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الية تعليمات وزارة الخارجية   ( الذين  udentsInternational Stيتعلق بالطالب األجانب )   فيما   األستر

ي الجامعات  
الية يدرسون ف   األستر

ي  
ا ف   2020/ 4/ 15كانتر

 

ي رسالة 
الية ف  ت وزارة الخارجية األستر األجانب  الطالب أن  أعضاء السلك الديبلوماسي الدولي  إل أعتتر

 جزًءا  يشكلون 
ً
الي  عالمجتم من هاما

الية  تعمل الحكومة لك لذ ، و األوسع  األستر   تأثت  من عىل التقليل  األستر

 . وصحتهم النفسية   وصحتهم سالمتهم    عىل  COVID-19 تحديات 

الية  تنظر الحكومةكما  ، ،األستر
ً
ي  حاليا

ات للوائح مرنة  آلية تطبيق مكانية إ  ف  ي يمنع   والتأشت 
ي الحاالت التر

ف 

وس كورونا  ف  فيها   .من حضور الفصول الدراسية األجانب  الطالب    COVID-19ت 

اليةمن قبل الحكومة  فهم إدراك و كان هناك دائًما  المالية، من الناحية  ات   بأن  األستر حامىلي التأشت 

ي ذلك    المؤقتة،
اليا.    قادرون   األجانب، بأنهم  الطالب بما ف  ي أستر

 عىل إعالة أنفسهم أثناء وجودهم ف 

ات الالزمة لدراست حصول الطالب األجانب  ، أنه وب  هدف كما تنص اللوائح المعمول بها  ي  عىل التأشت 
هم ف 

اليا ، عليهم تقديم إثباتات عىل    .  عىل األقل    األول الدراسي  عامهم  وذلك خالل  إعالة أنفسهم بالكامل  استر

  العمل  و أ من أرسهم  المالي دعم ال االعتماد عىل ب األجانب سيستمر العديد من الطالب ذلك بناّء عىل و 

ي بدوام 
ي االعتماد عىل ذلك ك   هم و أمكن  إذا  ، جزئ 

اليا مدخراتهم الخاصة إلعالة أنفسهم ف  هذه   ل خال  أستر

ة    . الفتر
ً
ي نعيشها حاليا

 العصيبة التر

الية حكومة كما وتتفهم ال   غت  القادرين عىل إعالة األجانب أن بعض الطالب  األستر
ً
  خالل  ،أنفسهم، ماليا

ة و  ي العودة إل وطنهم وعائالتهم  هذا الفتر
 إل  قد يرغبون ف 

ً
 صعب كون ي قد الوطن أن العودة إل نظرا

ً
ي ا
  ف 

ي  بسبب تقييد الوصول إل الرحالت الجوية أو إغالق الحدود    الحالي الوقت  
 .خرى األ بلدان  ال   بعض ف 

 

الية  أخرى،من ناحية    ،  األجانب  المالية عىل الطالب ا  ولتخفيف الضائقة سمحت الحكومة األستر

ي الطالب من  لعاملي   ا  ك ألولئ تم تمديد ساعات العمل ا و كم   ساعة كل أسبوعي    40العمل حتر ب 
رعاية   ف 

ي   و أ المسني    
 لدعم هذه القطاعات الحيوية.   مجال التمريض   ف 

ي محالت السوبر ماركت  األجانب تم تمديد ساعات العمل للطالب  ذلك، باإلضافة إل 
الذين يعملون ف 

ي  الرئيسية 
ي  المخزون تأمي    للمساعدة ف 

ائ  عىل   المرتفع استجابة للطلب  وذلك للزبائن  الرفوف  عىل الشر

ي   البضائع  
 . الوقت الراهن   ف 
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 من األول من شهر    
ً
  40إل الحد األقىص  دة العمل المعتم    ستعود ساعات   القادم ،   مايو كما وأنه واعتبارا

ة أسبوعي    ساعة   اليي    تم توظيف  سي حيث    خالل فتر ي هذه  للعمل المزيد من األستر
 .    ألعمال ا ف 

الية   الداخليةالشؤون    وزارة موقع  زيارة    الموضوع، يمكنلمزيد من المعلومات حول هذا      األستر

https://covid19.homeaffairs.gov.au     

 .881  131هاتف رقم  عىل    العالمي ات الخدم أو باالتصال بمركز  

 

ي  الطالب الذين   وسيتمكن كما  
اليا  مكثوا ف  ، والذين شهر   12من    ألكت  استر

ً
ي ضائقة    ا

يجدون أنفسهم ف 

ي الوقت    مالية 
الي  عىل مدخراتهم والحصول    الوصول  من   ، الراهن ف   .  Superannuation ة األستر

ائب  عن هذا الموضوع من خالل    معلومات ال مزيد من عىل  الحصول  يمكن   زيارة موقع مكتب الض 

الي عىل العنوان 
  :www.ato.gov.au.األستر

 

اليةوزارة التعليم والمهارات والتوظيف قوم  ت و كما   المساعدة    نوعية تحديد  عىل  العمل  ب حالًيا    األستر

ها للطالب   الية قادرة عىل توفت 
ي قد تكون الحكومة األستر

الذين يعانون من  و األجانب  اإلضافية التر

ي ذلك    مالية، صعوبات  
الية   الجامعات   مع بذلك    ة المتعلق الخيارات   فحص جميع بما ف   . األستر

 

ي الو كما أنه من المفي 
البقاء عىل اتصال مع    عىل ألجانب  ا تشجيع جميع الطالب ت الراهن  ق د ف 

ي هذا الوقت   ونطاق "  التعلم عن بعد   " ترتيبات   حول ية  التعليم مؤسساتهم  
 .الدعم المتاح لهم ف 

 

الية    التابع لوزارة التعليم والمهارات والتوظيف  COVID-19 قع يوفر مو   ذلك، باإلضافة إل   ا االستر
ً
  مزيد

األجانب  وخدمات الدعم األخرى المتاحة للطالب  النفسية  من المعلومات حول الصحة 

 ..19-covid-https://www.dese.gov.au/news/coronavirus 

ا معلومات حو     www.studyinaustralia.gov.au  يوفر موقع  
ً
ل خدمات الدعم المتاحة  أيض

الية عىل اتصال وثيق مع حكومات الواليات بشأن هذه  أ   ، كما  األجانب  للطالب   ن الحكومة األستر

الية  الوالي تعمل    ، كما  المسألة       .    األجانب للطالب  فيما يتعلق    ة الرعاية الالزم توفت     عىل ات األستر

ي  
 :نيو ساوث ويلز والية  أحد األمثلة عىل ذلك هو مركز رعاية الطالب ف 

-international-19-vidstories/news/co-and-https://www.study.sydney/news

 support-welfare-student      ي   طالبها ضمان دعم    عىل نفسها    ة التعليم المؤسسات تعمل  و كما
  ف 

 الراهن. قت  الو 

https://covid19.homeaffairs.gov.au/
http://www.ato.gov.au/
https://www.dese.gov.au/news/coronavirus-covid-19
http://www.studyinaustralia.gov.au/
https://www.study.sydney/news-and-stories/news/covid-19-international-student-welfare-support
https://www.study.sydney/news-and-stories/news/covid-19-international-student-welfare-support
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ات  الحاصلي   األجانب  الطالب عىل  ويجب كما  ا( ) عىل تأشت  كات االتصال ب  ،مؤقتة فت   التأمي   الصحي  شر

أثناء   للطالب األجانب للحصول عىل المشورة بشأن التغطية الصحية والخدمات المتاحة لدعمهم 

اليا  ي أستر
 .تواجدهم ف 

، السيد  الوزراء أعلن رئيس كما و  الي
الية  الواليات واألقاليم حكومات أن  ، يسون وت مور ك س  االستر   االستر

 .    COVID-19أزمة    خالل هور  ولمدة ستة ش لمستأجرين  ل عمليات اإلخالء  تمنع  س 

ي ا  األجانب الراغبي    الطالب يجب عىل 
ي ين كمستأجر لحصول عىل مزيد من النصائح حول حقوقهم  ف 

  ف 

 العناوين التالية.  عىل   الصلةالوالية / اإلقليم ذات  بحكومة    االتصال ،  الوقت هذا  

اليا:   غرب   -1          www.dmirs.wa.gov.auحماية المستهلك    استر

  www.consumer.vic.gov.auفيكتوريا: شؤون المستهلك    والية  -2

 www.fairtrading.nsw.gov.auالتجارة العادلة  لجنة     : نيو ساوث ويلز     والية   -3 

الند: هيئة اإليجارات السكنية  والية   -4   .rta.qld.gov.auwww   كويت  

اليا جنوب    -5          www.cbs.sa.gov.au  المستهلك واألعمال    خدمات  :أستر

  www.cbos.tas.gov.au -ف    مانيا: خدمات المستهلك والبناء والتوظي ز ت والية  -6

ا:   -7   www.tenantsact.org.auالمستأجرين اتحاد    كانتر

 - affairs.nt.gov.auwww.consumerشؤون المستهلكي      :ة الشمالي اإلقليم  -8

 

الية كما ستقوم الحكومة  وي االستر مزيد   يها المزيد لد  توفرت  بالمعلومات كلما الديبلوماسية  الهيئات د بتر 

ي   المعلومات من  
 . هذا الخصوص    ف 
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