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بالمدرسة وينمي حب  منذ اليوم األول الذي ترسل فيه طفلك إلى المدرسة، وفي كل سنة بعد ذلك، تأمل بأن يجد أصدقاء، ويتمتع 

التعلّم الذي سيرشده في طوال الفترة التي سيقضيها في المدرسة.  وتحن نشاركك حماسك بالنسبة لمستقبل طفلك ونعتقد ]أن كل طفل  

 يجب أن يحقق إمكانياته عن طريق االشتراك الكامل في التعليم.

قد يواجهون التحدي في   (carers)كن األهل والمعتنين بااألطفال طالب، ولال متشابًها لدى جميعلن يكون المرور في النظام التعليمي 

دفع تكاليف المدرسة. فقد يكون هنالك مصاريف غير متوقعة خالل السنة ولكن هناك برامج حكومية وفرق اجتماعية يمكنها 

 المساعدة في تخفيف تلك التكاليف، كما يمكنها تقديم إعانة ودعم مستمرين.

 .
ھذا الدلیل متوفر باللغات التالیة:  اإلنكلیزیة، والفیتنامیة والعربیة والداریة 

ھناك نسخة من ھذا الدلیل المحّدث  على موقعنا اإللكتروني )www.ardoch.org.au(  في شھر تشرین الثاني )نوفمبر( كل سنة.  ك  

30الكامل في التعليم على مدى ما يفوق   ك لكي يحققوا إمكانياتهم عن طريق االشترا عم األطفال واألحداثكانت أردوك وال تزال تد

 سنة. 

ر على مقدرة الطالب في االشتراك في غرفة الصف. ومن  يواجه جميع األطفال تحديات في المدرسة، وهناك أشياء كثيرة قد تؤث 

عمل مع المدارس عن  ت أردوك إن  . السهل أن يتأخر الطالب هؤالء في الترفع من صف إلى أخر، ويصعب عليهم اللحاق برفاقهم

 . كثب لدعم الطالب الضعفاء عن طريق برامجنا التعليمية

.  قل موارًدا التعليم، وأن ننمي الطموحات ونحّسن نتائج التعليم لألطفال في المجتمعات األأن نزيد االنخراط في إن رسالتنا هي 

كل  في   الطفولة المبكرة المدارس وخدمات  ونحقق ذلك بتعبئة المتطوعين في المجتمع وفي أماكن العمل لكي يبنوا الكفاءة في 

 عدم المساواة في التعليم. المجتمعات. كما نناصر ونسعى للتأثير على تغيير السياسات لنخفف 

لة لما يفوق على   دعم مفصبرامج   يوفروناألولى سنوات ال مدرسة ومكان لتقديم خدمات  150وشركاء أردوك الذين لديهم أكثر من 

فل وحدث في جميع أنحاء أستراليا كل سنة. ومعظم شركائنا هم في فكتوريا، حيث نركز بشكل خاص على الجاليات حول  ط  18000

شريكة معنا    لسنوات األولىاخدمات أيًضا لدينا مدراس و غرب ملبورن.  ولونغ ونغ، وفرانكستون، واألحياء الشمالية من جي داندينو

 بيرث وسيدني. بريزبن وملبورن وباالرات و داخل  مدنفي 

طفال واألحداث من  األ تمّكنرحالت ورشات عمل وتركز برامجنا على القراءة والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتقّدم 

 توسيع آفاقهم. 

http://www.ardoch.org.au/
mailto:ceo@ardoch.org.au


الصفحة  المحتويات  

 1ـ ماهو اإللزامي وما هو االختياري الرسوم المدرسية
للتعليم األساسيةاألغراض  •

اإلضافية الخيارية األشياء  •

 التبرعات الطوعية  •

 2حكومية برامج دعم 
مساعدة الحكومة الفدرالية  •

مساعدة الحكومة المحلية  •

 3المجتمع  دعم برامج
 منظمات المجتمع  •

خيارات البحث على اإلنترنت  •

 مفيدة إلكترونية  مواقع •

 7الزّي المدرسي
 داخل مدرستكم •

 SSRإعانة مدارس الوالية  •

(ال تحمل اسم ماركة تجاريةأغراض الزّي العادية ) •

 خيارات اإلنترنت  •

 8 سيةمدرالكتب ال
 داخل مدرستكم •

بيع كتبكم المدرسية القديمة •

 خيارات اإلنترنت  •

 مكتبتكم المحلية •

 االشتراك في الكتب •

 10القرطاسية
 الشراء  •

الخدمات المجانية •

 12بالمواصالت العامةتنقل الدعم 
ارتباطات المجتمع  •

المواصالت العامة  •

 نقل عالوة أجرة ال •

 13الرحالت والرياضة، وتكاليف المخيمات، 
الرحالتوالرياضة،  والمخيمات، صندوق  •

 14تكاليف الطعام 

 15خدمات دعم التعليم 
 المنح الدراسية  •

 تدريس الخصوصي ال •

التعليم وهيئات توفير المعلومات دعم  •



 1918دعم وإعانة كوفيدـ

 19عمل ومتىماذا ت ـ الروزنامة لتوفير التكاليف



 ياريماهو اإللزامي وما هو الخـ   الرسوم المدرسية

جميع األطفال في سّن الدراسة لديهم الحق في الحصول على التعليم المجاني في مدارس الحكومة، ولكن هناك الكثير من 

 التكاليف اإلضافية التي قد تفرضها المدرسة.   

 ن الفئات التالية: موتقع هذه التكاليف ض

 األغراض األساسية للتعليم 

 المفكرة المدرسية •

 الزّي المدرسي  •

 التنقل من وإلى أماكن الرياضة المدرسية    •

 المخيمات  •

 زيارة المدارس  /الرحالت   •

يجب أن ترسلها المدرسة لكم على األقل ستة أسابيع قبل  إلزاميةهو األساسي وهذه فاتورة  تقّرر المدرسة ما

 . لدفعها في السنة القادمة الحالية نهاية السنة 

اتصلوا بهم أواًل لتعرفوا أية مساعدة يمكنهم أن   .باألقساط توفير خطة للدفعربما تتمكن المدرسة أيًضا من    

 .لكم يقدموا

 األشياء اإلضافية الخيارية

 دروس الموسيقى •

 نشاطات خارج أوقات الدوام  •

 صور الصف  •

 . احتفاالت التخّرج/األحتفال الرسمي بنهاية السنة •

 .هاعشترًكا في هذه النشاطات إذا لم تدفم ولكن لن يكون طفلك ،ياريةخهذه فاتورة 

)مثاًل   يملكون واحًدا منها بعض األغراض التي تكون معظم الطالب الرسوموفي بعض األحيان يمكن أن تشمل 

 .  مختلفًا عن رفاقه خزن التي يمكن إقفالها(. استعلم من المدرسة حتى ال يكون طفلكصناديق ال

 التبرعات الطوعية

 شراء أو بناء معدات جديدة للمدرسة.  هذه تكاليفيمكن أن تشمل 

 ىً أكثر غن سة ويسمح للمدرسة بتقديم برنامجالمدر ميزانيةتشجع المدرسة على الدفع ألن المال يساهم في 

رسي ألن هذه  ويجب أالّ يُحرم الطالب من االشتراك في النشاطات أو المنهج المد خياريةللطالب.  والرسوم 

 التي يتوّجب على المدارس اتباعها. أهالي الطاّلب التكاليف لم تُدفع.  وهذا مطلب من سياسة دفع  

 لمراجعة هذه السياسة زوروا الموقع: 

www.education.nsw.gov.au/policy-library/policies/pd-2005-0233 

 

 



 ةيحكومبرامج دعم 

 مساعدة مالية من الحكومة الفدرالية

زيارة  متوفرة عن طريق سنترلنك. للحصول على معلومات محّدثة الرجاء  المساعدة المالية من الحكومة الفدرالية  إن

 عن الدفعة المطلوبة.  ثم ابحث www.servicesaustralia.gov.au/individuals/centrelink  االنترنت عبرموقع سنترلنك 

 فيما يلي مجمل الدفعات المتعلقة بالطالب وذويهم: 

 ز: برنامج دراسة األبوريجينيين وسكان مضيق توري

ستدي، التي توفر مساعدة مالية للدراسة الثانوية والدراسات قد يكونون مؤهلين لدفعة أبثانويون األبوريجينيون الطالب ال

كانون الثاني  1أو أكبر في   14المتقدمة.  والطالب االبتدائيون األبوريجينيون الذين يعيشون مع ذويهم وقد بلغوا سّن 

 قد يتأهلون أيًضا للمساعدة.  ، )يناير( في السنة الدراسية

 برنامج مساعدة األوالد المنعزلين

سنة وال   16تحت سن امعة هذا البرنامج متوفر للعائالت التي لديها أطفال في الدراسة اإلبتدائية أو الثانوية أو في الج

أو احتياج خاص ال يمكن سّده   يستطيعون الذهاب إلى المدرسة الحكومية المناسبة ألنهم يعيشون بعيًدا جًدا أو لديهم إعاقة

 في المدرسة المحلية. 

 عالوة األحداث 

 : اللحصول على برنامج عالوة األحداث عن طريق سنترلنك إذا كانو بطلبقدموا تالمدرسة الثانوية أن ييمكن لطالب 

 ويبحثون عن عمل بدوام كامل 21إلى  16 •

 ويدرسون بدوام كامل 24إلى  18 •

 Australian apprenticeshipويتمهنون بدوام كامل  24إلى  16 •

 الدراسة  ن يعيشون خارج البيت بغرضومستقلو 17إلى  16 •

 . أو ما يعادلها 12ويدرسون بدوام كامل وقد أنهوا دراسة السنة  17إلى  16 •

 برنامج إعانة رعاية األطفال  

الستالم   يام العطلة المدرسية، ربما تكون مؤهاًل مركز رعاية أطفال مصّدق عليه، حتى إذا كان في أ إذا كنت تستخدم

أيًضا تقديم طلب   يمكنك عانة رعاية األطفالالستالم إ لمساعدتك في التكاليف. فإذا كنت مؤهاًل  عانة رعاية األطفالإ

م تقديم طلبات بشأنها بحسب  فئات من الدفعات يمكنك ك ثالثأكثر.  هنال لمساعدتك رعاية األطفالإضافية ل عانةالستالم إ

 :ظروفك

 ن دفعة الجّدي •

 إلى العمل  العبور من البطالةادفعة  •

 الضائقة المالية المؤقتة دفعة  •

 مساعدة الحكومة المحلية 

المحلية توفر برامج تحت عادة، ال تساعد الحكومة المحلية األفراد والعائالت في تكاليف التعليم.  ولكن بعض الحكومات 

المركزة على المدارس، ولكن هذه المساعدة متوفرة للمدارس.  اسألوا اإلدارة في مدرستكم إذا   صندوق خدمات األحداث

 كانت تحصل على خدمات األحداث المركزة على المدارس. 

https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/centrelink


 مساعدة المجتمع  برامج 

تشمل   للعائالت مساعدة مالية أو مادية. يمكن أنهناك عدد من منظمات الدعم عند األزمات في المجتمع وهي توفر 

ة وقد تأتي على شكل قسائم لشراء أغراض مثل القرطاسية، أو الزّي المدرسي، أو الكتب يمدرسمساعدة في التكاليف ال

 الدراسية أو الطعام. 

 جمعية سانت فينسنت دو بول 

قد تتمكن سانت فينسنت دو بول من المساعدة في عدة مجاالت كاإلعاقة وخدمة المسنين، والتعافي من الكوارث، وكذلك  

من أجل الئحة شاملة لما تقدمه من مساعدة، زر الموقع اإللكتروني الخاص  اإلسكان واالستقرار في أستراليا.خدمات 

 . سانت فينسنت دو بولبجمعية 

 لمساعدة العائالت واألطفال الذين يختبرون الصعوبات.مصممة  رامجبهناك  شروط األهلية

الحصول على االشتراك في نشاطات األطفال مثل المخيمات وأيام مرافقة األطفال من الطالب األكبر   الدعم المقدم

 مراكزتتمكن قد عم المادي المتوفر في مراكز فينيز.  فكذلك الد . وعادة في أيام العطل المدرسية ،سنًا

المالبس واألغراض  األثاث، أو بما فيه )بحسب المخزون لديها(،عدد من األغراضتوفير  من فينيز

ميزانية، أو  الفي مساعدة واألثاث، والمالبس و ،قسائم الطعام وأالمنزلية. ويمكن لفينيز أن تقدم الطعام 

 ة، إضافة إلى المعلومات والتأييد.أو تكاليف العودة إلى المدرس المنافع العامة  فواتيرفي مساعدة 

 اتصل بخط المساعدة أدناه. ربما يحتاجون إلى زيارتك في البيت لقييم احتياجات عائلتك.: كيف تتقدم بطلب

 www.vinnies.org.au ثم ابحث ( مساعدة"  "جدعن‘find help’) 

 مجاني وسّري( –)خط المساعدة الخيرية  131812رقم الهاتف:   

  سميث فامليال

افيًا للطالب للبقاء  جهون الحرمان، كما تقّدم دعًما إضللطالب الذين يوا " التعلم من أجل الحياة" تقّدم السميث فاملي برنامج 

 والمنح المدرسية المتوفرة محدودة.في المدرسة وإكمال تعليمهم األعلى أو الحصول على عمل. 

   تك.درسفي م عاملةتكون السميث فاملي يجب أن   شروط األهلية

تعليمية. كما  الوصول إلى البرامج اللتكاليف التعليم، والربط بفرص التعليم المحلية، و مساعدة مالية الدعم المقدم 

ن أيًضا لبرنامج سميث فاملي لبرنامج الوصول الرقمي  مؤهلي " التعلم من أجل الحياة" طالب يكون 

 والمفّصل في قسم التكنولوجيا من هذا الكتيّب.

 تحويل من مدير مدرستك أو المنسق الخيري في المدرسة.  كيف تتقدم بطلب

www.thesmithfamily.com.au     

 )استعالمات عامة(  1300326459رقم الهاتف:  

 

 

 

 

  

http://www.vinnies.org.au/


 Good Shepherd Australiaالراعي الصالح أستراليا 

 .عدد متنّوع من البرامج المالية والقروض تساعد في مصاريف التعليم وغيرها ى الراعي الصالح لد

، أو يكون ذو دخل  health care cardة الرعاية الصحية  لقي المساعدة حاماًل لبطاقيكون مت يجب أن شروط األهلية

 منخفض. 

يُدفع  لسلع والخدمات األساسية بما فيها مصاريف التعليم. شراء ال$ 1500لغاية   تصل قروض بدون فائدة الدعم المقدم 

شهًرا ويمكن استخدامه لشراء األغراض المنزلية مثل البراد والغسالة والتلفزيون  12القرض على مدى 

أو خدمات األسنان، ومستلزمات الدراسة مثل الحاسوب، الطبية واألثاث. وكذلك من أجل العمليات 

 ب. وطلمح السيارة أو تسجيلها أو ألشياء أخرى بحسب الوتصليأوالكتب المدرسية، 

 لكي تجد الممول المحلي.   زر موقع الراعي الصالح أدناه : كيف تتقدم بطلب

goodshep.org.au/services/loans-and-insurance/ 

 136457رقم الهاتف:   

 

  A Start in Lifeأي ستارت إن اليف

 تكاليف التعليم.  لمساعدة مالية مستمرة  A Start in Lifeتوفر 

أو مؤسسة   ، أو مدرسة ،أو فريق اجتماعي جمعية خيرية، تحويلك من تحويل نفسك بنفسك أو يمكنك شروط األهلية

   تعليمية غير ذلك. يجب أن يكون الطالب منهمكين في الدراسة بدوام كامل.

بناًء على األهلية، قد تشمل المساعدة الرسوم المدرسية، والكتب المدرسية، والقرطاسية، والزّي   الدعم المقدم 

لعالجي،  المدرسي، واألحذية المدرسية النظامية، والمخيمات المدرسية والرحالت، والتدريس ا

وتكنولوجيا المعلومات، والنشاطات داخل وخارج الدوام المدرسي، وخبرة العمل، ومساعدة في تكاليف 

 الحياة.

 اتصل بفريق إدارة الطالب والعائلة على الرقم أدناه أو بالبريد اإللكتروني:  كيف تتقدم بطلب

org.ausfmt@astartinlife.  

 ( 02) 92643017 : رقم الهاتف 

 Varietyالتنّوع 

لى مستلزمات التعليم  الوصول إ ألطفال الذين يعيشون في ضائقة مالية تمنح ا توفير لوازم التعليم "التنّوع" لإن منحة 

 لكي يركزوا على دراستهم.والموارد التي يحتاجون إليها 

 سنة.  18ـ4بين  سنّهم ويجب أن يكون نيو ساوث ويلز أو في مقاطعة العاصمةأن يقيم األطفال في  يجب شروط األهلية

والزي المدرسي والرحالت الداخلية  دوالر للمخيمات المدرسية،   1000مساعدة مالية تصل إلى  الدعم المقدم 

 والخارجية والموارد التعليمية.

 تقدم بطلب. زر الموقع أدناه لمزيد من المعلومات ومعرفة كيف ت كيف تتقدم بطلب

www.variety.org.au/nsw/we-learn/  

 (02)98191000رقم الهاتف   

mailto:sfmt@astartinlife.org.au


 

Brotherhood of St Laurence and ANZ (Saver Plus)   

Saver Plus  لمالي وبرنامج توفير يتطابق معه.مجاني للتعليم اهو برنامج  

 

)أنت أو شريك حياتك(،   سنترلنكمن  وتتلقى دخاًل منتظًما من العمل أو  18يجب أن تكون فوق سّن الـ    شروط األهلية

ولديك وأن يكون لديك طفل في المدرسة أو سيبدأ المدرسة في السنة القادمة، أو أن تكون أنت طالبًا 

 . Pensioner Concession Cardبطاقة امتياز المتقاعدين أو بطاقة الرعاية الصحية،  

مقابل  ا واحًدادوالرً  ،ثم يعطيك مبلغًا مطابقًا ،أشهر  10على مدى   $500توفير على البرنامج يساعدك  الدعم المقدم 

يعطيك  ما ،التعليمية.  يتضمن البرنامج جلسات تثقيفية عن التمويل سلع لتصرفه على الدوالر، كل 

 عبر فكتوريا. جالية 22في  Saver Plus.  يُقّدم المال توفيرأفكاًرا مفيدة عن كيفية 

 لمزيد من المعلومات ولمعرفة ما إذا كان البرنامج يُقّدم في جاليتك. أدناه موقع التفقد 

 1300610355رقم الهاتف:  

   saverplus@bsl.org.auإيميل:  
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 اإلنترنت عبر إيجاد الدعم

 .في المنطقة التي تقيم فيها األزمات أثناءإليجاد خدمات الدعم العام والدعم  اإلنترنت تساعدك

 

 إذا كنت:للبحث أدناه كلمات رئيسية 

 مادية/إعانة الطوارئ/مساعدة مالية/ إسكان الطوارئ/ قسائم طعام/ مساعدة األزمات تختبر أزمة (1

Material aid; emergency relief; financial aid; emergency housing or accommodation; 

food vouchers; crisis assistance 

 مدرسة لبحاجة إلى دعم متعلٌّق با (2

School financial support; education financial support 

 دعم مالي من المدرسة/ دعم مالي للتعليم  

 اإلنترنت مواقع مفيدة عبر

      Infoxchange Service Seeker    

 تبادل معلومات  باحث عن خدمات 

 موقع بحث مفيد لكل خدمات دعم المجتمع. 

 www.serviceseeker.com.au 

 للعائلة والمجتمع  نيو ساوث ويلز حكومة خدمات 

 شاملة للبرامج والخدمات والدعم للعائالت في أوقات األزمات. وفر الئحة ن وزارة العائلة وخدمات المجتمع تإ

numbers-counselling-and-us/support-us/contact-www.community.nsw.gov.au/about 
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 الزّي المدرسي

 داخل مدرستك

 الزّي المدرسي  متجر

 بمخزون من الثياب المستعملة باإلضافة إلى الثياب الجديدة.  غالبًا ما يحتفظ المتجر

 أيام التبادل 

 في المدرسة عما توفره. عادة جمعية ذوي الطالب. استعلم بعض المدارس لديها أيام تبادل وتنظمها

 االتصال بالعائالت األخرى

 ويمكنهم إعطاء ثياب الزّي المدرسي المستعملة لآلخرين.   أطفال أكبر سنًا بقليل من أطفالكأحًدا لديه  تعرفربما 

 نظام إنشاء 

المستعمل بيع الزّي المدرسي  المستعملة داخل المدرسة.  ومتاجرلألزياء المدرسية  نخراط في إنشاء متجراال ربما تودّ 

 . األمرللشروع في مزيد من المعلومات أو لبجمعية ذوي الطاّلب  الطاّلب داخل مدارسهم، لذا اتصليؤسسها عادة ذوو 

 المتاجر المحلية الخيرية للثياب المستعملة 

 الثياب المستعملة في محلتك بالزي المدرسي ويكون متوفًرا للشراء. جر امت تربما تبّرع

 المدرسي التي ال تحمل ماركة تجاريةخيارات قطع الزي  

ويمكن بألوان المدارس  دًدا متنوًعا من المالبس العادية ي مارت، تبيع عاالكبرى مثل بيغ دابليو، وتارغت، وكإن المتاجر 

 المدرسة  الذي يفرضه التاجر الذي يمدّ  االعتيادي ياب تكلّف جزًءا بسيًطا من الثمنالث  استخدامها كزّي مدرسي. وهذه 

أو يمكن خياطتها على الثياب التي   التي يمكن إلصاقها بالكيّ  عن شارة المدرسة لس  الزّي المدرسي، فإذا كان متوفرة، ب

 اشتريتها. 

 اإلنترنت  برخيارات ع

عرض   ولكن إذا قررت  –مستعملة.  والبحث مجاني على الموقعين الالزّي المدرسي  المواقع التالية قد يكون لديها ثياب

 $(. 150رسًما بسيًطا جًدا )نحو  قد تتحمل  Sustainable School Shopللبيع على الموقع األول  شيء

  .com.auwww.sustainableschoolshopSustainable School Shop:   

  www.theuniformexchange.com.auThe Uniform Exchange:  

 

 

 

 

http://www.sustainableschoolshop.com.au/
http://www.theuniformexchange.com.au/


 الكتب الدراسية 

 داخل مدرستك

 أيام بيع الكتب الدراسية 

غالبًا ما ترتب المدارس يوًما لبيع الكتب الدراسية المستعملة للطاّلب بأسعار مخفضة.  وتُقيم معظم المدارس يومها لبيع 

 الكتب المستعملة في أوائل كانون األول )ديسمبر(.  

 استعارة الكتب المدرسية

ضئيلة. وبحسب البرنامج ينبغي للطالب أن يحافظ  بأسعار  الدراسية تسمح بعض المدارس للعائالت باستعارة الكتب للسنة

 على الكتب ويتأكد من إعادتها إلى المدرسة في آخر السنة. 

 تفّهم ما يلزم 

 عن التالي:  َسلع المدرسة عن الئحة الكتب وم تكلم

فبعض الكتب تلزم في وقت متأخر من السنة والبعض اآلخر   في أي وقت من السنة تلزم الكتب؟ -

 فيمكنكم شراء األساسي أواًل.في وقت أبكر.  

فالطبعات السابقة أرخص بكثير من الطبعة األخيرة وقد   هل من الضروري حيازة الطبعة األحدث؟ -

 تكون مقبولة كالحديثة في المدرسة مع أنها ليست مدرجة على الالئحة الرسمية للكتب المدرسية. 

 

    تخصيص يوم لبيع الكتب المدرسية في مدرستكم

يوًما لبيع   الكتب المدرسية داخل مدرستك.  وغالبًا ما يخصص ذوو الطاّلب االنخراط في تخصيص يوم لبيع ربما تودّ 

 د من المعلومات والشروع في األمر.بجمعية ذوي الطاّلب لمعرفة المزي في المدرسة. لذا اتصل الكتب المستعملة

 بيع كتبك المدرسية القديمة

 بيع كتبك المدرسية بعدد من الطرق: يمكنك 

. تُقبل التاجر الذي يؤّمن الكتب المدرسية أن يأخذ الكتب المستعملة كدفعة على الحساب المطلوبربما يقبل  (1

رسية على  الكتب المد معلومات االتصال بالتاجر الذي يؤّمن سية التي تكون بحالة جيدة.  تجدفقط الكتب المدر

 إياها المدرسة.  الئحة الكتب التي تعطيك

 الخيارات أدناه. انظر اإلنترنت.  عبر بيع الكتب الدراسية يمكنك (2

 خيارات اإلنترنت 

أرخص من التي   قد تكون وأسعارها ،اإلنترنت لشراء الكتب المدرسية الجديدة والمستعملة عبرهناك خيارات متعددة 

الكتب تكاليف إرسال بالحسبان  . تأكد من البحث عن الطبعة الصحيحة وخذ للمدرسةيوصي بها التاجر الذي يؤّمن الكتب 

 بالبريد. 

 المواقع التالية:    من أجل كتب مدرسية مستعملة، جّرب

www.sustainableschoolshop.com.au  

www.tstextbooks.com.au 

http://www.sustainableschoolshop.com.au/
http://www.tstextbooks.com.au/


www.textbooksoz.com )كتب جديدة ومستعملة( 

 www.brothehoodbooks.org.au  )من أجل القصص( 

www.ebay.com.au 

www.gumtree.com.au 

 www.schoolbooks.com.au  )كتب مدرسية جديدة ومستعملة للمدارس الثانوية( 

Facebook Marketplace 

 وا المواقع التالية على اإلنترنت: من أجل كتب مدرسية جديدة أرخص، جرب

www.angusrobertson.com.au 

www.bookdepository.com 

www.booktopia.com.au 

www.dymocks.com.au 

www.robinsonbooks.com.au 

www.readings.com.au 

  المحلية مكتبتك

 الستعارتها.  المدرسية األساسية والمتوفرة لك قد يكون لديها الكتب المحلية مكتبتك

 المشاركة في الكتب

ثم   الثمن إلى النصف لكل طالب، ضخيار المشاركة في شراء كتاب مدرسي واستخدامه مع طالب آخر. وهكذا يخفّ هناك 

 بحسب احتياجات الدراسة لكل طالب. يُوضع جدول أو يُنظم استخدام الكتاب
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 القرطاسية 

قرطاسية مشتركة يساهم فيها األهل بدفع رسم.  ولكن المدارس األخرى تتوقّع منك أن تشتري كل بعض المدارس   لدى

 األغراض بناًء على الالئحة التي يوفرونها لك.

 على األسعار  تعرف

تبيع القرطاسية التي  هذه المتاجر راجعللمدرسة.  القرطاسيةغالبًا ما يكون هناك خيارات أرخص من التاجر الذي يؤّمن 

 اإلنترنت(:  )في المحّل أو عبر

  www.kmart.com.au 

                          www.bigw.com.au 

                         www.officeworks.com.au  

 عن الثمن الذي تكلفه.   قد يمكنهم إعطاءك تسعيرةفي منطقتك ف إلى محالت القرطاسية تعرف على األسعار. خذ الئحتك

ستعملة في  عدا ذلك فإن المتاجر الخيرية للقرطاسية الم  القرطاسية الباقية من السنة السابقة إذا كانت مناسبة. استخدم

 ، مساطر ومقصات على سبيل المثال.علمية  توفير بعض المعدات المستعملة:  آالت حسابتك قد يمكنها منطق 
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 التكنولوجيا 

نورد لكم بعض المؤسسات يمكنها  . مطلب أساسي في المدارس الثانوية أن يكون للطالب أجهزتهم الرقمية الخاصة

 المساعدة تكاليف األجهزة وغيرها من أدوات تكنولوجيا المعلومات.

 المدارس

 كيف يمكنهم مساعدتك.  التكنولوجيا. س لهملمساعدتك في تسديد ثمن أجهزة باألقساط للدفع  خططً متضع بعض المدارس قد 

 Australia  Good Shepherd الراعي الصالح أستراليا

 . أدوات تكنولوجيا المعلوماتفي شراء  اعدتكلها لمس تكون مؤهاًل قروض قد  لديها الراعي الصالح أستراليا

                                                                                                                            goodshep.org.au/services/nils 

 136457رقم الهاتف:  

 رقمية برنامج الحصول على أجهزة -ث فامليسميال

.  وهذا  " التعلم من أجل الحياة" سميث فاملي للحصول على أجهزة رقمية متاح للطاّلب المشتركين في برنامج البرنامج  إن

واألجهزة  على اإلنترنت  " التعلم من أجل الحياة" البرنامج المؤسس على احتياجات العائلة يتأكد من حصول كل عائالت 

 استخدام األجهزة. بكلفة قليلة، باإلضافة إلى دعم تكنولوجي ومعرفة لكيفية 

                                                          www.thesmithfamily.com.au/programs/technology/digital-access  

 )استفسارات عامة( 1300326459رقم الهاتف:   

 الشراء

 بنك الحاسوب 

ق بنك الحاسوب هو هيئة مستقلة ليست للربح وهي تدّور وتجدد  الحواسيب وتقدمها إلى األشخاص المحرومين وفِر 

 المجتمع بأسعار مخفضة. 

www.computerbank.org.au 

 (  03) 96009161رقم الهاتف:  

 WorkVenturesمغامرات العمل 

  30هذا أقدم مشروع في أستراليا  لشركة اجتماعية  ليست للربح تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات على مدى أكثر من  

إلى   WorkVenturesسنة. وحواسيبهم المجددة ماكينات من النوعية الممتازة تتبرع بها الشركات الكبرى ويعيدها فريق 

 يعادل جزًءا من ثمنها األصلي. حالة تماثل الحواسيب الجديدة ثم تبيعها بسعر 

www.workventures.com.au      

 (02)89073300|     1800112205:   رقم الهاتف

 خدمات مجانية

استخدام الحواسيب واإلنترنت مجانًا. نيو ساوث ويلز  واليةرس، والمكتبات المحلية، ومكتبة توفر المدا  

 

http://www.computerbank.org.au/


 دعم المواصالت العامة

 ارتباطات المجتمع 

ك في السيارة طرق عظيمة للوصول إلى المدرسة. ارسلوا رسالة  ارتشالمشي على األقدام ، وركوب الدراجة ، أو اال إن

 فيه.  واأن  يشاركوالدكم أللوا إذا كان هناك ترتيب للمشاركة يمكن إلكترونية إلى ذوي الطاّلب أو س  

 المواصالت العامة 

   والثانويةالطالب في المرحلة االبتدائية 

بكلفة أقّل عن طريق برنامج نقل مجانًا أو  نقلالقد يستوفون الشروط ليحصلوا على إن طاّلب المدرسة االبتدائية والثانوية 

 .  طالب المدارس أو إعانة السياقة إلى المدرسة )في المناطق التي ال يوجد بها مواصالت عامة(

 apps.transport.nsw.gov.au/ssts/schoolTravelPassesلمزيد من المعلومات، زر الموقع: 

الطالب الذين يسكنون في سيدني والمناطق المجاورة وال يستوفون شروط البرامج أعاله، هناك نقل بكلفة أقّل متوفر من 

األحداث )للسفر  وك تذكرة أوبل لألطفال/)للسفر من وإلى المدرسة( وكذلتذكرة الباص للفصل الدراسي  وهي ،المدرسة

 في أي وقت(. 

للطالب الذين يعيشون في أقاليم نيو ساوث ويلز وال يستوفون شروط البرامج أعاله، ينبغي عليهم مراجعة خيارات السفر  

 المخفض مع شركات تشغيل النقل. 

www.transportnsw.info 

 

  لسفر إلى المدرسةالمدعوم لبرنامج ال

رس الخاص بوزارة التعليم افر إلى المدلسالمدعوم ل برنامجاليكون الطالب المعوقين مؤهلين لمساعدة التنقل بحسب قد 

(ASTP) يوفر  .ASTP توفير النقل  أو مقدمو الرعاية حيث ال يستطيع األهل ومتخصًصا من وإلى المدرسةجانيًا نقالً م

 للطالب. 

schools/astp-www.education.nsw.gov.au/public 

 عالوة أجرة النقل 

عيًدا عن بيتهم المعتاد في سّد تكاليف السفر من وإلى المكان الذي  تساعد عالوة أجرة النقل الطالب الذين يسكنون ب

 المعلومات.  مزيًدا من كيدرسون فيه. يمكن لمكتب سنترلنك المحلي أن يعطي

 

 

 

 

 

 

http://www.transportnsw.info/
http://www.education.nsw.gov.au/public-schools/astp


 المخيمات والرياضة والرحالت 

المدرسة قد تطلب منك أن تدفع  ما يعني أن وتستوجب الدفع، لمواد األساسية للتعليم اتقع الرحالت والمخيمات ضمن قائمة 

 أن تتفاوض على خطة للدفع باألقساط. لقاءها.  فإذا تعسر عليك الدفع لقاء رحلة أو مخيّم، تكلم مع المدرسة وحاول

فإذا لم تستطع الوصول إلى اتفاق بديل حيث يكون طفلك غير قادر على الذهاب إلى رحلة أو مخيّم، يجب أن تتمّكن 

 ار بديل لطفلك.المدرسة من إيجاد خي

تين بقيمة م قسيب ةلباطالم ، يمكنك سنويًا مؤسسة لألطفال النشطين موافق عليهاإذا كان طفلك يشترك في الرياضة عبر  

في المدرسة. وهذه القسائم توفرها حكومة نيو ساوث ويلز، ويمكن استخدامها في  دوالر الواحدة لكل طفل مسّجل  100

 رسوم التسجيل للرياضة والتسلية. تغطية تكاليف العضوية أو 

sport.nsw.gov.au/sectordevelopment/activekids/parentswww. 
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 تكاليف الطعام

 والفطور وجبة رئيسية لمساعدة األطفال لينخرطوا بنشاط في المدرسة. . نظام الطعام الصحي يؤهل الطالب للنجاح

 الطعام:األفكار المفيدة لخفض تكاليف بعض 

 الجملة  عبواتشراء  -

 صّر غذاء محّضر في البيت -

 شراء الطعام من األسواق الكبيرة  -

 

  بنك الطعام نادي الفطور أسسلدى بعض المدارس نوادي للفطور، وهي تساعد في خيارات فطور صّحي للطاّلب. كما 

عبر نيو ساوث ويلز  مدرسة   300و هو يوفر الطعام ألكثر من  ،نيو ساوث ويلزفي    لبرنامج الصحةفي المدرسة 

ل عالمدرسة لالستعالم عن   . راجعومقاطعة العاصمة في   نادي فطور محت مل و/أو حجرة المؤنن طريق الدعم المحتم 

 . المدارس

يمكن طلب المساعدة.  فيًدا، ربما يكون ملتقديم الفطور أو الغذاء ألطفالك  على أساس مستمر تكافحأو  أزمةفي  إذا كنت

 . التي تُدار في منطقتك "خيارات مساعدة المجتمع" أن توفر المعلومات عن   للحكومة المحلية 

الذي يتضمن مواقع لبحث عن المساعدة   ”Finding support online“"إيجاد مساعدة على اإلنترنت"  فصل أنظر أيًضا

 المتوفرة في منطقتك المحلية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خدمات التعليم   دعم

 المنح المدرسية 

  1000بقيمة  عدًدا من المنحالعائلة وخدمات المجتمع وزارة  توفر في نيو ساوث ويلز: العائلة وخدمات المجتمعوزارة 

الدراسة، والقرطاسية،  دفاتر للكتب لدراسية و يمكن استخدام المنحالمنخرطين في التعليم أو التدريب، وللطاّلب دوالر 

أو غيرها من  /وأدوات االختصاصي، والرحالت، والمخيمات، والرياضة، وتكنولوجيا المعلومات، واالحتياجات الطبية و

 .   المواد أو الخدمات التعليمية 

 كل سنة.  كانون الثاني )يناير(آخر موعد لقبول لطلبات هو شهر 

scholarships-families/facs-programs/all-www.facs.nsw.gov.au/families/support 

 مؤسسة التعليم الحكومي 

منح الدراسية للطالب األحداث في قطاع التعليم  إن مؤسسة التعليم الحكومي هي هيئة ليست للربح تختص بتوفير ال

على مساعدة مالية وجامعية لمساعدتهم في ويحصل لذين يتلقون هذه المنح   تحقيق إمكانياتهم.الحكومي لمساعدتهم في 

 التكاليف اإلضافية إلعطائهم الفرصة لتنمية مواهبهم إلى مدى أبعد ومتابعة طموحاتهم.  

  كل سنة. طس( وأيلول )سبتمبر(بين آب )أغستُقفل الطلبات 

                                                                   www.publiceducationfoundation.org.au/scholarships 

 Go Foundationمؤسسة إذهب 

شتراك مع مؤسسة التعليم الحكومي منًحا دراسية للطالب من أصول أبوريجينية الذين يتابعون  مؤسسة إذهب باالتقّدم 

 دراستهم في مدرسة حكومية في مدينة سيدني. 

دوالر سنويًا  2500ليتقدموا بطلب.  تتضمن المنحة مساعدة مالية بقيمة  10أو  8يجب أن يكون الطالب في السنة  

، ودعم  Mentoring  كما تتضمن الوصول إلى خدمة المشرف على الدراسة  .11و  9لالحتياجات التعليمية  للسنوات 

،  work experience ، وخبرة العملInternshipsي مستشفى والتمهن ف، Homework support للواجبات المنزلية

 وفرص أخرى. 

 منًحا دراسية مع عدد من المدارس الخاصة الرفيقة.لدى مؤسسة إذهب 

                                                                                         www.gofoundation.org.au/scholarships  

  Variety التنّوع

دوالر في مجاالت التعليم، والرياضة، والفنون   5000تصل قيمتها إلى دراسية  االتنّوع هي هيئة خيرية لألطفال توفر منحً 

 لألطفال الذين قد أظهروا مواهب أو إعاقة/مرض مزمن أو الذين يختبرون ضائقة مالية.

             www.variety.org.au/nsw/variety-heart-scholarships  

 المدارس غير الحكومية

. قد تكون هذه المنح جزئية أو كليّة  ناجح بًا ما توفر المدارس غير الحكومية عدًدا متنوًعا من المنح للمتقدمين بطلبلغا

 .   الدراسة الجامعيةلدفع رسوم  

في   " 2023.  مثاًل يُعل ن عن منح ،  بالنسبة للسنة المقبلةعن هذه المنح مبكًرا في السنة  الخاصة وعادة ما تعلن المدارس  

 . 2022شباط )فبرلير( /أذآر )مارس( 

http://www.facs.nsw.gov.au/families/support-programs/all-families/facs-scholarships
http://www.publiceducationfoundation.org.au/scholarships
http://www.gofoundation.org.au/scholarships
http://www.variety.org.au/nsw/variety-heart-scholarships


المنح   الموقع اإللكتروني التعليمية مباشرة أو انظرمؤسسة بال للدراسة الثانوية، اتصل لمعرفة المنح التي قد تكون متوفرة

، التي تعطي معلومات أساسية عن المنح الدراسية.  Schools Scholarships and Bursaries Independent الدراسية والجامعية

.www.issb.com.au 

 

AIEF     وYalari  مؤسسات توفر المنح للطالب من أصول أبوريجينية ليتابعوا دراستهم في المدارس

 الخاصة األسترالية الرائدة. 

 زر مواقعهم اإللكترونية لمزيد من المعلومات:

- AIEF: www.aief.com.au/scholarships  

- Yalari: www.yalari.org/scholarships/ 

 التدريس الخصوصي

  أتصل بمدرستك المحلية أو البلدية المحلية أو إبحث على اإلنترنت عن   كون التدريس الخصوصي مكلفًا جًدا.ييمكن أن 

أو البلدية   .  فغالبًا ما يدير عدد من هيئآت المجتمعتكالتدريس الخصوصي المجاني أو نوادي الفروض المنزلية في منطق

 نواٍد للفروض المنزلية وغير ذلك من خدمات الدعم التعليمية.  الحلية

للطاّلب الوصول إلى  .  ويوفّر هذا Studiosity”يقّدم عدد من المكتبات العامة دعًما مجانيًا للدراسة عبر اإلنترنت يسّمى " 

أن يحصلوا   12إلى   4دة في الفروض المنزلية. يمكن للطاّلب من السنة  عااالخصائيين في مادة الدراسة للمسشبكة من 

 المكتبة، أو  إلىأو االمتحاتات بتسجيل الدخول فروض المنزلية ال فيالتي تتطلّب براعة  في األسئلةمجانية مساعدة على 

الساعة   األحد إلى الجمعةالبيت )مستخدمين بطاقة المكتبة أو رمز الدخول(. وهذه الخدمة متوفرة من ا  من المدرسة أو  إلى

 بعد الظهر إلى منتصف الليل بحسب توقيت أستراليا الشرقي. 3

 عبر اإلنترنت.  Studiosityالرجاء اتباع الخطوات التالية للوصول إلى 

 www.studiosity.com/connectذهب إلى الموقع على العنوان:   إ .1

 دخولك باستخدام بطاقة المكتبة أو رمز الدخول الخاص بالمدرسة  لسجّ  .2

 . اختر المادة ومستوى السنة الذي تريد مساعدة ألجله .3

 هيئآت دعم التعليم وتوفير المعلومات

 معلومات التدريس وخدمات التحويل في نيو ساوث ويلز  وزارة 

يتضّمن كثيًرا من المعلومات اإللكتروني  هاموقع. وواليةالسي في ادرمسؤولة عن حالة النظام ال الوالية هذه   وزارةأن 

 .همذويولطاّلب لالقيّمة 

education.nsw.gov.au  

 نيو ساوث ويلزالكاثوليكية في  مدارسال

CSNSW  الذي يمثل التعليم الكاثوليكي في نيو ساوث ويلز، على مستوى الوالية وعلى المستوى القومي. الصوتهي 

                 www.csnsw.catholic.edu.au 

 AISالمدارس المستقلّة في أستراليا  

يحمل معلومات قيّمة عن المدارس  اإللكتروني  ISAمصالح قطاع المدارس المستقلّة على نطاق وطني.  وموقع  ISAتمثّل 

   المستقلّة.

www.isa.edu.au 

http://www.issb.com.au/
http://www.aief.com.au/scholarships
http://www.yalari.org/scholarships/
http://education.nsw.gov.au/
http://www.csnsw.catholic.edu.au/


 الجمعيات ذات العالقة

 نيو ساوث ويلزالبوريجينيين في ل المتحد يلتعليما الفريق االستشاري 

    ني.يهذه هيئة ابوريجينية ليست للربح توفر استشارة عن التعليم والتدريب وهي تمثل آراء المجتمع األبوريج

 مفوضية التعدد الثقافي في نيو ساوث ويلز 

 المتعددة الثقافات واللغات والحكومة. إن مفوضية التعدد الثقافي في نيو ساوث ويلز هي الرابط بين جاليات نيو ساوث ويلز 

www.multicultural.nsw.gov.au 

 (02)82556767رقم الهاتف:  

 األهل مجلس 

  .أهالي األطفال في المدارس المستقلة في ما يتعلق بشؤون التعليميهدف إلى تمثيل ودعم 

         parentscouncil.nsw.edu.au/ 

 المدارس طالب جمعية أهالي 

ن على تخفيض التكاليف إدارة المدرسة.  وقد يعملوجمعية أهالي الطالب التي تمثل قضايكم أمام لدى مدارس كثيرة 

 المدرسية داخل المدرسة مثاًل متجر الزي المدرسي المستعمل، يوم تبادل الكتب الدراسية.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.multicultural.nsw.gov.au/
https://parentscouncil.nsw.edu.au/


 19إعانة ودعم كوفيدـ

 . لألفراد والعائالت في نيو ساوث ويلز  19هناك عدد من اإلعانات الخاصة بكوفيدـ

 والية نيو ساوث ويلز   حكومة

 نيو ساوث ويلز هنا:   الحصول على مزيد من المعلومات عن المساعدة التي تقدمها حكومة يمكنك 

www.service.nsw.gov.au/covid-19#covid-19-assistance-finder 

 الجمعيات الخيرية والتي ليست للربح   

 المحتاجة خالل الجائحة. أنظر برامج دعم المجتمع لمزيد من المعلومات.التي توفر الدعم للعائالت هناك عدد من الهيئات 

 www.vinnies.org.au/findhelp#!nswجمعية سان فنسنت دو بول: 

 94194236:  رقم الهاتف 

 help/-www.salvationarmy.org.au/need  سلفايشن آرمي:

 137258رقم الهاتف:  

 /www.thesmithfamily.com.au  السميث فاملي:

 1300326459الهاتف:  رقم 

www.redcross.org.au/get-help        الصليب األحمر األسترالي: 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vinnies.org.au/findhelp#!nsw
http://www.salvationarmy.org.au/need-help/
http://www.thesmithfamily.com.au/


 

 

 ـ ماذا تفعل ومتى روزنامة تخفيض التكاليف 
 مالحظات وأفكار مفيدة  ماذا تفعل الشهر

 قبل السنة المدرسية

المدارس  ةلمنحتقديم طلب  كانون الثاني )يناير( 
 الخاصة 

" دعم  الجرائد المحلية وباب راجع
   في هذا الكتيّبالتعليم" خدمات 

حزيران)يونيو(/  
 تموز)يوليو( 

المدارس لمنحة تقديم طلب 
    الحكومية

 تقفل في أيلول )سبتمبر( 
في هذا  "خدمات دعم التعليم"  راجع باب

 الكتيّب 

تقديم طلب لمنحة خدمات  كانون األول )ديسمبر( 
العائلة والمجتمع في نيو 

 ساوث ويلز 

 الثاني )يناير( تقفل في كانون 
في هذا   "خدمات دعم التعليم" راجع باب

 الكتيّب 
 
 
 
 

رتب الحصول على الكتب  
 المدرسية

ابحث عن كتب مستعملة رخيصة على  
 اإلنترنت 

 أنظر باب الكتب المدرسية في هذا الكتيّب

تأكد ما إذا كان طفلك يحتاج  
إلى جهاز رقمي ورتّب 

 لحيازته

 "التكنولوجيا" في هذا الكتيّب راجع باب 

ابحث عن المساعدة 
المتوفرة من الحكومة 

 الفدرالية  

" في هذا  ة يحكومبرامج دعم راجع باب " 
 الكتيّب 

 خالل السنة الدراسية

  برامجإذا كنت تختبر ضائقة مالية وتجد من الصعب سّد تكاليف المدرسة خالل السنة، راجع باب "
  تجد الهيئات التي ربما تتمكن من مساعدتك. المجتمع" ل دعم

 كانون الثاني )يناير( 
 
 

ادفع الرسوم السنوية  
 للمدرسة 

 

اشتِر الزي المدرسي  
 والقرطاسية

راجع تصفيات العودة إلى المدرسة في   
 المتاجر الكبرى.

"القرطاسية" و"الزي  انظر أبواب
 ب.في هذا الكتيّ المدرسي" 

رتب طريقة تنقل طفلك من 
 وإلى المدرسة 

 قّدم طلب امتياز لتنقل الطالب  
في  " دعم المواصالت العامة" انظر باب
 .بهذا الكتيّ 

ضع ميزانية لشراء حذاء   تموز )يوليو( 
 جديد للمدرسة 

 

ابحث عن خيارات إقامة  
في    المدرسية يوم لبيع الكتب

 المدرسة آخر السنة  

 اتصل بجمعية أهالي الطاّلب في المدرسة 

 

 



يمكن تحميل نُسخ من دليل آردوك لتكاليف المدرسة من موقع

www.ardoch.org.au 

 بكل هيئة للتأكد منلقد سعينا للتأّكد بأن المعلومات المتضمنة في هذا الكتيّب صحيحة وقت طباعتها.  الرجاء االتصال 

 الحصول على الخدمات.  المعلومات الحالية قبل أن تحاول 

ئات يجب شملها،  اسماء خدمات وهي تحسينها أو كان لديكاقتراحات ل المطبوعة مفيدة أو إذا كان لديك  هذه إذا وجدت

 info@ardoch.org.auإلى:  (إيميل).  الرجاء إرسال رسالة إلكترونية نرّحب باقتراحاتك

Level 4, 85 Queen Street 
Melbourne VIC 3000 

 Ph: (03) 9537 2414 

info@ardoch.org.au 

http://www.ardoch.org.au/
mailto:info@ardoch.org.au



