استعدادات السفر:
أخي الطالب تذكر دائما أن أندية الطالب السعوديين في أستراليا أُنشئت
لتقدم لك الخدمة والمساعدة في كل ما تود االستفسار عنه قبل سفرك ،ال
تتردد في أن تقوم باالتصال على إدارات األندية ويمكنك الوصول إلى
أرقام االتصال الخاصة برؤساء األندية من خالل الدخول إلى موقع
الملحقية الثقافية  www.sacm.org.auكما يمكنك التواصل مع
إدارة الشؤون الثقافية بالملحقية عبر البريد اإللكتروني
 abrashi@au.mohe.gov.saلإلجابة على أي من استفساراتك
المتعلقة ببعثتك قبل مغادرة المملكة .وخصصت الملحقية الثقافية الروابط
السابقة لمساعدتك على االطالع على وتعبئة استمارات الكترونية معدة
عن بياناتك وموعد سفرك ومقر بعثتك ليتسنى تقديم المساعدة لك قبل
قدومك إلى مقر البعثة ،وبشكل عام يتعين عليك التأكد من اصطحابك
ف للرحلة واإلقامة لبعض الوقت إلى حين
للوثائق الالزمة ومبلغ مالي كا ٍ
الحصول على سكن دائم لك في مقر البعثة.
الوثائق الالزمة:
 قرار االبتعاث مع وثيقة االلتحاق بالجامعة ()COE
 صورة بطاقة األحوال
 صورة بطاقة العائلة
 صورة من شهادات الميالد لألبناء الذين لم يضافوا إلى بطاقة العائلة
 رخصة قيادة مترجمة أو رخصة دولية
المبلغ الكافي للرحلة:
قد يكون من الصعب تحديد المبلغ الذي تحتاجه عند وصولك إلى أستراليا
ولكن حاول أن يكون لديك عدة مصادر تستطيع استعمالها خالل أيامك
األولى ومن ذلك:
 مبلغ نقدي تحمله معك خالل الرحلة وإذا كان المبلغ أكثر من
 01111دوالر أسترالي أو ما يقابله من عملة أخرى فيجب عليك
االفصاح عنه في المطار حتى ال تتعرض لالستجواب ،ولتالفي ذلك
استعمل أحد الطرق األخرى التالية:
 شيكات سياحية وهي طريقة آمنة لحمل األموال.
 بطاقة الصراف العادية فقد تستطيع استعمالها في العديد من أجهزة
الصرف حول العالم
 بطاقة ائتمان (فيزا أو ماستركارد).
الوزن المسموح به خالل الرحلة:
يجب التنبيه إلى إن معظم الخطوط الجوية تطبببق حبدودا ببالبنبسبببة
للوزن المسموح به للشحن وكذلك داخل مقصورة الركاب.
تنبيه  :إذا كانت رحلتك من السعودية إلى أسترالبيبا تبتبم عبن طبريبق
ناقلين اثنين (مثال :الخطوط السعودية ثم الماليزية) فيجب التنبه إلى

انه حتى لو تم استقبال عفشك الزائد بدون ضريبة عن طريق الخبطبوط
السعودية فهناك احتمال كبير أن تقوم الخطوط الثانية ببفبرض ضبريبببة
على الوزن الزائد .وقد حصلت هذه الحالة عدة مرات لذلك أردنا التنبيه.
خالل الرحلة الى أستراليا
السكن خالل الرحلة (االستراحة)
بحكم طول الرحلة بين السعودية وأستراليا والعكبس فبان البكبثبيبر مبن
المسافرين يفضلون االستراحة في منتصف الرحلة في احدي المبحبطبات
مثل كوااللمبور أو جاكرتا ،وهناك خيارات لبالبسبتبراحبة خبالل البرحبلبة
ويمكنك االتفاق على مكان االستراحة بمراجعة خبطبوط البطبيبران البتبي
ستسافر عبرها.
تعبئة استمارة الدخول:
في الطائرة وقبل الوصول إلى أستراليا سوف يقوم مضيفو الطائرة
بتوزيع كروت الدخول )(Incoming Passenger Cardعلى
جميع المسافرين ،ويجب عليك تعبئتها قبل نزولك من الطائرة لكي
تختصر على نفسك الوقت ،وتحتاج إلى إبراز هذه الكروت عند
كاونترات الجوازات.
بعد الوصول إلى أستراليا
إجراءات الجوازات في المطار:
بعد النزول من الطائرة سوف تتوجه فوراً إلى كاونترات الجوازات
وتحتاج إلى إبراز جواز سفرك وجوازات المرافقين معك في حال
وجودهم معك مع كروت الدخول المبينة أعاله .وفي بعض الحاالت قد
يطلب منك موظفو الجوازات االنتظار قليالً ليقوموا ببعض اإلجراءات
للتأكد من الجواز وقد يستغرق ذلك بعض الوقت وهو إجراء عادي جداً.
الجمارك والتفتيش:
بعد استالمك ألمتعتك توجه إلى منطقة الجمارك إلتمام عملية التفتيش.
مرة أخرى يجب عليك إبراز كرت الدخول إلى موظفي الجمارك
وسيقومون بتوجيهك إلى كاونترات التفتيش حسب نوعية أمتعتك ،مثالً
إذا كانت أمتعتك تحتوي على أطعمة أم ال.
تأكد في هذه المرحلة من توضيح أمتعتك لموظفي الجمارك وعدم
محاولة إخفاء شيء منها خاصة األطعمة حتى ال تتعرض للمساءلة.
خيارات السكن وتكاليفه:
تساعد المؤسسات التعليمية الطالب في العثور على سكن مالئم وتفهم

شروط اإليجار .ويجب على الطالب الترتيب لسكن مؤقت قبل مغادرة
المملكة وهناك عدة خيارات للسكن يمكن إيجازها في اآلتي:
اإلقامة مع أسرة:
تعرف على نمط الحياة األسترالية من خالل اإلقامة مع أسرة
تحيطك بالود وتقابلك بالترحاب .هذا النمط من المساكن مفضل بين
الطالب صغار السن والطالب الذين يدرسون دورات قصيرة في اللغة
اإلنجليزية .وتشمل التكلفة الوجبات الغذائية  ،كما يمكن اإلقامة في
غرف فردية أو مشتركة وتتفاوت التكلفة طبقا ً لذلك .وتتوفر
المساكن البيتية ذات الخدمة الذاتية بتكلفة زهيدة .أما اإلقامة في
الريف فتتوفر فيها نفس الخدمات في إطار الطبيعة الريفية.
وتحتفظ المؤسسات التعليمية بسجل يضم األسر المستعدة الستضافة
الطالب األجانب خالل العام الدراسي ،وتضمن هذه المؤسسات حسن
سمعة األسر التي تستضيف الطالب وتوفيرها للسكن المناسب.
السكن الجامعي:
توفر معظم الجامعات مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية داخل
الحرم الجامعي أو بالقرب منه مثل الوحدات السكنية الجامعية أو
المساكن الملحقة بالكليات .يتعين على الطالب الحصول على تأمين
صحي كاف أثناء الدراسة في أستراليا ،وت ّتبع أستراليا نظاما ً خاصا ً
لتأمين الطالب األجانب صحيا ً تضمن لهم الحصول علي الخدمات
الصحية الضرورية دون المشقة المالية التي ال داعي لها .ويطلق
األجانب
للطالب
التغطية الصحية
النظام
هذا
على
( )OSHCوينبغي على الطالب االشتراك بهذا النظام طوال مدة
سريان التأشيرات الخاصة بهم في أستراليا.
بعد الوصول إلى مقر البعثة:
عند وصول المبتعث إلى مقر البعثة يجب عليه القيام ببعض اإلجراءات
الالزمة الستكمال المسوغات المطلوبة حتى تتمكن الملحقية الثقافية من
استكمال إجراءات فتح الملف .ويمكن للمبتعث التعرف على إجراءات فتح
الملف من خالل مراجعة موقع الملحقية الثقافية على شبكة االنترنت مع التأكد
من استيفاءجميع البيانات المطلوبة لفتح الملف .
أثناء مدة البعثة:
تعتمد الملحقية الثقافية نظام اإلشراف الدراسي الشامل ونظام التعامالت
اإللكترونية في إدارة شؤون المبتعثين دراسيا ً ومالياً ،وتنصح الملحقية الثقافية
لسهولة إنهاء اإلجراءات الخاصة بالمعامالت التواصل عبر البريد اإللكتروني
مع الموظفين المختصين بطلباتهم ،ولمعرفة الموظف المختص ومتابعة
المعاملة معه من خالل البريد اإللكتروني يرجى الرجوع إلى دليل موظفي
الملحقية عبر موقع الملحقية على الشبكة اإللكترونية
www.sacm.org.au
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