
ةصاخلا فورظلاب رظنلا بلط مّدقت فيك

:ىرخأ
 ملو ناحتمإلا يف ًاضيرم تنك •

!ًادّيج همّمتأ
!يناحتمإ دعوم ًادغو ضيرم انأ •
 ميدقت دعوم ىلع ترخأت دقل •

!ضيرم يننأل ةسارد ضرف
 ال ةبعص ةيصخش فورظب ُّرمأ •

  !يسرد ىلع رثؤت لازت
 ريسلا تاءارجإ ىلع كدعاسي جذومنلا اذه
 .‘ةصاخلا فورظلا’ هناونع بلط ميدقتب

 نم دكأتلل ةدوجوم ‘ةصاخلا فورظلا’ َّنإ
 ًاضيرم تنك امدنع ةلداع ةقيرطب كمييقت

 لكاشم لثم ىرخأ ةبعص لئاسم تهجاو وأ
 ناك اذإ .مّلعتلل كتردق ىلع ترثأ ةيصخش

 وأ كتيلك’ موقت نأ نكمي ،ًاحجان كبلط
.مييقتلا تارييغتب ‘كعرف

‘ةصاخلا فورظلا’ بلط جذومن ْدج .1
mams.rmit.edu.au/8a5dgcaqvaes1.pdf اهدجتو 

: ينورتكلإلا عقوملا ىلع وأ Hub ‘باه’ ـلا يف

ةنّيعملا ةينوناقلا ةلهملا .2
 لمع ّيموي لالخ بلطلا ميدقت بجي

 لصت ةلهم لالخ ةلدألا مدقتو مييقتلل
 تزواجت دق تنك لاح يف هاندأ عجار) مايأ 5 ىلإ

 ديدمت ىلإ ةجاحب تنك اذإ .(لمع ّيموي ةلهم
 نوضغ يف ةساردلا ضرف ميلست دعوم

 تحت نكلو كلذ كنكمي ،مايأ ةعبس نم لقأ
 ىرخأ تاظحالم’ ىلإ رظنأ – رخآ جذومن ناونع

 .هاندأ ‘ةديفم

 جذومنلا ميدقت لاح يف .3
ةّيحص وأ ةّيبط بابسأل

 وأ كبيبط ىلإ ‘ةّصاخلا فورظلا’ جذومن ذخ
 اوألميل ةّحصلا بّردم وأ يسفنلا ملاعلا ىلإ
 لبقت ال ،(مييقتلا تاريثأت نايب) ب ءزجلا

.جذومنلا اذه لدب ةّيحص ةداهشب RMIT ـلا

جذومنلا ألم
لوألا ءزجلا

 يحصلا مييقتلا نوكي نأ لضفألا نم
 ةراشإ ريخألا اذه مّلعيو بيبطلا نع ًارداص
 .ضرملا صَّخش هنأب صتخملا عبرملا يف

 يلدي نأ نم لضفأ ريخألا ءارجإلا اذه ربتعيو
 نم يناعي هنأب هتدافإب ًادرفنم بلاطلا

 لاح يف لوقعم ريغ نوكي نأ نكمي اذهو .ضرم
 ضرملا ناك اذإ .ةحضاو ضارعأ كانه نكي مل

 رسع وأ ازنولفنأ وأ ءاعمأو ةدعم باهتلإ وه
 ،ةداضملا ةيودألا هحفاكت ضرم ّيأ وأ ثمطلا

 ةيفاضإ تامولعم قفرت نأ كنكمي
 بتكأ وأ اهب رّمت يتلا ضارعألا نع ةلّصفم

 ىلع) .كيلع ضرملا عقو ليصفتلاب
 ،ءاودلا عفني مل لاح يف ،لاثملا ليبس
 ةئيه ربتعت ال (.جذومنلا يف كلذ بتكا

.ةّيدجلا ةناخ يف هذه ضارمألا نيراشتسملا

فرظلا ةّدمب قلعتملا مسقلا 
 لبق تقولا ضعب لالخ يف جذومنلا تمَدق اذإ

 ةراشإب بيبطلا قفاوي نأ بجي ،مييقتلا
 مئاد ضرم وه كضرم ّنأب عبرملا يف اهمّلعي
 مييقتلا ّنأ نم دكأتو) دمألا ريصق ضرم وأ

.(رهشأ 6-3 لالخ نوكي

 تاريثأتب قلعتملا مسقلا
مييقتلا

 ىلع بجي ‘مييقتلا تاريثأت’ مسق يف
 هّلقأ عبرملا رايتخإ ةراشإب مّلعي نأ كبيبط

 . Impact Severe ‘ةرطخ تاريثأت’ ناونع تحت
 ‘ةلدتعم’ عبرم كبيبط راتخإ لاح يف .مّهم اذهو

Moderate حجان ريغ كبلط نوكي ،لقأ وأ. 

تاريثأتلا فصوب قلعتملا مسقلا
 بجي ،ناحتمإ نع ةرابع مييقتلا ناك اذإ

 بتكي نأ ينهملا يسفنلا جلاعملا ىلع
 نأ هتعاطتساب نكي مل’ لثم ًائيش

 مسق يف ‘ضرملا ببسب ناحتمإلل عضخي
Description lmpact ‘مييقتلا تاريثأت’

 دكأت ،رفسلا ىلع رداق ريغ كنا تركذ اذإ
 اذه يف بيبطلا ىرتل رفاست مل كنأ نم

.كّدض ذخؤيو ضقانت ربتعي كلذ نأل .مويلا

 نم ةدناسملا ىلع لوصحلا
 صاخلا مئادلا رابتعإلا ،ةعماجلا

Study and Learning Centre زكرم 
‘ميلعتلاو ةساردلا’

9925 3600 /فتاه

Student Complaints بلاطلا ىواكش
 ‘بلاطلا ىواكشل لاصتإلا فظومب’ لصتإ

.كدهعمل عباتلا

www.rmit.edu.au/students/complaints

 داحتإ’ عم ثدحتت نأ نكمي – ىوكش مدقتل
.ةحيصنلا كئاطعإل ‘ةبلطلا

(ISIS) معدلاو بناجألا بالطلا تامولعم
9925 2708 /فتاه

www.rmit.edu.au/internationalsupport

Scholarships and Finance دراوملا 
ةيساردلا حنملاو ةيلاملا

9925 2811/فتاه

www.rmit.edu.au/finance

 مرح يف دوجوملا HUB ـلا زكرم نم اودكأت
 تاقوألا نع تامولعملا نم ديزمل ةعماجلا

 .تامدخلا هذهل

www.rmit.edu.au/students/services 

 ةقلعتملا ةسايسلاو حئاصن
عوضوملاب

 ةعماج اهدمتعت تاسايسلا نم ةعومجم كانه
:لمشتو عوضوملا اذهب قلعتت RMIT ـلا

مييقتلا ةسايس •

 صاخلا فرظلا ةسايس •

(يلاعلا ميلعتلا) يميداكألا مدقتلا •

ءوفكلا ريغ زاجنإلا •

 بالطلل تاءارجإ :يميداكألا مدقتلا •
دالبلا لخاد نودوجوملا بناجألا

www.rmit.edu.au/policies عقوملا ةرايز نكمي 
:يلاتلا

 يف اهحفصت ربع تاسايسلا ةءارق نكمي
  .ةحفصلا هذه ىلع ةدوجوملا تاسايسلا

 فظوم’ عم لاؤس ّيأ شقانت نأ كنكمي
.تاسايسلا هذه نع ‘بالطلا عم  لاصتإلا

بلاطلل ىرخألا قوقح نع بّيتك
كقوقحو تاناحتمإلا •

مييقت ةمالع ىلع ضارتعإلا •

ىوكشلاب موقت فيك •

رطخ يف تنأ •

بناجألا بالطلا •

   ةيلوؤسملا نم لّصنتلا
 بّيتكلا اذه يف ةدراولا تامولعملا
 ةعماج ربتعت .طقف ةيهيجوت يه

 قبطتو ،لخادتم طيحم RMIT ـلا
 .ةفلتخم ةمظنأ ةدع بلغألا يف
عقوم اوروز تامولعملا نم ديزمل

student.rights@rmit.edu.au 

 ةرايزب مق ةدعاسملا نم ديزمل
 ‘ةبلطلا داحتإ يمامألا بتكملا’
 عم لاصتإلا فظوم’ عم ثدحتلل

 .‘ةبلطلا

 ،ةنيدملا يف يلاعلا ميلعتلا ،
 قباطلا ،8 مقر ىنبملا

3City Higher Ed: Building 8, Level 3

 ىنبملا :نوتلراك يف ةعماجلا مرح 
 :Carlton Campus 4 قباطلا ،57

Building 57, Level 4

 قباطلا ،514 ىنبملا :كيوزنارب 
2Brunswick: Building 514, Level 2

 قباطلا ،204 ىنبم :ارودناب 
1Bundoora: Building 204, Level 1

student.rights@rmit.edu.au لسرأ وأ 
 لع كتيضق نع ةلّصفم تامولعم

ينورتكلإلا ديربلا

9925 5004 ـب لصتإ راسفتسإلل

 عم دعوم ىلع لوصحلا كنكمي
 بلطتت اذإ   ‘ةبلطلا قوقح فظوم’

.كلذ

 ّمضنإ ؟بّيتكلا اذه كدعاس له
 انيلإ ّمضناو ةبلطلا داحتإ ىلإ
!كقوقح ليصحتل



 بلطل جذومنلا مدقت تنك اذإ .4
يبط ريغ ببس /ةمحرلا

 قفرأو ( 2ءزجلا) يف ةباتكلا ةرقف ألمإ
  عاونأ .كفورظ نع يفاولا حرشلا عم ةلاسر

 دقو ةافو ةلاح اهببس يتلا فورظلا هذه
 ةقالع لاصفنإ ،ةلئاعلا دارفأ دحأ توم  نوكت

 ةراسخ وأ ،ةميرج ةيحض وأ ،ةقادص/ةيلئاع
 لالخإ وأ ،ةفيظو/يدام دودرمل ئجافم لكشب

 ةجيتن راظتنا’ وأ ،ةيلحم تابيترتل يدج
 .نجسلاو دّرشتلا وأ ،‘ةنيعم

 بابسألا ركذأ .كبابسأ ةباتكل كتقو ذخ
 تاذ ليصافتلا عيمج ركذ عم ،حوضوب

 فورظلا ّنأ فيك ديدحتلاب ْحرشإ .ةيمهألا
 ِطعإ .ةساردلا ىلع كتردق ىلع ترّثأ ةبعصلا

.تعطتسإ اذإ مايألا خيراوت ديدحتلاب

 ةنجللا عنتقت .مَهم اذه .تابثإلل قئاثو ْدز
 وأ ،ةافو ةداهش لثم ،ةّلقتسملا ةلدألاب

 وأ ،ةيفرصم تاظوفحم وأ ،ةطرشلا ريراقت
 نيراشتسملا ّنإ  .نيراشتسملا نم تادافإ

 يف ةدّيجلا ةفرعملا مهيدل RMIT ـلا يف
.ةصاخلا فورظلا تابلط لئاسر ريضحت

 Template ةلاسر ةعبط RUSU ـلا تعضو
 فورظلا بلط ميدقت يف مكتدعاسمل

 نكمي .يبط ريغ ببس ىلع ينبملا ةصاخلا
 اهودجت www.su.rmit.edu.auLstudent-rights نأ

 :يلاتلا عقوملا ىلع

ةّماه طاقن
 يه اهتدروأ يتلا ةباتكلا نأ نم دكأت •

 فورظلا ةنجل’ صحفتو رظنت .ةكسامتم
 .تاضقانت ةيأ ىلإ ‘ةّصاخلا

ميلستلا نع خسن عبطاو •

 فورظلا’ بلط مدقت كنأب رضاحملا غلبأ •
‘ةصاخلا

 ال رومأب RMlT ـلا ربخت نأ ًاربجم تسل •
 ناك اذإ .اهتشقانم يف ةحارلاب رعشت

 ةمدخ نم وأ بيبطلا نم ةلاسر كيدل
 يف ‘ةروشملا ةمدخ’ لثم ةّيرس ةدعاسم

 لكاشملا ريثأت فصت نأ نكمي ،RMlTـلا
 يه لكاشملا نأب ديفتو كتسارد ىلع

 .ةّيرس نكلو ةّيدج

 اذإ .Hub ـلا ىلإ كبلط مّدق .5
 ريوصت كتعاطتسإب ناك

 ربع هلسرت نأ نكمي ،جذومنلا
.special :ىلإ ينورتكلإلا ديربلا

consideration@rmit.edu.au
 تقولا دعب ةعاس 48 تّرم ول اذام

؟ددحملا
 تالاح يف ةرخأتملا تابلطلا لبقت

 ملق بتكم’ ةقفاوم ذخأ دعب ةيئانثتسإ
 عطتست مل كنأب ينعي اذهو .‘ةيميداكألا
 ناك ءاوس ددحملا تقولاب جذومنلا ميدقت

 ليبس ىلع .ةيّبط وأ ةيصخش بابسأل كلذ
 :لاثملا

 كتعاطتسا مدع ةجردل ًادج ًاضيرم تنك •
 .يرورضلا تقولا يف بيبطلا ىلإ باهذلا

 نأ كبيبط ىلع بجي ،ةلاحلا هذه يف
 incapacitated ‘ًايلك ًازجاع’ تنك كنأ بتكي

totally  مييقتلا ريثأت’ مسق يف‘ 
Assessment lmpact .  

 عطتست ملو بائتكإلا نم يناعت تنك •
 .بسانملا تقولاب رومألا ةهجاوم

 مّدقت نأ كيلع بجي ،تالاحلا عيمج يف •
 كبيبط نم ريسفت لثم ،ةيفاضإ ةلدأ

 .راشتسملا نم ةلاسر وأ

 ؟نآلا اذام
 فورظلا’ ةنجل كيطعت ،بلطلا ميدقت دنع

 متيو .لمع مايأ ةرشع لالخ ًاباوج‘ةصاخلا
 ركذت اذل ،ينورتكلإلا ديربلا ربع اهلاسرإ
 باسح صّحفتت نأب ةرتفو ةرتف لك نيب

 تدارأ اذإ .يبلاطلا ينورتكلإلا كديرب
 تيسن امبر وأ ةيفاضإ تامولعم ةنجللا

 ةلاسر كيلإ نولسري ًائيش لمشت نأ
 تامولعملا ميدقت ديعت نأ بجيو ةينورتكلإ
 .كبلط ءاغلإ متي وأ مايأ 5 لالخ يف ةديدجلا

 ضارتعإلا متي ال ةيغلملا تابلطلا ّنإ
 .ًادج مّهم اذهو اهيلع

 رومألا ىدحإ ىلع يوتحي ةنجللا رارق نوكيو
:ةيلاتلا

 Assessment AIternative ليدب مييقت •
مييقتلا قرط يف عّونت

                                                             تقولا ديدمت •

• Equitable Assessment Arrangement  
.  ‘لداعلا مييقتلا ميظنت’

 - Assessment Deferred ‘لجؤم مييقت’ •
 نم بلاطلا ىفشي امدنع مييقتلا يرجي

هتلاح/هضرم

 ةيساردلا ةداملا نم باحسنالا لوبق •
ةيميداكأ ةمارغ نودب

 نوكي ،كبلط ضفر اذإ .‘بلطلا ضفر’ •
 ةلاسرلا يف ةبوتكم ضفرلا بابسأ

 متي فيك نع ةحيصن دوجو عم ،ةيديربلا
 يف ضارتعإلا ةنجل’ ىدل        ضارتعإلا

 .‘ةعماجلا

يبلط ضفر مت
؟لمعأ اذام

 ىلإ لمع مايأ 10 لالخ ضرتعت نأ كنكمي
 بّيتكلا عجار .‘ةعماجلا يف تاضارتعإلا ةنجل’

 كفورظ ضفر ضرتعت فيك’ ناونع تحت
 .‘ةصاخلا

ىرخأ ةماه تاظحالم
 وأ ميدتسم ضرم نم يناعت تنك اذإ •
 يف بغرت نأ نكمي ،ةليوط هتدم ضرم

 .‘لداعلا مييقتلا ميظنت’ ميدقت
/www.rmit. edu.au روزت نا كنكمي

browse;ID=id0959jyz9mx عقوملا اذه 
 بجي :ةيفاضإلا تامولعملل يلاتلا

 عيباسأ ةعبرأ لقألا ىلع جذامنلا ميدقت
.مييقتلا دعوم لبق

 تقو ديدمتل ةلقتسم ةسايس دجوت •
 حمست يتلا ،مييقتلا ميدقتل ددحملا
 جذومن .ىصقأ دحك مايأ ةعبس ديدمتب

 هميدقت بجيو :ىلع هودجت بلطلا
 لبق دحاو لمع موي نم رثكأب سيل

/http: mams.rmit.edu.au .ددحملا دعوملا
seca86tti4g4z.pdf    

 عقوملا ىلع ةرفوتم ةبلطلا تابلط عيمج
  www.rmit.edu.au/students/forms :يلاتلا

ًاناجم بلاطلا ةيصوصخ تامدخ
RMIT ـلا ةروشم

 3999  (لمعلا ماود جراخ)  9925 4365 /نوفلت
 (ماودلا تاعاس) 9925

counselling@rmit.edu.au ينورتكلإلا ديربلا 

 ناكسإلا يف ةيراشتسإلا ةدحولا
Service Advisory Service

9925 2963/فتاه

www.rmit.edu.au/housing

 تاجايتحإلا يوذل لاصتإلا ةدحو
ةصاخلا

Disability Liaison Unit 
9925 1089 /فتاه

dlu@rmit.edu.au ينورتكلإلا ديربلا

www.rmit.edu.au/disability

Compass drop-in Centre ةرئاد زكرم 
  ‘دعوم ريغ نم انترايزب مق’

9925 2785/فتاه

compass@rmit.edu.au ينورتكلإلا ديربلا


