطاء  �ل�سحي للطالب �الأجانب باأية م�ساريف 

عن عالج �الأ�سنان و�لعيون �أو �لعالج �لطبيعي.

و�إذ� رغبت يف �حل�سول على غطاء �سحي لهذه �لفروع �الإ�سافية فعليك دفع ر�سوم تاأمني 

�إ�سافية ل�سر�ء �لتاأمني.
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وللو�سول �ىل �سركات �لتاأمني �الأ�سرت�لية قم بزيارة �ملو�قع �لتالية 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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�لعودة �إىل �لوطن.

حينما يقرتب وقت عودتك �إىل �لوطن بعد �إكمال در��ستك، قد جتد �أنه من �ملفيد لك �أن 

حت�سر جل�سة نقا�سية ت�سرف عليها موؤ�س�سات تعليمية معينة تدور حول مو�سوع �لعودة �إىل 

�لوطن. �إذ من �ملوؤكد �أن �لوقت �لذي �ستق�سيه يف ��سرت�ليا �سيغريك، وعليك �أن تتوقع �أن 

عائلتك و��سدقاءك قد تغريو� يف غيابك كذلك. فمن بني �الأ�سياء �لتي �سيتوجب عليك 

�لتكيف معها �إيجاد عمل �أو متابعة در��ستك، �أو �لعي�ش مبفردك، �أو �لعودة للعي�ش مع 

و�لديك و�لتو��سل مع �ملجريات و�مل�ستجد�ت �لتي طر�أت على حياة عائلتك و�أ�سدقائك، كما 

�نك �ستكت�سف بان عليك �أن تتاأقلم من جديد مع �لطق�ش و�لطعام. 

وتقدم �لعديد من هذه �ملوؤ�س�سات ندو�ت وجل�سات نقا�سية ت�سمل مو��سيع مثل �إعادة 

�ال�ستقر�ر، وكيفية �حل�سول على نتائج �متحاناتك، و�لقيام برتتيبات �ل�سفر، و�اللتحاق 

بجمعيات خريجي �جلامعات، و�الإعد�د مل�ستقبلك �ملهني. 

جمعي�ت خريجي اجل�مع�ت 

يعرف �لطالب �الأجانب �لذين يتخرجون يف موؤ�س�سة تعليمية ��سرت�لية على �أنهم خريجو 

�جلامعات �ال�سرت�لية. و�ستجد �أن هنالك بع�سًا من هذه �جلمعيات قد مت تاأ�سي�سها من قبل 

جامعتك كما قد جتد بع�سًا من �سبكة موؤ�س�سات خريجي �جلامعات �ال�سرت�لية يف بلدك. 

تقدم لك �سبكة جمعيات خريجي �جلامعات �الأ�سرت�لية ما ياأتي: 

�الأعمال  و�سالت  و�سد�قاتك  �ل�سخ�سية،  عالقاتك  على  �حلفاظ  يف  �مل�ساعدة  	•
و�ل�سالت �لتعليمية �لتي حققتها �أثناء در��ستك يف �أ�سرت�ليا. 

�لعامل.  يف  �آخر  مكان  �أي  �أو  موطنك  يف  عمل  فر�ش  توفري  يف  �مل�ساعدة  	•
خربتك  �ساطروك  �لذين  �خلريجني  جمتمع  د�خل  و�لدعم  �لتفاهم  من  مزيج  توفري  	•

يف مغادرة �لوطن و�لدر��سة يف �أ�سرت�ليا و�لعودة �إىل �لوطن من جديد ب�سفة خريج 

من �إحدى �جلامعات �الأ�سرت�لية. 

ميكـنك �أن جتد قائمة بجمعيات خريجي �جلامعات �ال�سرت�لية يف �ملوقع �اللكرتوين على 

www.studyinaustralia.gov.au "سبكة �النرتنت "�لدر��سة يف �أ�سرت�ليا�
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معلومات �إ�سافية.

قم بزيارة �ملو�قع �اللكرتونية �لتالية للح�سول على مزيد من �ملعلومات ب�ساأن �حلياة 

و�لدر��سة يف �أ�سرت�ليا.

املوقع اللكرتوين الدائرة 

www.australia.gov.au احلكومة الأ�سرتالية  

www.studyinaustralia.gov.au الدرا�سة يف اأ�سرتالي� 

www.aei.dest.gov.au/ESOS خدم�ت التعليم للطالب الأج�نب 

www.education.gov.au التعليم يف اأ�سرتالي� 

www.dfat.gov.au وزارة اخل�رجية والتج�رة 

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

www.immi.gov.au وزارة الهجرة واجلن�سية 

)للح�سول على معلومات ب�ساأن �لهجرة و�لتاأ�سرية(

www.customs.gov.au اخلدم�ت اجلمركية الأ�سرتالية  

)للح�سول على معلومات ب�ساأن ما ميكنك �إح�ساره معك �إىل �أ�سرت�ليا(

www.aqis.gov.au دائرة احلجز والتفتي�ص الأ�سرتالية 

www.ato.gov.au مكتب ال�سرائب الأ�سرتالية 

www.australia.com ال�سي�حة الأ�سرتالية 

www.wagenet.gov.au الأجور و�سروط العمل 

www.nlc.edu.au جلنة الت�س�ل الوطنية 

)للح�سول على معلومات ب�ساأن �لق�سايا �الأكادميية

و�لرعاية للطالب �الأجانب يف �أ�سرت�ليا(

www.education.gov.au مدار�ص يف اأ�سرتالي� 

رقم اله�تف اأرق�م مفيدة 

000 خدم�ت الطوارئ  

)�ل�سرطة، �ملطافئ، �الإ�سعاف(

131 881 ق�س�ي� الت�أ�سرية  

0011 املك�مل�ت اخل�رجية 

61  رمز الت�س�ل اله�تفي الدويل لأ�سرتالي�  
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قـبــــل �أن تـغــــادر68

مـ�ســــــرد.

AQIS خدمات �حلجز و�لتفتي�ش �الأ�سرت�لية 

ATO مكتب �ل�سر�ئب �الأ�سرت�لية  

CRICOS �سجل �لكومنولث للموؤ�س�سات و�لدور�ت �خلا�سة بالطالب �الأجانب 

DEST د�ئرة �لتعليم و�لعلوم و�لتدريب  

DIAC د�ئرة �لهجرة و�جلن�سية  

ESOS �خلدمات �لتعليمية للطالب �الأجانب  

OSHC �لتاأمني �ل�سحي للطالب �الأجانب 

SCO �سابط �الت�سال بالطالب 

VET �لتعليم و�لتدريب �ملعني 



للـبـيـع فـقـط من قـبـل احلــكـومــة الأ�ســرتاليــة.

  ابــــــداأ رحــــــلـتـك مـن هـنــــــا
www.studyinaustralia.gov.au

عش. تعلم. تطور.




