الطالب
دعم
الدولي ي�ن
المساعدة والدعم

ف
ن
متخصصون
سيد� موظفون
ّ
يوجد ي� جامعة غرب ي
ين
ويعت� المكتب المركزي للطالب
للطالب
الدولي� ُ .ب
نقطتك أ
االوىل لالتصال بشأن االستفسارات
والمشورات العامة ،أو يمكنك االتصال بـ خدمة
إنعاش الطالب إذا كانت القضية ث
تعقيدا
أك�
ً
االلك�و�ن
وشخصية .اتصل بنا عىل عنوان بال�يد إ ت
ي

welfareservice@westernsydney.edu.au
ت ن
و� westernsydney.edu.au/
أو ُزر الموقع اإاللك� ي
 .welfareserviceوإذا احتجت إىل مساعدة خارج

ساعات العمل ،اتصل بخط المساعدة لما بعد الدوام
ن
سيد�
عىل الرقم  .1800 735 807تعرض جامعة غرب ي
واالرشاد ودعم
ً
أيضا خدمات مجانية للمسائل القانونية إ
والكث� يغ�ها  -اعرف المزيد ف� صفحة إ ت
الن�نت
االعاقة
إ
ي
ي
الرئيسية الخاصة بالخدمات والتسهيالت لدينا.
westernsydney.edu.au/studentsupport

التأش�ات
معلومات عن
ي

تغي� التسجيل
ي
غ�ت
إذا
تأش�تك
عىل
مضاعفات
هناك
يمكن أن تكون
ي
يّ
تسجيلك أو أخذت إجازة أو استقلت من دراساتك،
تغي�ات.
لذا من المهم أن تطلب النصح قبل إجراء أية ي
النعاش تقديم النصح بشأن
يستطيع أحد موظفي إ
التأش�ة وإحالتك إىل الدوائر ذات
المضاعفات عىل
ي
ف
ن
سيد� أو خارجها.
الصلة ي� جامعة غرب ي
التأش�ة
تمديد
ي
ين
ُ َّ
الدولي� أن ُيكملوا دراستهم ضمن
يتوقع من الطالب
إاالطار ن
الزم� ي ّ ن
المب� ف ي� تأكيد تسجيلهم (.)CoE
ي
لك تكمل دراستك،
تأش�تك
إذا احتجت إىل تمديد ي
ُيرجى االتصال عىل عنوان بال�يد ي إ ت ن
االلك�و�
ي
studentcentral@westernsydney.edu.au
وطلب  CoEجديد.

التأش�ات عىل إ ت
الن�نت
ي
ت
التأش�ة بع� إالن�نت
تتيح لك خدمة فحص استحقاق
ي
تأش�تك وتاريخ انقضاء
( )VEVOأن ّ
تتأكد من وضع ي
تأش�ة بع� إ ت
االن�نت.
تقدم طلب ي
صالحيتها وأن ّ
ترتيبات العمل بعد الدراسة
ين
للمتخرج� أن يعملوا ف ي�
المتخرج المؤقتة
تأش�ة
تتيح ي
ّ
ّ
ت
أس�اليا بصورة ّ
مؤقتة بعد إنهاء دراساتهمّ .
تأكد من
استحقاقك عىل صفحة ترتيبات العمل بعد الدراسة.
www.border.gov.au/Trav/Stud/Post

welfareservice@westernsydney.edu.au
westernsydney.edu.au/internationalstudentsupport

الدعم أ
الكاديمي ودعم اللغة
إ يز
النكل�ية

ن
سيد� مجموعة من الدعم
فتعرض جامعة زغرب ي
ف
النكل�ية والدعم ي� القراءة والكتابة
ي� أ اللغة إ ي
َي ن
مجانا لمساعدتك عىل تحقيق غاياتك،
الكاديميت� ً
االن�نت وكذلك ف
بع� إ ت
نشجعك
الجامعي.
الحرم
�
ّ
ي
عىل اغتنام فرصة وجود هذه بال�امج وتحقيق
أك� فائدة منها! ُزر مكتبة الحرم الجامعي،
ب
إذ أنها ث
تقدم
من
أك�
مجرد مستودع للكتب .فهي ّ
ّ
مجموعة ضخمة من الخدمات والتسهيالت والورش
لمساعدتك ف ي� كل ناحية من نواحي دراستك.
westernsydney.edu.au/workshops
westernsydney.edu.au/library

البحث عن عمل ف� ت
أس�اليا
ي

يقدم مكتب وظائف غرب ن
سيد� خدمات لمساعدة
ّ
ي
ملخص
وكتابة
عمل،
الطالب ف ي� مجال البحث عن
ّ
والخ�ة ،والمناسبات والورش الخاصة
المؤهالت ب
بالوظائف ،والمشاورات .لالستفادة من هذه الورش
والعثور عىل وظائفُ ،يرجى التسجيل لدى مركز
وظائف غرب ن
سيد�.
ي
westernsydney.edu.au/careers

تشمل صفحات إدراج الوظائف الشاغرة ف� ت
أس�اليا
ي
 MyCareerو  CareerOneو .Seekهذه الخدمات
ن
سيد�.
مستقلة وال ّ
تقدمها جامعة غرب ي

تأش�ة طالب ،يمكنك العمل مدة
بصفتك حامل ي
ساعة ف� أ
ين
االسبوع� تم� بدأت
أقصاها أربعون
ي
دورتك الدراسية .ويمكنك العمل ساعات عىل أساس
دوام كامل فقط خالل إجازات الدورة الدراسية
المدرجة ف� الروزنامة أ
الكاديمية للجامعة .ولبعض
ي
طالب الدكتوراه حقوق عمل يغ� محدودة ،لكن
اعرف القواعد قبل أن تبدأ العمل.
لك تعمل ف� ت
أس�اليا يجب أن يكون لديك رقم ملف
ضي
ي
أ
ض
ت
االس�اىل
�ي� ( )TFNيصدره مكتب ال�ائب
ي
بي
للتعريف وحفظ السجالت .لمعرفة المزيد عن العمل
ف� ت
أس�اليا خالل الدراسةُ ،يرجى زيارة صفحة دعم
ي
الدولي�.ن
الطالب
ي
westernsydney.edu.au/
internationalstudentsupport

أ
النشطة الجتماعية

سيد� الكث� من أ
االنشطة
تقدم جامعة غرب ن ي ي
ّ
أ
االجتماعية ،منها رحالت ميدانية ف ي� عطل نهاية االسبوع،
ف
الحرم الجامعي ،وأنواع الرياضة
ومناسبات ي� َ
والكث� من أندية الطالب.
ي
 MATESهو برنامج توجيهي ّ
يوفر فرصة للطالب
الجدد لالتصال مع الطالب آ
ّ
والتعلم عن
االخرين
ن
سيد� عن طريق الوصل يب�ن
حياة جامعة غرب ي
المتمرس�.ن
الطالب الجدد والطالب
ّ ي
westernsydney.edu.au/mates

السكان
إ
وتقرر المكان الذي تريد أن
قبل أن تبدأ البحث ّ
تأكد من إلمامك بكافة حقوق وقواعد
تعيش فيهّ ،
وااليجار ف� ت
أس�اليا .تستطيع خدمات نصح
إاالسكان إ
ي
ومنا�ة المستأجرين مساعدتك عىل أن تعرف المزيد.
أيضا الخدمات القانونية لطالب جامعة غرب
تستطيع ً
ن
سيد� أن تساعدك ف ي� قضايا االستئجار القانونية.
ي

السكان
خيارات إ

إذا كنت تريد العيش مع عائلة ت
أس�الية مضيفة،
استكشف ما هو متاح عن طريق Homestay
( Networkشبكة العيش ن زل
الم�ىل) و Global
ي
( Experienceالتجربة الكونية).
www.homestaynetwork.com.au
www.globalexperience.com.au

وإذا كنت تريد أن تعيش باستقاللية ،فإن قرية
جامعة غرب ن
تقدم إاالسكان
سيد� هي مؤسسة ّ
ي
موجودة ف� جامعة غرب سيد�ن
الخارجي ،وهي
ي
تي
إلك�ونية للشؤون العقارية
بفروعها .هناك مواقع
شائعة االستخدام قد تجد إاالسكان بواسطتها خارج
الحرم الجامعي ،منها  Domainو .Realestate
ن
سيد� بتنظيمها.
هذه المواقع ال تقوم جامعة غرب ي
www.mystudentvillage.com/au/
westernsydneyuv

welfareservice@westernsydney.edu.au
westernsydney.edu.au/internationalstudentsupport

