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تهانينا
إن اختيار إحدى املدارس الحكومية بوالية فكتوريا فتح نافذة مثرية نحو مستقبلك. اآلن تكون 

قد حصلت عىل تأشرية الدراسة الخاصة بك، وقريباً سرنحب بك شخصياً. سيساعدك هذا الدليل 

باملعلومات حتى تستعد للسفر وتعد للدراسة يف فكتوريا. وبالرغم من أن املعلومات لك عىل 

األغلب، إال أن والديك أيضاً سيجدان هذا الدليل مفيداً وباعثاً عىل االطمئنان.

رمبا تكون قد جمعت بالفعل بعض املعلومات – رمبا حول مدرستك الجديدة أو أهم معامل 

مدينة ملبورن أو عن الحياة يف فكتوريا. نحن نرغب يف أن تشعر باألمان والسعادة منذ لحظة 

وصولك. لذلك، ستجد الكثري من النصائح املفيدة يف هذا الدليل حول الحياة كطالب يف فكتوريا 

وما يجب أن تتوقعه عند وصولك هناك. كام توجد الكثري من التفاصيل املفيدة مثل املواقع 

اإللكرتونية وأرقام هواتف.

إنك عىل وشك أن تأخذ خطوة هامة يف الحياة. ونحن نأمل أن تجد هذا الدليل مفيداً يف التعرف 

عىل مدرستك وبيتك الجديدين. 

مرحباً بك في فكتوريا

كلمة ترحيب من الوزير
2  االستعداد	

– 3 ما تحرضه معك 
– 4 قبل أن تحزم حقائبك 
– 7 قوائم التحقق قبل السفر 

8  عند وصولك	
– 9 الوصول 
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12 الحياة في فكتوريا وملبورن	
– 13 نوعية الحياة والثقافة 
– 14 املناخ واملعلومات العامة 
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– 19 النظام الدرايس يف مدارس فكتوريا 
– 20 تقدمك األكادميي 

22 معلومات مفيدة	

ملحتويات ا

يسعدين كثرياً أن أرحب بكم يف إحدى مدارس فكتوريا الحكومية ويف 

املجتمع التعليمي بوالية فكتوريا. 

باختياركم الدراسة يف إحدى مدارس فكتوريا الحكومية، ستحصلون عىل 

تعليم عىل مستوى عاملي

ستتم العناية بكم يف مدارسنا منذ وصولكم. كل مدرسة بها موظف مخصص لتوفري الدعم 

لرفاهكم عىل مدار الساعة. وسيدعمكم مدرسوكم ويجهزوكم باملعرفة واملهارات للسعي لتحقيق 

أحالمكم.

واملهم إنني أعلم أن زمالئكم سيستمتعون بدراستكم معهم إذ تأتون برثوة من األفكار والثقافة 

واللغات الجديدة لتجربة التعلم الخاصة بهم. أنا أشجعكم عىل املشاركة يف األنشطة الالمنهجية 

ملساعدتكم عىل االستقرار وبناء العالقات مع زمالئكم يف الدراسة خارج الفصل. 

وأنا متأكد من أنكم ستتمتعون بتجربة دراسية مرضية، وتكونون صداقات تستمر مدى الحياة 

معنا يف فكتوريا.

أمتنى لكم كل نجاح يف دراساتكم يف فكتوريا. 

 سعادة جيمس مريلينو	Merlino	James، نائب الربملان
 نائب رئيس الوزراء

وزير التعليم
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ما تحرضه معك

قبل أن تحزم حقائبك، اسأل رشكة الطريان التي تسافر عليها بشأن الحدود املسموح بها لحجم ووزن األمتعة. ال 

تنس أن تضع نسخة من "قامئة معلومات دعم الوصول" يف أمتعتك اليدوية مع وثائق السفر الخاصة بك.

االستعداد

هناك أشياء هامة يجب أن تعدها قبل أن تسافر 

إىل فكتوريا. يحتوي هذا القسم عىل معلومات، 

ودليل حزم األغراض وقوائم تحقق ملا قبل السفر 

ملساعدتك عىل السفر بسهولة.

املالبس واملتعلقات الشخصية

يختلف الطقس املوسمي يف فكتوريا وستحتاج ملالبس تالئم ذلك. ال تنس العناية الشخصية وأي 

متعلقات خاصة بالزي املدريس التي تحرضها معك.

إذا كنت ستقيم مع أرسة، فلن تحتاج إىل الكثري من األدوات املنزلية. وهي فكرة جيدة أن تحزم 

صور األرسة واألصدقاء، واملوسيقى املفضلة لك أو يشء بسيط يذكرك مبوطنك.

األدوية

إذا كنت بحاجة إىل عالج مستمر لحالة مرضية )مثل مرض السكري أو الربو أو األكزميا(، احزمه 

معك مع تاريخك الطبي وخطاب من طبيبك.

النقود

احرض حوايل 400 دوالر أسرتايل نقداً للمرصوفات غري املتوقعة أو الفورية. ميكن العثور عىل 

املزيد من املعلومات حول التعامالت املرصفية يف الصفحات 4، و 9، و 20، و24.

ميكنك تحويل العمالت األجنبية يف املطار، أو رصافات مناطق التسوق أو يف أي بنك.

هل يجب أن أحرض معي مأكوالت ؟

أسرتاليا لديها قواعد صارمة جداً فيام يتعلق بإحضار األطعمة أو املواد األخرى مثل األدوية 

التقليدية والنباتات واملواد العضوية إىل داخل البلد من أجل حامية بيئتنا. ويف كثري من األحيان 

سيتم مصادرة تلك املواد يف املطار، ولذلك فيجب أن تحاول تفادي إحضارها معك واإلعالن دامئاً 

عام تحرضه معك. 

ميكن أن يقدم لك الحجر الصحي األسرتايل املشورة حول ما ميكنك إحضاره إىل أسرتاليا وما الذي 

 www.agriculture.gov.au/travelling/to-australia :يجب أن تعلن عنه 

تتوفر معظم األطعمة الدولية هنا، وميكن ملنسق الطالب األجانب الخاص بك مساعدتك عىل 

إيجاد الطعام الذي تحتاجه بعد وصولك.

إذا قررت أن تحرض شيئاً معك ومل تكن متأكداً منه، تأكد أن تعلن عنه عىل استامرة الحجر 

الخاصة بك أو اسأل أحد موظفي الجامرك. سيتم فحص حقائبك يف املطار وميكن استخدام 

الكالب املدربة لفحص حقائبك بحثاً عن الطعام وغريه من املواد املمنوعة.
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قبل أن تحزم حقائبك

  
									

     
  

  
   
  

    
   

  

  
   

  

   

  

   

  

   

  

  
   

  

   

  

   

  

   

  

الجامرك وخدمة حامية الحدود االسرتالية 
لديها قواعد صارمة بشأن ما ميكنك إحضاره إىل 

أسرتاليا. ويشمل ذلك مبلغ املال الذي ميكنك 
حمله، والفيتامينات وغريها من األدوية )صيدلة 
أو طبيعية/تقليدية(، ومواد الطعام والحيوانات 

األليفة ومنتجات الحيوانات. يوجد دليل عىل 
 اإلنرتنت ملتطلبات الجامرك األسرتالية عىل املوقع 

www.customs.gov.au/
knowbeforeyougo/default.asp

قم بزيارة املوقع اإللكرتوين ملدرستك الجديدة 
للحصول عىل املعلومات الخاصة بالزي 

املدريس. وقد تجد أنه من األفضل مادياً أن 
تحرض بعض األشياء معك )األحذية عىل سبيل 

املثال(.

قدم نفسك إىل األرسة التي ستقيم معها عن 
طريق الهاتف أو الربيد اإللكرتوين. وبهذه 

الطريقة ميكنكام أن تتعرفا عىل بعضكام البعض 
قبل وصولك. وتعترب تلك فرصة جيدة ألن تطرح 

عليهم أي أسئلة.

اسأل مقدم خدمة هاتفك املحمول أو الخلوي 
إذا كان هاتفك سيعمل يف أسرتاليا. فقد تحتاج 

بطاقة SIM جديدة أو جهاز هاتف جديد 
الستخدامه أثناء وجودك هنا.

ابلغ البنك الذي تتعامل معك بأنك عىل وشك 
السفر وقم بالرتتيبات الالزمة للوصول إىل 
األموال يف الخارج أو قم بعمل تغيريات يف 

العملة األجنبية.

يجب أن يكون لديك تأمني عىل السفر يف حالة 
حاجتك إىل رعاية طبية يف طريقك إىل أسرتاليا. 

كام ستحتاج إيضاً إىل ترتيب تغطية صحية 
للطلبة يف الخارج. توجد املزيد من املعلومات 

 عىل هذا املوقع اإللكرتوين: 

www.studyinaustralia.gov.au/en/
Study-Costs/OSHC/Overseas-

Student-Health-Cover

ميكننا أن نعد التغطية الصحية لك وتتضمن 
استامرة التقديم هذا الخيار. إذا طلبت تغطية، 

سيتم إرسال بطاقة تأمني صحي إىل مدرستك 
الجديدة. ويبدأ تأمينك قبل تاريخ بداية 

الدورة الدراسية بأسبوع، حتى وإن مل تكن 
قد حصلت عىل البطاقة. ويقدم هذا التأمني 
الصحي غطاء أسايس، لذلك تأكد من فهمك 

ألي حدود أو رشوط. ميكن ترتيب تأمني صحي 
موسع مبجرد وصولك إىل فكتوريا. سيساعدك 

 منسق الطالب األجانب الخاص بك يف ذلك 
إذا لزم األمر.

من املهم أخذ تاريخك الطبي يف االعتبار عند 

سفرك إىل فكتوريا. يجب أن تراجع املتطلبات 

الصحية لوزارة الهجرة وحامية الحدود 

األسرتالية قبل أن تغادر بلدك. تتوفر هذه 

 املعلومات عىل اإلنرتنت عىل املوقع اإللكرتوين
www.immi.gov.au/allforms/

/health-requirements

اطلب خطاباً من طبيبك يتضمن االسم العلمي 

والسبب وراء أي دواء تحرضه أو قد تحتاج 

إىل رشائه يف أسرتاليا. سيضمن لك التاريخ 

الطبي املوثق حصولك عىل الرعاية املناسبة يف 

الحاالت الطارئة.

يجب أن تبقى يف فكتوريا حتى يوم واحد بعد 
انتهاء الفصل الدرايس. يجب أن يكتب والداك 

إىل الوزارة إذا كنت لن تحرض يف املوعد املحدد 
أو تحتاج إىل املغادرة مبكراً. 

ملساعدتك عىل االستقرار، من األفضل أن 
تصل قبل اليوم األول للدراسة بحوايل أسبوع 

)اعتامداً عىل تاريخ بدء دراستك(.

ملحوظة: لتلبية احتياجات األرس املضيفة 
ومتطلبات التأشرية، ال يجب عىل الطالب 
الذين سيقيمون مع أرس أن يصلوا مبكراً 

أكرث من أسبوع واحد قبل اليوم األول من 
الدراسة.

انتظر حتى يتم إصدار تأشرية الدراسة الخاصة 
بك وسداد رسوم الدراسة قبل أن تخطط 

للسفر. يجب أن تحجز الرحالت الجوية عىل 
مطار ملبورن الدويل يف أرسع وقت بعد ذلك. 

مبجرد حجز رحلتك، قم بإرسال تفاصيلها إىل 
وكيل التعليم الخاص بك بالربيد اإللكرتوين 

حتى يتمكن منسق الطالب األجانب يف 
مدرستك الجديدة من التخطيط لوصولك. 

افحص تاريخ انتهاء جواز سفرك. تأكد من 
أنه صالح طوال فرتة تأشرية الدراسة الخاصة 

بك. احرض نسختني من جواز سفرك والتأشرية. 
احتفظ بنسخة واحدة من كل منها يف مكان 

آمن بعيداً عن األصل. اترك النسخة الثانية مع 
أرستك يف حالة فقدانك لألصل.

املعامالت املرصفيةصحتكجواز سفرك

الهواتف املحمولة أو 
الخلوية

األرسة التي تقيم معها

التأمني الشخيص

الزي املدريس

الجامرك والحجر الصحي

حجز الرحلة

ضبط موعد وصولك

العودة إىل موطنك

العام
الفصل 

الدرايس 1
الفصل 

الدرايس 2
الفصل 

الدرايس 3
الفصل 

الدرايس 4

2015

2016

2017

2018

آ28 كانون الثاين/يناير –

 27 مارس/آذار*

27 يناير/كانون الثاين – 

24 مارس/آذار*

30 يناير/كانون الثاين – 

31 مارس/آذار*

29 يناير/كانون الثاين – 

29 مارس/آذار

13 أبريل/ نيسان – 

26 يونيو/حزيران

11 أبريل/ نيسان – 24 

يونيو/حزيران

18 أبريل/ نيسان – 

30 يونيو/حزيران

16 أبريل/ نيسان – 

29 يونيو/حزيران

آ13 يوليو/متوز –

 18 سبتمرب/أيلول

آ11 يوليو/متوز –

16 سبتمرب/أيلول

آ17 يوليو/متوز –

22 سبتمرب/أيلول

آ16 يوليو/متوز –

21 سبتمرب/أيلول

5 أكتوبر/ترشين األول – 
18 ديسمرب/كانون األول

3 أكتوبر/ترشين األول – 
20 ديسمرب/كانون األول

9 أكتوبر/ترشين األول – 
22 ديسمرب/كانون األول

8 أكتوبر/ترشين األول – 
21 ديسمرب/كانون األول

تواريخ الفصول الدراسية

*اليوم األول من الفصل الدرايس األول هو يوم خال من الطالب يف املدارس الحكومية بفكتوريا للسامح 
بالتخطيط لوصول الطالب. الرجاء تأكيد تاريخ البدء املطلوب مع منسق الطالب األجانب الخاص بك.
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قوائم التحقق قبل السفر

االستعداد للسفر

صدرت تأشرية طالب وتم العلم بكل الرشوط. 01

01

02

02

03

03

04

04

05

05

06

06

07

07

08

08

09

09

10

جواز السفر ساري حتى إنتهاء تأشرية الطالب الخاصة بك.

تم حفظ نسخة من جواز سفرك والتأشرية وتركها مع األرسة.

تم حجز الرحلة لتصل قبل أسبوع من بداية الفصل الدرايس.

تم إبالغ املدرسة الجديدة بتفاصيل وصولك حتى يتمكن أحد من انتظارك يف املطار.

تم ترتيب تأمني السفر والتأمني الطبي.

الحصول عىل تاريخك الطبي وخطاب من طبيبك إذا لزم األمر.

تم إبالغ البنك بأنك ستقوم بإجراء معامالت يف أسرتاليا.

توفر خدمة الهاتف املحمول يف أسرتاليا والتأكد من األسعار.

متت زيارة موقع املدرسة للحصول عىل معلومات الزي املدريس.

ما تقوم بحزمه 

تتامىش األمتعة مع حدود الحجم والوزن الخاصة برشكة الطريان التي تسافر عليها.

تم وضع وثائق السفر و"صحيفة دعم معلومات السفر" يف األمتعة اليدوية.

أي مواد قياسية للزي املدريس )عىل سبيل املثال أحذية سوداء(.

مالبس مالمئة لطقس فكتوريا املوسمي.

التاريخ الطبي وخطاب الطبيب وأي أدوية دورية.

نسخ من وثائق السفر والتأمني الصحي.

حوايل 400 دوالر أسرتايل نقداً. 

تذكرة بالوطن وصور وموسيقى مفضلة.

عدم اصطحاب أي مواد ممنوعة.



www.study.vic.gov.au9دليل الطالب لإلعداد للدراسة يف والية فكتوريا9

الوصول

الوصول لألموال

إذا كنت بحاجة لألموال عىل الفور بعد وصولك، فاألسهل أن تستخدم بطاقتك املرصفية أو 

بطاقة االئتامن الخاصة بك. تقبل جميع ماكينات الرصاف اآليل )ATMs( يف أسرتاليا تقريباً 

بطاقات ‘PLUS’ و’Maestro’ و‘Cirrus’. افحص الجانب الخلفي للتأكد من وجود إحدى 

تلك الشعارات املعرتف بها دولياً.

االتصال بالوطن

ستكون عىل األغلب بحاجة لالتصال بوالديك عند وصولك إىل أسرتاليا. إذا كان مقدم خدمة 

هاتفك املحمول أو الخلوي لديه خدمة يف أسرتاليا، فقد تحب استخدام هاتفك الخاص. أما 

غري ذلك، أطلب من األرسة التي ستقيم معها استخدام خط الهاتف األريض لديهم.

اإلقامة مع أرسة

سيحمل من ينتظرك يف املطار لوحة عليها اسمك حتى ميكن العثور عليه بسهولة. وسيأخذك 

إىل األرسة التي ستقيم معها حيث ميكنك التعرف عىل الجميع.

يف املطار

إذا كنت ستقيم يف ضيافة أرسة، فقد تحتاج إىل صفحة دعم معلومات الوصول التي وضعتها 

يف أمتعتك اليدوية. فهي تخربك مبن سيكون بانتظارك يف مطار ملبورن الدويل وأين تتقابل 

معهم. كام تشمل أيضا عنوان األرسة التي ستقيم معها ورقم هاتف للطوارئ يف حالة أي 

مشاكل.

عند وصولك

يخصص هذا القسم من الدليل ملا عليك أن 

تتوقعه عند وصولك إىل هنا. سيساعدك منسق 

الطالب األجانب عىل االستقرار يف حياتك املنزلية 

واملدرسية. هناك الكثري من األشياء للقيام برتتيبها، 

ولكن ال تقلق إذا مل تكن متأكداً مام تفعله. سيكون 

لديك الكثري من املساعدة.

إن االستعداد للهبوط يف ملبورن ألمر مثري. استمع إىل أي معلومات تقدمها رشكة الطريان حول الجامرك والهجرة 

األسرتالية. وبهذه الطريقة ستتمكن من املرور برسعة لتجد وجهاً ودوداً يف انتظارك.
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ما يجب ترتيبه

 عندما سمعت يف أول األمر أنني 
 سأذهب إىل أسرتاليا، شعرت باإلثارة! 

لقد كان حلمي منذ كنت طفلة صغرية 
وأخرياً تحقق. 

لقد شعرت بأنني سعيدة الحظ جداً! إن 
االستقرار يف املدرسة الجديدة وتكوين 
الصداقات أمر سهل إذا كنت ال تأخذ 

األمور بجدية شديدة إذ أن األسرتاليني 
مييلون ألن يكونوا ودودين ويحبون الهزار.

 –  كاثلين )ثي هوانج آنه( نوين
 11A )فييتنام(

لقد عملت كمنسق للطلبة األجانب 
لسنوات عديدة. وميثل بث الشعور 

باالرتياح واألمان والسعادة لدى الطالب 
جزًءا حيوياً من دوري. أنا أقابل كل طالب 
عند وصوله وأخربه أن بإمكانه االتصال يب 

يف أي وقت حول أي دواعي للقلق. وأنا 
أعرف جميع األرس املضيفة ومعاً نساعد 

الطالب عىل فهم وسائل املواصالت املحلية 
والبنوك واملحالت. ويتم أخذ الطالب 

إىل مركز اللغة اإلنجليزية الخاص بهم يف 
اليوم األول لوصولهم، وعادة ما يكونون 
صداقات برسعة كبرية. وبعد ذلك أقوم 

مبساعدة الطالب عىل تأكيد اختياراتهم من 
املواد ورشاء الزي املدريس والكتب.

من املهم أن يعرف الطالب أن بإمكانهم 
طرح األسئلة وأن الجميع عىل استعداد 

ملساعدتهم! إذا كان من الصعب التحدث 
باللغة األسرتالية وفهمها يف البداية، ميكننا 

دامئاً أن نجد مرتجامً.

 –  لوي كروجر 
 منسق الطالب األجانب 

 )مدرسة ستراثمور الثانوية
)Strathmore	Secondary	College(	

ستكون يف فكتوريا لفرتة ممتدة من الوقت، 
لذلك فمن األفضل أن تفتح حساباً مرصفياً يف 

أحد البنوك األسرتالية. ميكن ملنسق الطالب 
األجانب الخاص بك مساعدتك يف ذلك. ميكنك 

استخدام الشيكات السياحية التي أحرضتها 
معك لذلك الغرض. مبجرد فتحك لحساب 

مرصيف، ميكن لك أو ألرستك تحويل األموال من 
وطنك. إذا كنت تخطط للحصول عىل وظيفة 

بدوام جزيئ، فيمكن دفع مرتبك يف ذلك 
الحساب أيضاً. من األفضل عدم إحضار مبالغ 
نقدية كبرية إىل أسرتاليا ولكن إذا قمت بذلك، 
فيمكن أن يضع منسق الطالب األجانب تلك 
املبالغ يف خزانة املدرسة إىل أن تفتح حساباً 

مرصفياً.

بعد وصولك بوقت قليل ستحتاج إىل رشاء 
الزي املدريس، والكتب وغريها من املستلزمات 

املدرسية )مثل علبة الغداء أو القرطاسيات(. 
سيساعدك منسق الطالب األجانب يف ذلك.

متتلك أغلب األرس املضيفة جهاز كمبيوتر 
ميكنك استخدامه للدخول إىل اإلنرتنت. إن 

رشاء مودم السليك مدفوع مسبقاً فكرة جيدة 
للمحافظة عىل تكاليفك منفصلة.

ستجد أجهزة كمبيوتر بإمكانية دخول 
مجانية إىل اإلنرتنت يف املدرسة واملكتبات 

العامة. وميكنك دفع مقابل بسيط للدخول 
عىل اإلنرتنت يف أكشاك اإلنرتنت أو املقاهي 

املوجودة يف مراكز التسوق وبالقرب من 
الجامعات.

يستخدم نظام النقل العام يف فكتوريا تذاكر 
إلكرتونية مدفوعة مسبقاً. إذا كنت ستسافر 

باستخدام القطار أو الرتام أو الحافلة، 
فستحتاج لبطاقة MYKI. تباع تلك البطاقات 

يف محطات القطار واملحال التجارية وعىل 
اإلنرتنت.

حتى إذا كانت خدمة هاتفك املحمول أو 
الخلوي متاحة، فسيكون من األفضل مادياً 

أن تشرتي بطاقة SIM أسرتالية. ميكنك القيام 
بذلك يف أي سوبرماركت ومركز تسوق تقريباً.

ميكن أن توافق األرسة التي ستقيم معها عىل 
أن تسدد لها مثن املكاملات الدولية التي تقوم 

بها من الخط األريض. وحتى إن كان األمر 
كذلك، فال يزال من األفضل أن تستأذن يف كل 

مرة ترغب فيها يف استخدام الهاتف لتفادي 
سوء الفهم.

كام أنه من السهل رشاء بطاقات االتصال 
الدولية، وهي تسمح لك بإجراء مكاملات دولية 

بأسعار رخيصة.

عندما يتصل بك والداك يف أسرتاليا، يجب 
عليهم إضافة 61+ قبل رقم الهاتف، وال داعي 

إلضافة الرقم صفر )0( قبل رمز فكتوريا أو 
هاتفك املحمول. وعليه، فيجب عىل أرستك 

طلب رقم 61 3 )ثم الرقم املحيل املكون من 8 
أرقام( للخط األريض أو 61 )9 أرقام تبدأ برقم 
4( لهاتفك املحمول. هذه املعلومات منشورة 

يف دليل الهاتف املوجود لدى األرسة التي تقيم 
 معها أو عىل اإلنرتنت عىل املوقع

www.timeanddate.com/ 
worldclock/dialing.html?p2=152

اإلنرتنت والكمبيوترالبقاء عىل اتصال

املستلزمات املدرسية

حسابك املرصيف

التنقل
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نوعية الحياة والثقافة

األسرتالية )AFL( وقد يشجعونك بحامس عىل 

حضور إحدى املباريات أو اختيار إحدى الفرق 

لتشجيعها.

األطعمة والوجبات

يستمتع معظم األسرتاليون باألطعمة من جميع 

أنحاء العامل ويقومون بطهي األطباق العاملية يف 

املنزل باستمرار. ستكون أرستك املضيفة مهتمة 

مبعرفة أطعمتك املفضلة، وقد تقوم بطهي 

بعضها لك.

يوضح الجدول أدناه الوجبات اليومية املعتادة 

التي يتناولها األسرتاليون:

نوعية الحياة والثقافة

إذا كنت ستقيم يف ضيافة إحدى األرس، فسيكون 

لديك الكثري من املعلومات بالفعل حول املزايا.

كام تناولنا يف بداية هذا التقرير ما يجب أن 

تحرضه معك. يتم اختيار األرس املضيفة بعناية 

بواسطة مدرستك وبعضهم يستضيف الطالب 

األجانب منذ سنوات عديدة. وستجد أرستك 

املضيفة دافئة ومرحبة ونشطة يف املجتمع 

املحيل. كام ستضمن أن تشعر باألمان والسعادة 

حتى ميكنك االستفادة ألقىص درجة من الوقت 

الذي تقضيه يف فكتوريا. كام قد يكون لدى 

األرسة املضيفة أطفاالً يذهبون إىل نفس املدرسة 

التي تذهب إليها.

الرتفيه واألنشطة واملتعة

أنت تأيت إىل فكتوريا للحصول عىل نوعية عالية 

من التعليم، ولكن ميكن أن يكون وقتك هنا 

ممتعاً ومثرياً. وسريغب أصدقائك يف املدرسة 

وأرستك املضيفة أن تشارك يف الكثري من األنشطة 

املمتعة يف الجوار ويف أنحاء فكتوريا. كام قد 

يكون أصدقائك الجدد ممن يستمتعون بالنشاط 

يف الهواء الطلق )مثل ركوب الدراجات الهوائية 

والسباحة(، استمتع بتناول الطعام يف الخارج أو 

بالذهاب إىل السينام أو استكشاف املدينة. كام 

قد يتم دعوتك للمشاركة يف الفرق الرياضية 

أو الكنيسة املحلية أو مجموعات املوسيقى أو 

الدراما. يهتم سكان فكتوريا باتحاد كرة القدم 

اإلفطار

إفطار الصباح املكون من الخبز املحمص، 

الحبوب النباتية املجففة، الفاكهة والشاي أو 

القهوة قبل الذهاب إىل املدرسة أو العمل.

الغداء

يتكون الغداء من السندويتشات أو الحساء أو 
السلطة، وعادة ما يكون هناك نصف ساعة أو ساعة 

راحة يف الفرتة ما بني الساعة 12 ظهراً إىل 2 ظهراً.

الوجبات اليومية األسرتالية املعتادة

وجبة املساء

الوجبة الرئيسية يف املساء وعادة ما تكون 
وجبة ساخنة ومشبعة.

الحياة يف فكتوريا 
وملبورن

تعرف فكتوريا باحتضانها ملختلف الثقافات، 
والطالب أمثالك ميثلون جزًءا كبرياً من ذلك. وكام قد 

تعرف بالفعل، فإن ملبورن مدينة حديثة مزدهرة 
حيث ستتمكن من االستمتاع بالكثري من االهتاممات 

واألنشطة املختلفة. إن هذا الجزء من الدليل به 
معلومات حول ما متثله الحياة يف ملبورن وفكتوريا. 

ولقد ضمّنا بعض املواقع اإللكرتونية حيث ميكنكم 
الحصول عىل املزيد من املعلومات أيضاً.
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السالمة الشخصية

إن مجتمع فكتوريا مجتمعاً ودوداً وآمناً 
ومتعدد الثقافات. وستجد ملبورن مدينة 

نظيفة وهادئة ومرحبة. وبغض النظر عن مدى 
أهمية سؤالك، إذا كان لديك أي دواعي للقلق 

اسأل مدرسك أو أرستك املضيفة أو منسق 
الطالب األجانب. فهم هنا ملساعدتك عىل 

اإلحساس باألمان والسعادة. كام سيكون لديك 
أيضاً إمكانية وصول إىل خدمات دعم الطالب، 

مبا يشمل أرقام الهاتف للطوارئ.

يستمتع الزوار والسكان املحليون عىل حد 
سواء بالشمس والبحر، ولكن ميكنها أن تكون 

خطرة أيضاً. يجب أن تأخذ حذرك دامئاً لحامية 
جلدك، خاصة يف الشاطئ أو حول حامم 

السباحة.

إن شمس اسرتاليا ميكن لها أن تكون شديدة 
الحرارة يف فصل الصيف، وعىل عكس الدول 
األخرى، ميكن أن يكون مؤرش املوجات فوق 

البنفسجية مرتفعاً طوال العام. من املهم 
إرتداء املالبس طويلة األكامم واستخدام الكريم 
الواقي من الشمس وقبعة، خاصة خالل الجزء 

األكرث حرارة من اليوم. اخرت دامئاً الشواطئ 
التي يوجد بها مراقبة من أجل السباحة. إذا مل 

يكن مبقدورك السباحة، أخرب أرستك املضيفة 
أو األصدقاء ممن يدعونك إىل حامم السباحة 

أو الشاطئ حتى ميكنهم الحفاظ عىل سالمتك. 
هناك املزيد من املعلومات حول أمان الشاطئ 

 عىل اإلنرتنت عىل املوقع
www.beachsafe.org.au/Visiting_ 

the_beach

فرق التوقيت

تقع فكتوريا يف توقيت رشق أسرتاليا القيايس 
)GMT+10 )AEST العاملي. يف األشهر األكرث 

دفئاً يف العام، يتم تقديم الساعة للتوقيت 
الصيفي. ميكنك معرفك املزيد حول فرق 

التوقيت يف أي وقت من السنة عىل املوقع 
 اإللكرتوين

www.timeanddate.com/
worldclock

العطالت الرسمية

تنرش العطالت الرسمية لوالية فكتوريا عىل 
 املوقع اإللكرتوين 

www.vic.gov.au/Victorian-Public- 
Holiday-Dates.html

العمل يف فكتوريا

تسمح لك تأشرية الطالب األجنبي الخاصة بك 
أن تعمل خالل الدراسة. إذا قررت أن تعمل 
يف وظيفة بدوام جزيئ أو وظيفة بدوام غري 

منتظم، يجب عليك أن تبدأ الدراسة قبل البدء 
يف العمل. بعد ذلك ميكنك العمل ما يصل إىل 
40 ساعة كل أسبوعني خالل الفصول الدراسية 

وبدوام كامل خالل العطالت.

إن العمل يف غري أوقات الدراسة ميكن أن يؤثر 
عىل دراستك، لذلك، يجب عليك االنتظار حتى 
الفصل الدرايس الثاين عىل األقل للحصول عىل 

عمل. وننصح بأن تعمل فقط خالل عطالت 
نهاية األسبوع وترك باقي أيام األسبوع خالية 
ألداء الفروض املدرسية واالستذكار. ميكن أن 

يساعدك منسق الطالب األجانب يف الحصول 
عىل رقم ملف رضيبي أسرتايل. سيحتاج أي 

صاحب عمل ذو سمعة جيدة لتلك املعلومات 
قبل أن تتمكن من البدء يف العمل. الوظائف 
 ’Cash-in-hand‘ "ًالتي تقدم "السداد نقدا

أو "خارج الدفاتر" ‘off-thebooks’ هي 
وظائف غري قانونية وترتكك بدون أي حامية 

مناسبة، فال تقبل هذا النوع من العمل.

الزيارات من الوطن

إن والديك موضع ترحيب لزيارة فكتوريا 
أثناء دراستك فيها. اخرب منسق الطالب 

األجانب الخاص بك إذا كانت أرستك تخطط 
لزيارتك. وميكنهم اقرتاح أي أوقات خاصة 

يف مدرستك قد ترغب أرستك يف حضورها. ال 
ميكن لآلباء البقاء معك لدى األرسة املضيفة، 
لذلك فسيكون عليهم تنسيق االنتقاالت بني 

املطار واإلقامة الخاصة بهم. إن منسق الطالب 
األجانب الخاص بك عىل دراية بالفنادق 

والشقق القريبة من املدرسة.

الطقس واملعلومات العامة

قبعة نظارات الشمس

التنورة/الشورت جاكت/سرتة خفيفة

الكوفية أحذية مغطاة

معطف الشتاء القفازات

كريم واقي من الشمس الفانالت

رضوريات الشتاء:

الطقس واملواقع

مقارنة بالعديد من األماكن، فإن املناخ يف فكتوريا معتدل ومريح. ولكن ميكن أن يتغري الطقس برسعة وأحياناً يكون 

ذلك أكرث من مرة يف اليوم الواحد. فيام ييل لوحة مبتوسط درجات الحرارة اليومية العظمى. وتختلف تلك حسب 

املوقع، عىل سبيل املثال يكون الجو أبرد بصورة طبيعية أقرب إىل الجبال. ميكنك معرفة املزيد من املعلومات حول 

www.bom.gov.au :الطقس يف فكتوريا عىل املوقع اإللكرتوين ملكتب األرصاد

معظم املدارس لديها زي مدريس أو معايري 
يف املالبس التي تحتاج إىل ارتدائها إىل الفصل 

واملناسبات املدرسية واأليام الرياضية. كام 
تحتاج أيضاً إىل ارتداء الزي املدريس إذا 

عملت يف وظيفة بدوام جزيئ. خارج املدرسة 
والعمل، فمالبسك هي اختيارك الشخيص. 

يقبل األسرتاليون ثقافات اآلخرين، لذا فكثرياً ما 
ستجد أشخاص من دول أخرى يرتدون املالبس 

طبقاً لثقافاتهم أو دينهم.

رضوريات الصيف:

املدرسة واملالبس غري 
الرسمية

		  		  

	  		  

ديسمرب/
كانون األول

نوفمرب/
تشرين الثاين

أكتوبر/
تشرين األول

 سبتمرب/
أيلول

 أغسطس/
آب

 يوليو/
متوز

يونيو/
حزيران

 مايو/
أيار

 أبريل/
نيسان

 مارس/
آذار

 فرباير/
شباط

يناير/كانون 
الثاين

)°C( متوسط درجات الحرارة العظمى

)°C(  متوسط درجات الحرارة الصغرى

متوسط هطول األمطار )مم(

24.2 22.0 19.7 17.2 15.0 13.5 14.1 16.7 20.3 23.9 25.8 25.9

12.9 11.2 9.5 8.0 6.7 6.0 6.9 8.6 10.8 13.2 14.6 14.3

59.5 60.4 66.4 58.1 50.0 47.5 49.0 55.8 57.3 50.4 48.0 47.6

الطقس املوسمي
يوفر طقس فكتوريا املعتدل الكثري من الفرص لألنشطة خارج املنزل وأسلوب حياة نشط وصحي. ومثل 

جميع الدول يف النصف الجنويب من الكرة األرضية، تتابع الفصول يف أسرتاليا كام ييل:

مارس/أذار إىل مايو/أيارديسمرب/كانون الثاين إىل فرباير/شباطالصيف:

سبتمرب/أيلول إىل نوفمرب/ترشين الثاين يونيو/حزيران إىل أغسطس/آب

اخلريف:

الربيع:الشتاء:

14
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ستجد من السهل التنقل يف ملبورن باستخدام نظام النقل العام املمتاز

متنحك شبكة من القطارات والرتام والحافالت إمكانية وصول إىل املدرسة واملنزل ومركز املدينة 

وغريها من األماكن املحبوبة األخرى. وتجعل قطارات وحافالت V-Line وصالت انتقالك بني 

ملبورن ويف جميع أنحاء فكتوريا سهالً. كام ميكنك أيضاً السري أو ركوب الدراجات أو السفر يف 

سيارة أرستك املضيفة.

 http://ptv.vic.gov.au هناك املزيد من املعلومات حول املواصالت العامة يف ملبورن عىل املوقع

www.vline.com.au عىل املوقع V-Line كام ستجد خطوط خدمة

عندما حرضت إىل ملبورن يف البداية وجدت أنه من الصعب جداً التكيف، ولكن مبجرد أن 
قابلت أرسيت املضيفة وكونت صداقات أحببت هذا البلد. إن أرسيت املضيفة تجعلني سعيداً 

ومرتاحاً وكأنني يف بيتي أو يف فييتنام.

كام أن أصدقايئ يف املدرسة ودودين وهم يساعدوين كثرياً كلام واجهت مشاكل يف الدراسة. 

لقد وجدت أن جميع الطالب األجانب يجدون من الصعب التأقلم يف بداية وصولهم، 
ولكنهم رسعان ما يدركون أنهم ينتمون إىل هذا البلد.

–  نفويين ها 11D )فييتنام(

املواصالت والتنقل
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نظام املدارس يف فكتوريا

العام الدرايس

تقدم الحصص املدرسية طوال األسبوع من 

االثنني إىل الجمعة من حوايل الساعة 8:30 

صباحاً إىل 3:30 مساًءا. وعادة ما يتحرك 

الطالب من فصل إىل آخر بدالً عن البقاء يف 

غرفة واحدة.

عادة ما يكون هناك فسحة قصرية وأخرى 

طويلة لتناول اإلفطار والغداء.

مناطق التعلم

الفصل هو أي مكان يعتقد املدرس أن الطالب 

سيتعلمون فيه بصورة أفضل. فقد تجد 

املدرسني يستخدمون مناطق متنوعة للتعلم، 

حتى وإن كانت متنزه أو حديقة الحيوان أو 

املتحف أو صالة عرض. وسوف تتعلم بصورة 

مستقلة ويف مجموعات، سواء داخل الفصل 

أو خارج أوقات الدراسة )عىل سبيل املثال 

الفروض املدرسية والدراسة لالمتحان(.

التدريس داخل الفصل هو عملية تفاعلية 

ومثرية وستجد نفسك تتعلم بطرق متنوعة. 

سيكون لديك الفرصة داخل الفصل لالنضامم 

إىل مناقشات مفعمة بالحيوية، وطرح الكثري 

من األسئلة، واالستمتاع بالدعم اإليجايب من 

اآلخرين.

الطالب واملعلمون

قد تجد الفصول يف فكتوريا أكرث اسرتخاء عن 

مدرستك األخرية. وبالرغم من أن املعلمني 

ودودين وميكن االقرتاب منهم، إال أن العالقة 

بني الطالب واملعلم ال تزال قامئة عىل االحرتام. 

عىل سبيل املثال، سوف تستخدم لقب املعلم 

واسمه األخري، مثل دكتور، أستاذة، أستاذ أو 

السيدة جونز. وسيقوم املعلمون مبناداتك 

باسمك األول. 

يقدم لك معلموك الدعم، كام يقومون بإثارة 

روح التحدي لديك وإلهامك. ويسهل الحديث 

معهم وسيتعاملون معك باحرتام. سيساعدك 

املعلمون دامئاً إذا كان هناك ما ال تفهمه.

يقدم لك منسق الطالب األجانب أي دعم 

إضايف تحتاجه، سواء لحياتك املدرسية أو 

حياتك يف املنزل.

اليوم يف املدرسة الثانوية

يبدأ الفصل 8.30 صباحاً

 8.30 صباحاً	-	
9.25 صباحاً

الحصة األوىل

9.25 صباحاً	-	
10.15	صباحاً

الحصة الثانية

10.15 صباحاً	-	
10.45 صباحاً

فرتة اسرتاحة 

10.45 صباحاً	-	
11.35 صباحاً

الحصة الثالثة

11.35 صباحاً	-	
12.20 مساًءا

الحصة الرابعة

12.20 مساًءا	-	
1.20 مساًءا

فرتة الغداء

 1.20 مساًءا	-	
2.10 مساًءا

الحصة الخامسة

 2.10 مساًءا	-	
3.00 مساًءا

الحصة السادسة

دعم التعلم / وقت املنزل3.00 مساًءا

رمبا تكون قد بحثت بالفعل يف املزايا العديدة 
للدراسة يف فكتوريا. يعطي هذا الجزء فكرة عن ما 

الذي سيكون عليه األمر عندما تكون طالباً هنا. كام 
ستجد أيضاً املزيد من املعلومات حول هذه األمور 
http://www.study.vic.gov. الهامة عىل املوقع

au/deecd/learn/study-in-victoria/en/
education-system.cfm

الدراسة يف 
فكتوريا

نظام املدارس يف فكتوريا له سمعة رائعة بأنه يخرج األفضل يف الجميع. وقريباً ستستفيد من مناهجه املتنوعة 

ومدرسيه املتفانني.
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تبقى املدرسة عىل اتصال مستمر بوالديك حتى يكونوا عىل دراية بتقدمك 

األكادميي ومبا أنت عليه عىل وجه عام.

تدعو معظم املدارس اآلباء املقيمني يف أسرتاليا إىل مقابلة بني اآلباء واملدرس مرتني عىل األقل 

خالل العام. وقد تقوم مدرستك برتتيب مقابالت هاتفية، كام يسافر العديد من منسقي الطالب 

األجانب ملقابلة اآلباء يف الخارج. وسيتلقى والداك أيضاً تقارير مدرسية مرتجمة. من املهم 

تحديث بيانات العنوان وإعطاء عنوان الربيد اإللكرتوين لوالديك إذا كان متوفراً.

إن منسق الطالب األجانب الخاص بك هو نقطة االتصال األوىل ألرستك. ميكن لآلباء االتصال 

مبدرستك يف أي وقت للتحدث معهم. كام ميكن االتصال أيضاً بقسم التعليم الدويل يف وزارة 

التعليم والتدريب بوالية فكتوريا عىل الرقم 2990 9637 3 61+.

برنامج التعليم والتقييم 

يف فكتوريا، يتم تدريس املنهج الدرايس الخاص بك اعتامداً عىل "سنة" التعلم. من السنة 

 التمهيدية وحتى سنة 10، ستتعلم يف إطار معايري التعلم الرضورية بفكتوريا. أما يف عامي

 Victorian 11 و12، يدرس الطالب للحصول عىل شهادة إمتام التعليم بوالية فكتوريا

 )Certificate of Education )VCE. وتراقب االختبارات والتقييامت تقدمك خالل 

 كل منهج درايس ويف نهاية األعوام الدراسية 10 و11 و12. وستقدم مدرستك اختيارات من 

األنشطة والخربات الالمنهجية، مثل الرحالت ومختلف األنشطة الرياضية واملوسيقية.

تقدمك األكادميي
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معلومات مفيدة

عىل الرغم من أنك مستعداً للحياة يف فكتوريا، 

فمن األفضل أن تعرف أين ميكنك العثور عىل 

 املعلومات. استخدم تفاصيل االتصال واملوارد 

 عىل اإلنرتنت التالية للحصول عىل املساعدة 

برسعة وسهولة.

الدراسة يف فكتورياالخدمات

الصحة والطب

الطوارئ – الشرطة، اإلسعاف، المطافئ
اطلب رقم الرشطة أو اإلسعاف أو املطافئ. هذه مكاملة مجانية 

ويتوفر مرتجم إذا احتجته.
اتصل على: 000

اتصل على: 112 )من هاتف محمول(
)TDD اتصل على: 106 )من هواتف رسائل

 قسم التعليم الدولي
  International	Education	Division

اتصل على: 2990 9637

برنامج الطالب األجانب بالمدارس الحكومية في فكتوريا
www.study.vic.gov.au الموقع اإللكتروني: 

Tertiary	Entrance دخول الجامعة
www.vcaa.vic.edu.au/ :الموقع اإللكتروني
Pages/faqs/vcecurrentstudents.aspx

 شهادة إتمام التعليم بوالية فكتوريا 
 Victorian	Certificate	of	Education	)VCE(

ملزيد من املعلومات حول تقييم التعليم يف فكتوريا:
www.vcaa.vic.edu.au/Pages/ الموقع اإللكتروني: 

vce/index.aspx

التأمين الصحي
www.studyinaustralia.gov. الموقع اإللكتروني: 

au/global/live-in-australia/insurance

Nurse	on	Call خدمة
اتصل على: 024 606 1300

مركز معلومات السموم بفكتوريا
اتصل على: 26 11 13

Lifeline	Australia

دعم أزمات عىل مدار 24 ساعة ملنع االنتحار وخدمات الصحة 

النفسية:
اتصل على: 13 11 14

lifeline.org.au الموقع اإللكتروني: 

غير طارئ – الشرطة
اتصل على: 6666 9247

Crime	Stoppers خدمة وقف الجرائم
اتصل على: 000 333 1800

police.vic.gov.au الموقع اإللكتروني: 

للعثور على رقم هاتف
اتصل على: 1223 )مكاملة مجانية(

whitepages.com.au الموقع اإللكتروني: 
yellowpages.com.au الموقع اإللكتروني: 

 مكتب الضرائب األسترالي
Australian	Taxation	Office 

التقديم للحصول على رقم ملف ضريبي
اتصل على: 861 132

ato.gov.au الموقع اإللكتروني: 

المساعدة القانونية األسترالية
خدمة المعلومات القانونية

اتصل على: 387 792 1300
legalaid.vic.gov.au الموقع اإللكتروني: 

السفارات األجنبية في أستراليا
اتصل على: 1111 6261 02

dfat.gov.au الموقع اإللكتروني: 
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خرائط وتوجيهات الطريق
street-directory.com.au الموقع اإللكتروني: 

مطار ملبورن
السفر جواً – دويل وداخيل:
اتصل على: 1600 9297

melbourneairport.com.au :الموقع اإللكتروني

حافلة مطار ملبورن
يعمل Skybus بني مطار ملبورن ومراكز املدينة:

skybus.com.au الموقع اإللكتروني: 

خدمات التاكسي
اتصل على: 132 227

 الموقع اإللكتروني:
victaxi.com.au/taxi-customers/hiring-a-taxi.aspx

 المواصالت العامة
 PTV

اتصل على: 007 800 1800
ptv.vic.gov.au الموقع اإللكتروني: 

VLine

 vline.com.au الموقع اإللكتروني: 

Australia	Post البريد األسترالي	
قوائم بالرموز الربيدية األسرتالية ومواقع مكاتب الربيد:

auspost.com.au/ الموقع اإللكتروني: 

الوقت والتاريخ
يقارن الوقت يف وطنك بالوقت يف فكتوريا:

 الموقع اإللكتروني:
timeanddate.com/worldclock/

تكاليف المعيشة
لتقدير حديث حول رسوم وتكاليف الطالب:

 الموقع اإللكتروني:
www.study.vic.gov.au/Intstu/fees.htm

السياحةالهجرة والتأشرية

مواقع إلكرتونية مفيدة

وزارة الهجرة وحماية الحدود
اتصل على: 881 131

immi.gov.au الموقع اإللكتروني: 

النقود والمعامالت المصرفية
banks.com.au املوقع اإللكرتوين: 

moneysmart.gov.au املوقع اإللكرتوين: 

في أنحاء فكتوريا
visitvictoria.com الموقع اإللكتروني: 

في ملبورن
Thatsmelbourne.com.au الموقع اإللكتروني: 

visitmelbourne.com الموقع اإللكتروني: 

الحياة والعمل في فكتوريا
ملعرفة املزيد حول الحياة والسفر يف فكتوريا:

liveinvictoria.vic.gov.au الموقع اإللكتروني: 

دليل الطالب األجانب لمدينة ملبورن
نصائح ألقىص استفادة من كونك طالباً يف ملبورن:

www.melbourne.vic.gov.au/ الموقع اإللكتروني: 
CommunityServices/ForYouth/
InternationalStudents/Pages/

InformationInternationalStudents.aspx

النقل
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نأمل أن تكون املعلومات يف هذا الدليل مفيدة يف إعدادك لدراساتك يف 

فكتوريا. ال تنس زيارة املواقع اإللكرتونية التي أعطيناها لك لالستفادة 

بأقىص درجة من الحياة يف فكتوريا وملبورن.

إذا كان لديك أي أسئلة أو تحتاج إىل بعض املساعدة، اتصل بقسم 

التعليم الدويل عىل الرقم 2990 9637 3 61+ أو مبنسق الطالب 

األجانب مبدرستك.

 حظاً سعيداً يف إعداداتك، ونحن نتطلع إىل الرتحيب بك يف فكتوريا 

قريباً جداً.

ملزيد من املعلومات مبا يشمل كيفية التقديم، 
www.study. الرجاء زيارة موقعنا اإللكرتوين
	vic.gov.au أو اتصل مبرشد سياحي مسجل 

يف بلدك.

وزارة التعليم والتدريب
قسم التعليم الدويل

CRICOS Provider Code: 00861K

2990 9637 3 +61  هاتف: 
2184 9637 3 +61  فاكس: 

 بريد إلكرتوين:
 international@edumail.vic.gov.au 
www.study.vic.gov.au :موقع إلكرتوين

 قام بالنرش قسم التعليم الدويل بوزارة التعليم 
والتدريب

 ملبورن

مارس/آذار 2015

 © حقوق التأليف والنرش محفوظة لوالية فكتوريا 

)وزارة التعليم والتدريب( 2015

حقوق طبع ونرش هذه الوثيقة محفوظة لوالية 

فكتوريا )وزارة التعليم والتدريب(، أو يف حالة بعض 

املواد إىل أطراف ثالثة )مواد األطراف الثالثة(. ال 

يسمح بنسخ أي جزء بأي طريقة باستثناء ما يتامىش وأحكام 

قانون حقوق الطبع والنرش لعام 1968، أو رخصة الوصول 

 National Education Access التعليمية القومية للمدارس

Licence for Schools (NEALS) أو بعد الحصول عىل إذن بذلك.

يسمح ألي مؤسسة تعليمية يف أسرتاليا ال يتم إدارتها للربح أو 

لهيئة مسئولة عن إدارة مثل تلك املؤسسة بنسخ وتوزيع املواد، 

باستثناء مواد الطرف الثالث، لألغراض التعليمية لتلك املؤسسة.

 برتخيص من وزارة التعليم والتدريب، 
2 Treasury Place, East Melbourne, Victoria, 3002. 

ISBN 978-0-7594-0700-8

إمكانية الوصول

إذا رغبت يف الحصول عىل هذا املنشور بنسق سهل، الرجاء 

االتصال عىل الرقم 834 809 1800 أو بالربيد اإللكرتوين عىل 

edline@vic.gov.au العنوان

 كام تتوفر هذه الوثيقة أيضاً عىل اإلنرتنت عىل املوقع 
www.study.vic.gov.au

مجاالت فرص 
دامئة لك


