
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 معلومات للعائالت

( 457الفئة الفرعية ( )المهرة)وتأشيرة العمل المؤقتة ( 482الفئة الفرعية ( )TSS)الرسوم الدراسية لتأشيرة نقص المهارات المؤقتة 
 .للذين يلتحق أطفالهم بالمدارس الحكومية في غربي أستراليا

 

يمكنكم دفع الرسوم الدراسية بالكامل كدفعة واحدة؛ أو عن طريق 

يجب استالم المبلغ . األقساط على مدار العام بواسطة الخصم المباشر

 . مالً قبل نهاية السنة التي صدرت فيها الفاتورةكا

يجب دفع أي رسوم دراسية غير مدفوعة أو مستحقة عن السنوات 

 .2020السابقة مع رسوم 

 عدم الحاجة إلى دفع الرسوم الدراسية
 :لن تحتاجوا إلى دفع الرسوم الدراسية إذا

 حصلتم على اإلقامة الدائمة؛<  

 ترك أطفالكم نظام المدارس الحكومية؛ أو <

 .482أو  457تغيرت حالة التأشيرة من تأشيرة < 

يجب عليكم إخطار كل مدرسة من مدارس أطفالكم في حالة حدوث أي من 

سيضمن هذا إصدار أشعاراً بالرسوم الصحيحة وستتلقون أي . هذه الحاالت

 .مبالغ مستردة قد تكونوا مؤهلين لها

، Bridgingولكنكم اآلن على تأشيرة  482أو  457لين لتأشيرة إذا كنتم حام

ال  Bridgingتأشيرة .  فسوف تحتاجون إلى مواصلة دفع الرسوم الدراسية

 .الجوهرية الخاصة بكم 482أو  457تغير شروط واستحقاقات التأشيرة 

، سيتمكن أطفالكم من الوصول إلى التعليم العام مثل 482أو  457كحاملي تأشيرة 

  .أطفال غربي أستراليا المحليين ويمكن تسجيلهم في مدارسهم الحكومية المحلية
 .ومع ذلك، سوف تحتاجون إلى دفع الرسوم الدراسية العائلية

 

الرسوم الدراسية والمساهمة الطوعية المدرسية، التكاليف 

 والرسوم
آالف دوالر لكل أسرة في السنة، بغض النظر عن عدد  4رسوم الدراسية تبلغ ال

الذين سجلتموهم في المدارس ( 12ما قبل االبتدائي حتى الصف )األطفال 

ال يُطلب من األسر التي طفلها األكبر مسّجل في رياض األطفال دفع . الحكومية

اليف والرسوم وستحتاجون أيضاً إلى دفع المساهمات المدرسية والتك. الرسوم

يتم سداد هذه الدفعات من قبل جميع األسر التي . مباشرة إلى مدارس أطفالكم

 .يلتحق أطفالها بالمدرسة، ويجب دفعها كل عام لكل طفل مسجل

 
 دفع الرسوم الدراسية

 TAFE International Westernيتم دفع الرسوم الدراسية إلى 

Australia . تسجيل أطفالكم في أو عند )في بداية كل عام دراسي

( أو بالتناسب)دوالر  4000ستتلقون اشعاراً بالرسوم البالغة ( المدرسة

 .إما عن طريق البريد العادي أو البريد اإللكتروني

 

 



حتاجون ست.  أي تغيير في العمل قد يؤثر على طلب الضائقة المالية الخاص بكم

إلى توفير الدخل اإلجمالي الذي تتلقونه أنتم وشريككم من جميع األعمال 

ليكم تقديم رسائل اإلنهاء أو الفصل أو كشوف يجب ع.  المدفوعة األجر

المعاشات النهائية من وظيفة أو معلومات حول المدة التي قضيتها أنت أو 

 شريكك في العمل

 .يتم النظر في جميع طلبات الضائقة المالية على أساس كل حالة على حدة

سيتم إخطاركم بنتيجة طلب الضائقة المالية الخاص بكم بين أربعة وستة 

 TAFE Internationalسابيع بعد تقديم جميع المستندات المطلوبة إلى أ

Western Australia. 

عند منح إعفاء من .  يجب تقديم طلب جديد للضائقة المالية كل عام

الرسوم الدراسية، سيتم تطبيقه فقط على الفترة التي ال تتوفر 

م ال يتم نقل التنازل عن الرسو. لديكم فيها القدرة على دفع الرسوم

 .إلى السنة الدراسية التالية

 الضائقة المالية

، فيمكنكم التقدم بطلب الضائقة المالية 482أو  457إذا كنتم حاملبن لتأشيرة 

يجب تقديم طلب الضائقة المالية .   لتخفيض الرسوم الدراسية أو التنازل عنها

لم يعد من الممكن تقديم طلبات . خالل السنة التي يتم فيها استحقاق الرسوم

 . 2019الضائقة المالية الخاصة بالرسوم الدراسية المستحقة قبل 

 :ان مختلفان من طلبات الضائقة الماليةهناك نوع

 دخل األسرة اإلجمالي مجتمعا   

دخل األسرة اإلجمالي مجتمعاً هو إجمالي الدخل الخاضع للضريبة الذي يتلقاه  

الدخل من العمل .  كال الوالدين قبل خصم الضرائب وغيرها من الخصومات

 اإلضافي أو دفعات المكافآت 

 .متضمن

 إذا تم حساب دخل األسرة اإلجمالي مجتمعاً ليكون

 . دوالر أو أقل للسنة، فيمكن منحكم إعفاء كامل من الرسوم الدراسية 75000

تحتاجون إلى تقديم دليل للسماح بحساب دخل األسرة اإلجمالي مجتمعاً الخاص 

 :يجب أن تتضمن األدلة لكم ولشريككم.  بكم

 .يرةكشوفات المعاشات الثالثة األخ< 

 دليل على دخل السنة حتى اآلن؛ و< 

 group)أو ملخص الدفع  PAYGالدخل المبلغ عنه في شهادات < 
certificates)؛ و 

 .أو عقد العمل الخاص بكم مع دخل مضمون 482أو  457إشعار منح تأشيرة <

 تغييرات غير متوقعة في الظروف المالية

لدراسية عندما تقلل التغييرات قد يتم تقديم تنازل كامل أو جزئي عن الرسوم ا

 غير المتوقعة في ظروفكم المالية من قدرتكم على دفع 

الرسوم الدراسية ستحتاجون إلى تقديم دليل على الظرف غير المتوقع وكيف 

أدى ذلك إلى تقليل قدرتكم على دفع الرسوم الدراسية في غضون ستة أشهر من 

 .الحدث

قد تشمل الظروف غير المتوقعة المرض أو البطالة أو تغيير ظروف العمل أو 

 .انهيار األسرة أو الوفاة

 :ال تعتبر الحاالت التالية غير متوقعة

 ضرورة دفع الرسوم الدراسية هذه أو الرسوم المدرسية األخرى؛< 

 التقدم بطلب للحصول على اإلقامة الدائمة؛< 

مثل اإليجار أو التأمين الصحي أو سداد القروض؛  نفقات المعيشة العائلية،< 

 أو

 .دفع ثمن تعليم األطفال اآلخرين أو طالب بالغ< 

 


