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 (كمقر) بلاطلا مقر
كب لاصتإلا ليصافت

،ةعماجلا يف ضارتعإلا ةنجل ّرس ةنامأ يئازعأ

 يتساردب مّدقتلا رّسعتل ةجيتن جمانربلا نم يداعبتسا رارق ىلع ضارتعإلل ةدافإلا هذه ميدقت يغبأ
 عم قفرملا‘يداعبتسا رارق ىلع ضارتعإ بلط جذومن’ ناونع تحت يبلط يف ترشأ امك .ءوفك ريغ لكشب

:ةيلاتلا سسألا ىلع ضرتعأ انأ ،ةلاسرلا هذه

//:http (:عقوملا اذه ىلع اهدجت بابسألا ،هيلع كضارتعإ ينبتل راتخت ةعبرألا بابسألا نم ّيأ انه ركذُأ) •
www.rmit.edu.au/browse;ID=vj2g89cve4uj1

 قبطني ساسأ ّيأ ددحت نأ ًايدج مّهملا نم ،ةعبرألا بابسألا سسأ ديدحت باّلطلا مظعم عيطتسي امنيب) 
 .ساسأ نم رثك أ ىلع كضارتعإ ينبتو ضرتعت نأ كتعاطتسإب .سسأ ةدع ًاضيأ دوجو  ىتح وأ كتلاح ىلع

.(ةدعاسملا اومدقي نأ RUSU ‘ةبلطلا قوقح يفّظومل ’ نكمي ،ًاديكأ نكت مل لاح يف

 ةلاسرلا يف اهتعضو دق هالعأ ةروكذملا سسألا بسح ضارتعإلا اهيلع ينبأ يتلا ةلدألاو بابسألا َّنإ
 حاجنلاو  ةثيثحلا دوهجلا لامكإ يتعاطتسإب دعي مل (؟ةرتف ّيأ يف) يضاملا يف هًنأب حّضوأسو .ةيلاتلا

:ةيلاتلا بابسألل للخ عقو دقو يتاسارد يف

؟عيضاوملا/ةيساردلا ةداملا يف لشفلا ىلإ تدأ لصفلا اذه يف تأرط يتلا ةبعصلا فورظلا يه ام  

؟بعصلا فرظلا ثودح يف مهاس يذلا ءيشلا وه ام •

؟ًاضيرم نيبرقملا صاخشألا دحأ وأ تنك له •

؟ةليوط تاعاسل ةرجأ ءاقل ٍلمعب تمق له •

؟كدعاست نأ نكمي يتلا تامدخلاب ملع ىلع نكت ملأ ؟بائتكإلاب وأ ةلزعلاب ترعش له •

؟ةينضم ةربخلا هذه ّنأب ترعش له ،ةيعماجلا كتسارد يف ىلوألا يه ةنسلا هذه له •

؟ كدعاست/كدناست نأ نكمي تامدخب نآلا ملعت له •

؟ةساردلا ىلع كتردق فيفختب ًةرشابم مهاسو (كنم نيبرقملا دحأ وأ) ضرمب باصم تنأ له •

 تاداهش لثم ؟كتساردب مامتهإلاب كريصقت ىلإ ىدأو بعصلا فرظلا ثودح ىلع ليلد ّيأ كيدل له •
؟راشتسملا/بيبطلا نم لئاسر وأ ةيبط

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

 نأ كيلع بجي  :ماه ؟رومألا هذه نيب نم كحاجن ةبسن نم لّلقو ةساردلل كتقاط ىلع ّرثأ يذلا ءيشلا وه ام
 فورظ وأ) كتدارإ نع جراخ ةئراط فورظ تلصح نكلو ،حاجنب كتاسارد لامكإل ةوقلاو ةردقلا كيدل هّنأ تّبثت

.كلذ لعف ىلع كتردق مدع ىلإ تّدأ (نآلا تفلتخإ

 لصفلا يف يتاسارد عيضاوم يف ةءوفك ريغ ةجيتن ىلإ تدأ يتلا فورظلا هذه ةجيتن مغر نكلو
 :ةيلاتلا رومألا تزجنأ اهتقو نم ،يضاملا

تاحيملت
 فظوم’ ةدعاسمب ًادعوم ْذخ ،يفنلاب باوجلا ناك اذإ ؟بلاطك كقوقح ةشقانمل ًادعوم تلّجس له •

.بلطلاب كدناسي ىتح ‘بلاطلا قوقح

 نوكي نأ بجي .(UAC) ‘ةعماجلا يف ضارتعإلا ةنجل’ يف كتيضق عامس قح ًاروف كحنم ّمتي ال •
 عامس لوبق ّمتي ىتح (هاندأ ةبوتكملا) ةعبرألا بابسألا نم ةدحاو ىلع ينبم كضارتعإ

 ببس ّيأ ىلع وأ ةعبرألا بابسألا عم قباطتت كتلأسم ّنأ نم دّكأتلا َتدرأ لاح يف .كتيضق
.‘بلاطلا قوقح فظوم’ عم عوضوملا ثحبإ ،هيلع كضارتعإ ينبتل هراتخت

 ةياهن يف ًالعف تنأ له -امهو ةلاسرلا هذه ةباتك دنع رابتعإلا نيعب امهذخأت نأ بجي نارمأ كانه •
؟حيحصلا جمانربلا يف تنأ له ؟جمانربلا



 كتردق نيسحت فدهل هلمع عباتتس يذلا ءيشلا وه امو ،اهتزجنأ يتلا رومألا انه بتكت نأ كيلع بجي
 .لبقتسملا يف حاجنب ةساردلا ةعباتم ىلع

:يهو ةلاسرلا نم ءزجلا اذه بتكت امدنع رابتعإلا نيعب اهذخأت نأ بجي رومألا ضعب هذه

؟يضاملا يف كعم لصح ام نِونَعُتل تلمع اذام •

؟ ‘ميلعتلاو ةساردلا’ زكرم نم وأ بيبط وأ راشتسم نم ؟اهتبلط يتلا ةدعاسملا يه ام •

؟كلمع شاعم نم تضّفخ له •

 مل اذامل ،يفنلا لاح يف ؟يميداكأ راشتسم عم ءاقلل تّيعس له .‘يميداكألا مّدقتلا زاجنإ’ ةطخ عجار •
؟كلذب ْمقت

 فيك ْبتكأ ،كلذك رمألا ناك اذإ ؟مهتعبات له ؟حئاصن كانه تناك له ؟ حئاصن نم راشتسملا كاطعأ اذام •
؟اذامل ،فلتخم رمألا ناك اذإو ،كلذ ىلع رمألا كدعاس

؟يميداكألا كزاجنإ ىلع ترثأ يتلا ببسلا يه رومألا كلت تناك له •

؟لشفلا ةهجاوم رطخ يف ًاددجم تسل كّنأب تّبثت نأ نكمي فيك •

؟لصفلا اذهل ديعاوملا لودج نع اذام ،امهلحم يف ةيجتارتسإ /ميمصت كيدل له •

 رركتت الف كعضو رّبدتس فيك ،ةدوجوم كتاسارد ىلع ترثأ يتلا ةبعصلا فورظلا لازت ال تناك اذإ •
 ؟كتسارد ضراعتو فورظلا

 كتسارد نم ةيلاتلا ةرتفلا يف حاجنلا لامتحإ كانه نأ UAC ـلا  ‘ةعماجلا يف ضارتعإلا ةنجل’ ربتعت
 .جمانربلا يف ىقبت نأب كل حامسلا بجيو ةيميداكألا

 هذه لمشت نأ نكمي .كتلاسر عم ةلدألا ميدقت كيلع بجي هنأب رَّكذت ،يبلط معدت ةيلاتلا ةلدألا هذه
 ةلدأ ةيأ وأ ،ءاقدصأ وأ/و ةلئاعلا دارفأ وأ كسفنب امهألمت ينوناق  حيرصت كلذك ءاقدصأ/ةلئاعلا نم ةدافإ

 ‘ببسلا راهظإ’ ناونع تحت كتلاسر ميدقت تقو ةرفوتم نكت مل ةّصاخلا ةلدألا ضعب كانه تناك اذإ .ىرخأ
Cause Show يناث ببس ىلع كضارتعإ ينبت نأ كنكمي هنأ ينعي اذهف !اهعض ،ةرفوتم نآلا تحبصأو. 

 .‘ببسلا راهظإ’ ناونعب كتلاسر ميدقت تقو ةرفوتم ريغ ةلدألا تناك اذامل ْحرشإ

 ّنإو جمانربلا نم يداعبتسا ّمتي نأب ًاطرفم رارقلا ناكو يقطنملا ريغ نم هنأب دقتعأ هالعأ حرشلا ّمت امك 
 هذهل ًالولح تدمتعإ دقلو ،ةبعص تناك يميداكألا يزاجنإ يف فعض ىلإ تّدأ يتلا ةبعصلا فورظلا كلت

 .RMIT ـلا يف ةلماكلا ةيميداكألا ةساردلا لّمكأ نأ يتايناكمإب نآلا عيطتسأ اذل فورظلا
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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

 03City Higher 9925 5004 :فتاه.................................................. 3 قباطلا ،8 مقر ىنبملا ،ةنيدملا يف يلاعلا ميلعتلا ،
Ed: Building 8, Level 3

 :Carlton Campus 03 9925 4769 :فتاه ............................................... 4 قباطلا ،57 ىنبملا :نوتلراك يف ةعماجلا مرح 
Building 57, Level 4

 Brunswick: Building  03 9925 9478 :فتاه......................................................... .......... 2 قباطلا ،514 ىنبملا :كيوزنارب 
514, Level 2

 ,Bundoora: Building 204  03 9925 7226 :فتاه .............................................................. ......... 1 قباطلا ،204 ىنبم :ارودناب 
Level 1

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


