
 خيراتلا
 كمسإ

   بلاطلا مقر
كب لاصتإلا ليصافت

 ،بلاطلا مّدقت ةنجل يئازعأ

،دعبو ةيحت

 ةجيتن ُتزجنأ دقل .ةراسخلا ةيناكمإ ىلإ يدؤت دق ًارومأ نأ ريشت اهتغلبت ةلاسر نأشب مكيلإ بتكأ انأ
 يتلا فورظلا حرشل ‘ببسلا راهظإ’ اهناونع ةلاسرلا هذه ميدقت يف بغرأ انأ .لصفلا اذه يف ةءوفك ريغ
 انه لخدأ) يتاسارد حاجنب ّممتأ ىتح اهب لمعلا يونأ يتلا تاءارجإلا ضرعلو ةيبلسلا ةجيتنلا هذه ىلإ تّدأ

.(جمانربلا/ةساردلا

(ءزجلا اذه ةباتك يف كتدعاسمل هاندأ ةلئسألاب نعتسإ) يضاملا لصفلا لالخ

-ةلئسألا هذه رابتعإلا نيعب ذخ

؟ىرج اذام

 ؟بعصلا فرظلا ثودح يف مهاس يذلا ءيشلا وه ام ؟لصح اذام •

؟ةليوط تاعاسل ةرجأ ءاقل ٍلمعب تمق له له •

 ةلزعلاب ترعش له ؟ةينضم ةربخلا هذه ّنأب ترعش له ،ةيعماجلا كتسارد يف ىلوألا يه ةنسلا هذه له •
 ؟كدعاست نأ نكمي يتلا تامدخلاب ملع ىلع نكت ملأ ؟بائتكإلاب وأ

 ؟ كدعاست/كدناست نأ نكمي تامدخب نآلا ملعت له •

 كيدل له ؟ةساردلا ىلع كتردق فيفختب ًةرشابم مهاسو (كل نيبرقملا دحأ وأ) ضرمب باصم تنأ له •
  ؟راشتسملا/بيبطلا نم لئاسر وأ بيبط ةداهش ّيأ ؟اهب تررم يتلا ةبعصلا رومألا يف ةلدأ

؟ةقالع نع لاصفنا ؟ هب ّرمت جّنشتم عضو كانه ناك له •

 فيك نع ثدحتلا تعطتسا اذإ ،رومألا كلت ركذت نأ مهملا نم) ؟ةيصخش وأ ةيميداكأ فورظلا تناك له •
 .(لبقتسملا يف كيلع رثؤت نل يهو لئاسملا هذه تّيطخت/تّيطخ

 ةعوفدملا لمعلا تاعاسب ًةنراقم اهب موقت يتلا ةساردلا تاعاس ددع وه ام ،ببسلا وه لمعلا ناك اذإ •
 ةلاسر وأ عفدلا مئاسق لثم ) ةلدألا كيدل لهو ىرخأ ةيجراخ تامازتلإ   يأب ًةنراقم وأ ، اهلغتشت يتلا

؟لمعلا تاعاس فيفختب كمايق تابثإل اهمدقت نأ نكمي (كلمع بر نم

 كيلع بجي  :ماه ؟رومألا هذه نيب نم كحاجن ةبسن نم ّللقو ةساردلل كتقاط ىلع ّرثأ يذلا ءيشلا وه ام
 نع ةجراخ ةئراط فورظ تلصح نكلو ،حاجنب كتاسارد لامكإل ةوقلاو ةردقلا كيدل هّنأ رضاحلا يف نّيبت نأ

.كلذب مايقلا ىلع كتردق مدع ىلإ يضاملا يف تّدأ (نآلا تفلتخإ فورظ وأ) كتدارإ

؟كتاجرد نيسحتل اهتذختا يتلا تاوطخلا يه ام

  ةراشتسا وأ معد وأ ،ةدعاسم تبلط له ؟ئطاخ وحن ىلع ىرج ام حيحصتل اهب تمق يتلا تالواحملا يه ام •
؟ةدعاسم بلطتل ءاقدصأ وا كتلئاع دارفأ دحأ عم تملكت له وأ/و

تاحيملت
 اذه يف ‘ببسلا راهظإ’ اهناونع لئاسر يف كعم تّرم يتلا ةلكشملا حيضوت ركذتت ّنأ مّهملا نم •

 بّنجتتل (ةمّهم تناك اذإ) اهرّيغتس يتلا رومألا يه امو كتاسارد ىلع ًابلس ترثأ فيكو ،لصفلا
 .ةلاحلا هذه راركت

 ةينورتكلإ لئاسرو خيراوتو ، RMIT ـلا ةعماج تابلط عيمج عم ةيقئاثو ةلدأ ميدقتب ْمق •
.كلاوقأ نهربتل

 ةعباتملا نم لضفأ رايخ وه بايغ ةزاجإ ىلع لوصحلا ربتعت وأ كل مئالم جمانربلا اذه ربتعت له •
 لضفت كنأب عوضوملاب ‘بلاطلا مدقت ةنجل’ ملعأ ،يفنلا لاح يف ؟يلاتلا لصفلا يف

   .رخآ جمانرب ىلإ لاقتنإلا وأ ‘بايغ ةزاجإ’ ىلع لوصحلا



                                                                       ؟‘يميداكألا ءادآلا مدقت زاجنإ ةطخ’ نم اهتلمعتسا يتلا تايصوتلاو تالاحإلا يه ام •

  ؟لصفلا اذه يف هب موقتل وأ رّيغتل ططخت اذام ىلإ

 ؟كفورظ نيسحتل هب مايقلا عباتتس يذلا لمعلا وه ام •

 ؟كتسارد ىلع اهعقو فيفختل كتّين يه ام ،معن ناك اذإ ؟رمتست نأ لمتحملا نم كفورظ نأ دقتعت له •

؟راسملا ىلإ ديدج نع دوعتل ديعبلا ىدملا ىلع وأ ريصقلا ىدملا ىلع كتطخ يه ام •

  ؟كجمانرب يف ةعباتملا تدرأ اذإ ةفلتخم ةقيرطب كتاساردب مازتلإلا نم نكمتتس فيك •
؟حاجنلل كتسارد ةطخ يه ام

 كل حامسلا بجيو ةيميداكألا كتاسارد نم ةيلاتلا ةرتفلا يف حجنت نأ لامتحإ كانه َّنأ UAC ـلا ربتعت
 ىلع زّكر ؟حيحصلا جمانربلا يف تنأ له ؟جمانربلا ةياهن يف ًابيرقت تنأ له .جمانربلا يف ىقبت نأب

 تناك ىتلا فورظلا طبرت نأ لواح .كداعبتسا ةجيتن اناك ناذللا طرفملا رارقلاو ةيقطنملا ريغ بابسألا
 اهب لماعتتس وأ ترّيغت  ًارومأ ّنأ فيكو .ةنّيعم ةيسارد داوم يف حجنت مل اذامل لاؤسلا ىلإ كتدارإ نع جراخ

 .يلاتلا ىعسملا يف ةيساردلا عيضاوملا هذه يف حجنتس كّنأ ٍوتل تنهرب وأ نهربتس ةفلتخم ةقيرطب

 يتلا ةلدألا ةحئال بتكُأ :‘ببسلا راهظإ’ اهناونع يتلاسر معدت يتلا ةقفرملا قئاثولا ىلإ رظنأ ًءاجر
 دحأ ةافو ةداهش وأ ،ينوناق حيرصت وأ ،راشتسملا ةدافإ وأ ،ةطرش ريرقت وأ ،يبط ريرقت :هذهو) اهتلمش

 اهرضحت نأ تلبق يتلا تايصوتلا/تالاحإلا نم ةدعاسملا تامدخلا زكارم يف كروضح ليلد وأ ،كءابرقأ
 ةرشنلا’ يف ةلدألا نع ىرخأ ةلثمأ دجت .لاّمعلا وأ لمعلا بابرأ نم لئاسرو ،‘يميداكألا مّدقتلا ةطخ’ نم ءزجك

 (‘قئاثولا ةلدأ’  نع ةلثمأ ؛‘ةيفاضإلا RUSU ـلا عيزوتلل

 ةوقب ترثأو تعقو يتلا ةرطخلا/ةعقوتملا ريغ/ةيئانثتسإلا فورظلا ىلع لّدت هالعأ ةلاسرلا نأب فرتعأ
 اذام) يل اوحمستو يعضوب اورظنت نأ ةقيقحلا يف ىنمتأ .يتايناكمإ لماك ًايميداكأ زاجنإل يتردق ىلع

.(رارقلا يف نونمتت

،مارتحإلا قئاف اولبقتو

كمسا

www.su.rmit.edu.au/student-rights عقوم اوروز بلاطلا قوقح نع تامولعملا نم ديزمل:  

 ‘ةبلطلا عم لاصتإلا فظوم’ عم ثدحتلل ‘بالطلا داحتإ يف  يمامألا بتكملا’ ةرايزب مق ةدعاسملا نم ديزمل
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Student.rights@rmit.edu.au  ينورتكلإلا ديربلا لع كتيضق نع ةلّصفم تامولعم لسرأ وا:

.‘بلاطلا قوقح فظوم’ عم كل ًادعوم ليجست متي ةرورضلا لاح يف

 ميلعتلاو ةيعامتجإلا نوؤشلا ةرئاد (RUSU) بالطلا داحتإ RMIT ـلا ةعماج ،بلاطلا قوقح ةلاسر جذومن ةعبط  مّدقت
 .بلاطلا قوقح وفظومو


