مدونة قواعد مامرسات التعليم الصادرة يف 2016

ARABIC

مدونة قواعد مامرسات التعليم (رعاية الطالب
الدوليني إرشاد ًيا) الصادرة يف 2016
معلومات مهمة للطالب الدوليني وعائالتهم

ما الذي ميكنك توقعه من
موفر خدمات تعليمية؟
الطالب وعائالتهم ميكنهم أن يتوقعوا من موفري
الخدمات التعليمية ما ييل:
•

•توفري معلومات واضحة وكافية ودقيقة بحيث ميكنك
اتخاذ قرارات متبرصة بشأن تعليمك

•

•تقديم معلومات واضحة وميكن فهمها عن حقوقك
والتزاماتك القانونية ،مبا يتضمن سياسات رد الرسوم،
وإنهاء إدراج اسمك مبوجب أي عقود أبرمتها مع
موفر الخدمات

•

•التأكد أنه لديك التغطية التأمينية املحدَّدة

•

•توفري بيئة آمنة وداعمة للدراسة

ماذا لو حدث خطأ؟
إذا كانت لديك أي مخاوف بشأن موفر الخدمات
التعليمية خاصتك أو وكيل يتعامل معك ،فينبغي عليك
أوالً االتصال مبوفر الخدمات خاصتك واتباع إجراءات
التظلامت لديه.
موفرو الخدمات التعليمية يجب أن يكون لديهم
إجراءات تظلامت داخلية لإلصغاء إىل أي مخاوف أو
شكاوى والتعامل معها لضامن نتيجة عادلة .وسيكون
معي ميكنك التحدث معه وسيسديك
لديهم شخص َّ
املشورة عن كيفية التعامل مع مخاوفك أو شكاواك.
وميكن أن يكون هذا الشخص املدير أو مو ِّجه الطالب
الدويل.
إذا مل تعالِج سلسلة إجراءات التظلامت لدى موفر الخدمات
مخاوفك أو شكواك ،فيمكنك االتصال بالجهات التالية:

•

•بقدر اإلمكان ،ضامن أنك تعيش يف إقامة آمنة
ومناسبة

•

•

•توفري برامج توجيه لك حسب السياق شاملة لدعمك
يف دراستك وتحدِّد لك التزاماتك

•هيئة املؤهالت بنيوزيلندا (للمخاوف والشكاوى عن
موفر خدمات ينتهك مدونة القواعد) أو

•

•

•مراقبة وكالئهم لضامن توفريهم لك مشورة
ومعلومات جديرة بالثقة فيام يتعلق بالدراسة
والعمل والعيش يف نيوزيلندا

•( iStudent Complaintsللمخاوف
والشكاوى بشأن األموال أو العقود).

•

•التأكد أن التدريس التعليمي املعروض مناسب
لتوقعاتك ،ومهارتك يف اللغة اإلنجليزية ،وقدرتك
األكادميية

•

• التأكد أن سياسة وسالسل إجراءات مناسبة قيد
التنفيذ لحامية رسوم الطالب املدفوعة ،والتَّمكُّن من
توفري رد الرسوم كام ينبغي إذا انسحبت من دورتك
التعليمية أو إذا أُغلِقَت

•

•ضامن أنه ميكنك الوصول إىل اإلجراءات املالمئة
والعادلة يف للتعامل مع التظلامت (املخاوف أو
الشكاوى).

هذا الكتيب يلخص مدونة قواعد مامرسات التعليم (رعاية الطالب
الدوليني إرشاديًا) الصادرة يف ( 2016مدونة القواعد) .ويوفر معلومات
للطالب ووالديهم بخصوص ما يفعلونه يف حال كانت لديهم شكوى
من معاملة موفر الخدمات التعليمية لهم يف نيوزيلندا أو وكيل موفر
الخدمات التعليمية.

ما املقصود مبدونة القواعد؟
موفرو الخدمات التعليمية يف نيوزيلندا يؤدون دو ًرا
مهم يف ضامن عافية طالبهم الدوليني .وتحدِّد مدونة
ً
القواعد أدىن مقاييس املشورة والرعاية املتوقَّعة من
موفري الخدمات التعليمية للطالب الدوليني .وهذا يضمن
للطالب الوافدين من بالد أخرى للدراسة يف نيوزيلندا
التبرصة واألمن والرعاية املالمئة لهم.
نيوزيلندا تُ َع ِّرف الطالب الدوليني بأنهم الطالب غري
املحليني .وهناك املزيد من املعلومات عن هذا عىل موقع
وزارة التعليم يف نيوزيلندا عىل العنوان
.www.education.govt.nz
إن هيئة املؤهالت بنيوزيلندا ( )NZQAهي املسؤولة
عن مدونة القواعد نيابة عن حكومة نيوزيلندا.

من الذي تنطبق عليه
مدونة القواعد؟
تنطبق عىل جميع موفري الخدمات التعليمية يف نيوزيلندا
الذين يدرجون أسامء طالب دوليني ،ويجب أن يكونوا ُموقِّعني
عىل مدونة القواعد هذه ،كام يجب عليهم االلتزام مبتطلباتها.
قامئة مبوفري الخدمات التعليمية امل ُوقِّعني عىل مدونة
القواعد متاحة عىل موقع هيئة املؤهالت بنيوزيلندا عىل
العنوان .www.nzqa.govt.nz

كيف ميكنني الحصول عىل
نسخة من مدونة القواعد؟
نشجعك عىل قراءة مدونة القواعد هذه املتاحة عىل
املوقع اإللكرتوين لهيئة املؤهالت بنيوزيلندا بعدة لغات.
إذا كانت لديك املزيد من االستفسارات عن مدونة
القواعد ،فيمكنك إرسال بريد إلكرتوين إىل العنوان
code.enquiries@nzqa.govt.nz

هل لديك شكوى من موفر
خدمات ينتهك مدونة
القواعد؟
بصفة مسؤول إدارة مدونة القواعد ،فإن هيئة املؤهالت
بنيوزيلندا لديها السلطة القانونية للتحقيق يف االنتهاكات
املحتملة ملدونة القواعد .ولديها سلسلة إجراءات للبحث
فيام إذا كانت املخاوف أو الشكوى صالحة أم ال ،وفيام
إذا كان موفر الخدمات انتهك مدونة القواعد .وهذه
اإلجراءات تتضمن الحصول عىل املعلومات من كل من
الطالب الذي أبلغ عن املخاوف أو الشكوى ،وموفر
الخدمات التعليمية.
ملزيد من املعلومات عن كيفية تقديم شكوى ،انظر
املوقع اإللكرتوين لهيئة املؤهالت بنيوزيلندا

www.nzqa.govt.nz/about-us/

make-a-complaint/make-a-complaintabout-a-provider

هل شكواك تتعلق باألموال أو
العقود؟
إن  iStudent Complaintsلخدمة مستقلة توفرها
حكومة نيوزيلندا؛ ميكنها مساعدتك يف حل مخاوفك
وشكاواك املتعلقة باألموال أو العقود املربمة مع موفر
الخدمات التعليمية .وهذه الخدمة مجانية.
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ميكنك االتصال بخدمة

iStudent Complaints

بعدة طرق:

املوقع اإللكرتوين

www.istudent.org.nz

الربيد اإللكرتوين

complaints@istudent.org.nz
رقم الهاتف الدويل 64 4 918 4975

رقم الهاتف املجاين
(داخل نيوزيلندا)

0800 00 66 75

الفاكس 64 4 918 4901

من خالل الوسائط االجتامعية:
املوقع Facebook

www.facebook.com/
istudent.complaints
( WeChatابحث عن “NZ iStudent

 ”Complaintsليس إال باللغة الصينية)

الربيد:
iStudent Complaints
صندوق بريد 2272
Wellington 6014
New Zealand

