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املعيشة والدراسة يف 
نيوزيلندا
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لدينا بيئة ودية متعددة الثقافات ترحب باألخشاص من مجيع املعتقدات 
والثقافات املختلفة، ووفرية باهلواء النيق وأشعة المشس، واملناظر 

الطبيعية اخلالبة، واملدن احلديثة النابضة باحلياة، وكذلك موامس مجليع 
األلعاب الرياضية ونظام تعليمي عىل مستوى عاملي.

 ويعد هذا الدليل موجزًا رسيعًا عن األمور اليت ميكن أن تتوقعها واليت 
حتتاج إىل التحضري هلا، مع بعض النصاحئ املفيدة واملؤرشات عىل 

طول اخلط.

اخرت نيوزيلندا
ستكتشف معا قريب بأنه ماكن رائع للعيش والتعمل

تعد نيوزيلندا رائدة يف جمال التعلمي-تصنف 
لك جامعات نيوزيلندا يف مرتبة اعىل 3% من 

جامعات العامل. 
تعد نيوزيلندا ماكنًا مرحبًا ووديًا وآمنًا للعيش- 

وجاء ترتيهبا يف املرتبة الثالثة من البلدان األكرث 
سملية يف العامل.
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إذا كنت ترغب يف احلصول عىل املزيد من املعلومات، فقم بزيارة 
املواقع املدرجة عىل الصفحة االخرية من هذا الدليل، مع أرقام للهواتف 

اليت قد حتتاج الهيا عند وصولك اىل هنا. وتذكر، أيمنا اخرتت 
للدراسة أوللعيش، فستجد اناسًا من دوايع رسورمه اإلجابة عن 

أسئلتك ومساعدتك عىل االستقرار للحياة يف نيوزيلندا. وحنن نتوق 
اىل رؤيتكمت قريبًا!



ماكن رائع 
للعيش 

والدراسة

فضال عن كون نيوزيلندا  تشهتر مبناظرها 
الطبيعية اخلالبة ومنط احلياة اهلادئ، فهي 

حتظى بمسعة دولية ممتزية مكقدم لتعلمي 
عايل اجلودة، مع مجموعة واسعة من فرص 

10-15 درجة موئيةالدراسة واملدن املمتعة.

20-30 درجة موئية

5 4

تقدم لك نيوزيلندا:
• ماكن ودي للدراسة والعيش: تعد نيوزيلندا واحدة من أهسل وأكرث 
األماكن امانًا يف العامل للعيش، مع وجود حكومة مستقرة واقتصاد 

سلمي، واخنفاض يف معدالت اجلرمية والظروف املعيشية ذات اجلودة 
العالية عىل الصعيد الدويل. وجاء ترتيبنا يف املرتبة الثالثة من البلدان 

األكرث سملية يف العامل، وفقا ملؤرش السالم العاملي.
• منط حياة متعدد الثقافات: يتكون جممتعنا احليوي من خليط من 

األوروبيني، واملاوري (الساكن األصليني)، ومجموعة كبرية ومتنوعة 
من جنسيات خمتلفة من مجيع أحناء العامل! إذا كنت ترغب يف املزيد 
من املعلومات حول املجمتع اإلساليم يف نيوزيلندا، وعن العثور عىل 

أسواق تبيع بضائع الرشق األوسط، أو ملجرد االستفسار عن االطعمة 
احلالل، فباماكن احتاد امجلعيات اإلسالمية يف نيوزيلندا أن يساعدك 

عىل ذلك.
• جممتع متقبل للثقافات: إن النيوزيلنديني (أو ما يعرفون بـ ”كيوي“) 

مه اناس لدهيم اهمتامات دولية ويرحبون بالزوار الوافدين من مجيع 
الثقافات. حنن أنصار متحمسون ندعو اىل العدالة والتساحم وحرية 

التعبري عن الرأي، ومتأهبون للدفاع عن حق البرش يف أن يعيشوا حياة 
خالية من المتيزي جبميع أشاكله.

• نظام تعلمي عايل اجلودة: حنن نقدم نظام تعليمي يدرس باللغة 
االجنلزيية من الدرجة األوىل، ومؤهالت معرتف هبا دوليا، ويرحب هبا 

أرباب العمل يف لك ماكن.

• بيئة تعلميية حديثة من نوعها: مت جتهزي املدارس واجلامعات 
واملؤسسات التعلميية األخرى بأرىق املرافق الفنية والتكنولوجيا.

• ماكن واسع للحركة: مبا أن عدد الساكن لدينا هو 4.4 مليون نمسة 
فقط فنحن نقدم مزجيا فريدا من االماكن احلرضية املتطورة والفرص 

اليت ال هناية هلا لالستكشاف والمتتع باهلواء الطلق. فهناك فرص 
اسمتتاع للجميع، من الزتجل عىل اجلليد واليخوت وامليش ملسافات 

طويلة اىل تسلق اجلبال والقفز باحلبال ”الباجني ”.
• مناخ مع لك الفصول: لدينا مناخ معتدل، ويعين بأنه معتدل نسبيا، 

فالشتاء ممطر ترتاوح درجات احلرارة فيه ( بني 10-15 درجة موئية ما 
يعادل 50-60 درجة فهرهنايتية) و الصيف دافئ وجاف ترتاوح درجات 
احلرارة ( بني 20-30 درجة موئية ما يعادل 70-90 درجة فهرهنايتية). 

أهشر الصيف يه من ديمسرب إىل فرباير، وأهشر الشتاء يه من يونيو 
إىل أغسطس.
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كون نيوزيلندا تليغ رسوم 
التأشريات ملواطين دول 
جملس التعاون اخلليجي 

الزائرين لفرتة تقل عن 
ثالثة هشور، فسيكون من 
الهسل عىل عائلتك أيضًا 

املجئ لزيارة البلد!

إن التقدمي للدراسة يف نيوزيلندا يأخذ ثالث خطوات فقط ...

1. العثور عىل مسار تعلمي ومؤسسات تعلميية  مناسبة  لك 
مع مجموعة واسعة من املؤسسات التعلميية ومواقع الدراسة وخيارات 

املؤهالت، ستكون عىل يقني بانك ستجد ما يناسبك. ميكنك البحث 
عن خيارات الدراسة اليت تناسبك والعثور عىل تفاصيل املؤسسات 

التعلميية من خالل:
 www.studyinnewzealand.com/learn زيارة •

• التحدث إىل وكيل للتعلمي، سواء يف بلدك أو يف نيوزيلندا (ميكنك 
 العثور عىل تفاصيل ولكاء التعلمي يف نيوزيلندا من خالل:

www.studyinnewzealand.com/get-started/find-agents).  

2. التقدمي عىل مقعد درايس مع املؤسسة التعلميية اليت 
اخرتهتا

مق باالتصال باملؤسسة التعلميية اليت وقع اختيارك علهيا، مث أمكل أية 

كيفية التقدمي 

مناذج أو اسمتارات مطلوبة منك مث ارجعها. إذا كنت تقوم بالتقدمي 
من خالل شبكة اإلنرتنت، فقد حتتاج إىل إرسال بعض املستندات 

بالربيد مثل:
• نسخ مصدقة من الهشادات األاكدميية وبيان عالمات الطالب
• اثبات بأنك تستطيع تلبية متطلبات اللغة اإلجنلزيية لملؤسسة 

التعلميية
مبجرد قبولك، فسوف ترسل لك املؤسسة التعلميية ”خطاب قبول“ 

مؤكدة فهيا تفاصيل برناجمك الدرايس وتوارخي املبارشة. مكا 
أهنا سوف ترسل لك فاتورة لتغطية الرسوم الدراسية اخلاصة بك، 

واليت ميكنك سدادها عن طريق وكيل التعلمي أو دفعها إىل املؤسسة 
التعلميية مبارشة. مكا وميكنك استعراض قامئة املؤسسات التعلميية 

 من خالل املوقع:
www.nzqa.govt.nz/providers/index.do

3. التقدمي للحصول عىل تأشرية السفر
إن نيوزيلندا لدهيا واحدة من أبسط معليات التقدمي عىل تأشرية طالب 

للدراسة يف العامل. إذا اكنت دراستك تستغرق أقل من 12 أسبوعًا، فلن 
حتتاج إىل تأشرية طالب لملجئ إىل نيوزيلندا. وسوف ال تزال حباجة 

اىل اعطاء معلومات عن دورتك الدراسية املخطط هلا، وتذكرة عودة 
بالطائرة ومال اكيف العالة نفسك. 

أما إذا اكنت الدورة الدراسية ستسمترألكرث من 12 أسبوعًا، فإنك 
ستحتاج إىل تقدمي طلب للحصول عىل تأشرية طالب بالربيد أو 

لدى أقرب مكتب نيوزيلندي للهجرة (مكتب ديب لدول جملس التعاون 
اخلليجي). يرىج العمل بأن هناك رسوم مطلوبة  لذلك.

عند التقدم للحصول عىل تأشرية طالب، حتتاج إىل تقدمي معلومات 
معينة، مثل ”خطاب قبول“ من مؤسستك التعلميية ووثائق طبية ذات 

الصلة.
 ملعرفة املزيد حول ما ستحتاج لدمع طلبك، يرىج زيارة املوقع:

www.immigration.govt.nz/migrant/stream/study/application/

وللدورات الدراسية القصرية اليت تستغرق 12 اسبوعًا أو اقل، يرىج 
 زيارة املوقع:

www.immigration.govt.nz/branch/dubaibranchhome



أمور عليك القيام هبا قبل أن 
تغادر وطنك
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يعد جممتع نيوزيلندا حديثا من نوعه، فميكنك رشاء معظم
األشياء اليت حتتاجها سواء من هنا أو عرب اإلنرتنت.

• تأكد من أن لديك تأشرية دراسية، وإذا اكن عليك التوقف يف بلد آخر 
يف طريقك إىل نيوزيلندا، فتأكد من احلصول عىل أية تأشريات مرور 

مطلوبة.
• تأكد من أن جواز سفرك ساري املفعول. جيب أن يكون تارخي انهتاء 
صالحيته  بعد مدة ثالثة أهشر عىل ااألقل من التارخي الذي تنوي فيه 

مغادرة نيوزيلندا.
• عليك برتتيب التأمني الطيب واليحص املناسب لك - يتوجب ذلك عىل 

 مجيع الطالب الدوليني يف نيوزيلندا - ميكنك زيارة املوقع
www.studentassist.co.nz 

• القيام بالفحوصات الطبية وعالج األسنان والبرص قبل السفر.
• ترتيب ماكن لإلقامة عند وصولك (انظر الصفحة 11 ملزيد من 

املعلومات حول خياراتك لإلقامة).

• تدرب عىل اللغة اإلجنلزيية وتعمل قدر ما تستطيع عن نيوزيلندا- 
 اطلع عىل

www.newzealand.com

•  ميكنك فتح حساب بنك يف نيوزيلندا، إذا رغبت (ميكنك أيضا 
القيام بذلك عند وصولك).

• نيوزيلندا لدهيا ضوابط صارمة يف مراقبة احلدود. الرجاء زيارة 
www.customs.govt.nz ملعرفة ما ميكنك أن جتلبه معك إىل 

نيوزيلندا. فال يحمس بإدخال بعض أنواع األطعمة واملنتجات وسوف 
يمت مصادرهتا، وقد تواجه العقوبات أو تتكبد غرامة مالية. 

• اجحز رحلتك! 

وينبيغ أن تتضمن حقيبتك احملمولة باليد:
• وثائقك اخلاصة بالسفر وغريها من الوثائق اهلامة، مثل هشادات 

مؤهالتك العملية، وخطاب القبول الدرايس، والوصفات الطبية 
وبوليصات التأمني. وإذا كنت تعاين من إعاقة ما، فامحل معك بطاقة 

اإلعاقة أو هشادة طبية، وإذا كنت ختطط لقيادة السيارة يف نيوزيلندا، 
فاجلب معك رخصة القيادة اخلاصة بك أو اجازة القيادة الدولية (انظر 

صفحة 12)
• معلومات االتصال باألخشاص الذين ميكنك االتصال هبم يف حالة 

الطوارئ، وغريها مثل تفاصيل السكن ومؤسستك التعلميية 
• املال الاكيف ملدة إقامتك - إما نقدا أو يف بطاقة الرصاف اآليل 

أو بطاقة االئمتان. و سوف يكون يف املطار الذي سهتبط فيه ماكن 
لترصيف نقودك، وماكئن الرصاف اآليل للحصول عىل العملة 

النيوزيلندية. وكذلك اثبات مثل كشف حساب من البنك.

جيب عليك أن جتلب معك أيضا:
• حمول طاقة لالجهزة الكهربائية مناسب لنقاط كهرباء نيوزيلندا اذا 

مقت جبلب اي مهنا (ميكنك أيضا رشاهئا من نيوزيلندا)
• ممجع العربية-اإلجنلزيية إذا احتجت له.

• هاتف وأية أجهزة إلكرتونية أخرى - ميكنك رشاء بطاقة SIM من 
نيوزيلندا عند وصولك. ويتوفر لدى رشاكت االتصاالت يف نيوزيلندا 

مجموعة من باقات املاكملات واالنرتنت لالختيار من بيهنا. مكا ان 
خدمات اهلواتف النقالة واالنرتنت يف نيوزيلندا يه رسيعة وذات 

نطاق واسع.
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يقدم لك العيش يف نيوزيلندا فرصة رائعة 
للتعرف عىل ثقافة أخرى، وتطوير مهاراتك 

يف اللغة اإلجنلزيية وتكوين الصداقات اليت 
تسمتر مدى احلياة.  

إن منط احلياة يف نيوزيلندا يعطيك مستويات جديدة من الشعور 
باملسؤولية واالستقاللية الخشصية - يف مجيع األمور من إدارة وقتك 

وأموالك إىل طبخ الوصفات املفضلة لديك.

العيش يف 
نيوزيلندا

 هناك ثالثة خيارات أساسية  إلقامة الطلبة، ويكون من الهسل االنتقال من واحدة إىل أخرى إذا اقتضت احلاجة لذلك. مق 
باإلتصال بوكيل التعلمي أو مبؤسستك التعلميية لإلستفسار عن خيارات اماكن اإلقامة يف منطقتك.

1. إقامة مع أرسة (أو إقامة خاصة)
ويعين هذا بانك ستعيش مع أرسة نيوزيلندية يف مزنهلم وتشاركهم 
حياهتم اليومية، وتتحدث باللغة اإلجنلزيية طوال الوقت. ويلىق هذا 

اخليار اقبالًا من الطالب الذين يرغبون يف تعمل اللغة اإلجنلزيية. 
سيكون لديك غرفتك اخلاصة، وسوف تقدم  لك لك وجبات طعامك. من 

فضلك مق باطالع الخشص أو الواكلة املعنية برتتيبات اإلقامة لك إذا 
اكنت لديك أية متطلبات خاصة لملعيشة (مثل توفري الطعام احلالل). 

وباماكن مؤسستك التعلميية أن تعطيك االقرتاحات حول االقامة مع احد 
االرس. 

2. السكن اجلاميع
توفر اجلامعات وحدات سكنية لطالهبا، إما يف موقع اجلامعة أو بالقرب 

منه. وستكون لديك غرفتك اخلاصة أو املشرتكة مع طالب آخر، ويمت 
توفري وجبات الطعام (عىل الرمغ من احتواء بعضها عىل مرافق املطبخ 
اليت ميكنك استخدامها). يف حني يمت توفري خدمات التنظيف، إال انه 

من املتوقع منك ان هتمت بنظافة غرفتك اخلاصة. ويوجد يف السكن 
اجلاميع مرشدون مقميون ميكهنم أن يقدموا لك املشورة واملساعدة.

3. التأجري 
 إذا اكن لديك عائلة، فقد ترغب يف استئجار مزنل خاص بك. إذا كنت 
لوحدك، ميكنك مشاركة املزنل املؤجر (أو ‘الشقة’( مع أخشاص آخرين 

)‘رشاكء يف السكن’(. 

وباماكنك معرفة املزيد حول استئجار العقارات من خالل:
www.trademe.co.nz/property/residential-property-to-rent

خيارات السكن
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البقاء عىل التواصل
النيوزيلنديون متحمسون للتكنولوجيا احلديثة، لذلك ستجد بأنه من 

الهسل استخدام (ورشاء) اهلواتف احملمولة، واألجهزة اللوحية وأجهزة 
المكبيوتر احملمولة واألجهزة الذكية األخرى. ميكنك رشاء باقات 

االنرتنت والبقاء عىل التواصل أيمنا ذهبت، أو االستفادة من أماكن 
”واي فاي“  املجانية املتوفرة يف مجيع املدن الرئيسية واحملافظات.

احلفاظ عىل أمنك وسالمتك
حتظى نيوزيلندا بمسعة دولية بكوهنا دولة آمنة وودية، ولكن ال يزال 
يتوجب عليك أن تأخذ لك االحتياطات األمنية اليت اعتدت علهيا يف 

بلدك أو يف أي ماكن آخر من العامل.
 رمق الطوارئ املجاين يف نيوزيلندا خلدمات الرشطة واإلطفاء 

واإلسعاف هو 111.

من الهسل التنقل 
والتجول يف نيوزيلندا 

– اذ لدهيا خدمات نقل 
معومية ممتازة يف مجيع 

املراكز الرئيسية. 

العيش مع الكيوي؟
سواء كنت تعيش مع عائلة أو مع الطالب اآلخرين، مفن املهم أن:

• حترتم الناس الذين تعيش معهم، حىت ولو اكنت آراهئم أو وسائل 
حياهتم اليومية ختتلف لك االختالف عن تلك اخلاصة بك

• تقدم املساعدة، مثل القيام بدورك  يف األمعال املزنلية، وإعداد وجبات 
الطعام وغسل مالبسك

• تنظر يف احتياجاهتم، عىل سبيل املثال يف التقليل من تاكليف 
الكهرباء واملياه الساخنة إىل أدىن حد ممكن عن طريق اطفاء وسائل 
التدفئة واملصابيح عند عدم احلاجة إلهيا، ومراعاة الغري فميا خيص 

الوقت الذي تقضيه يف امحلام، والتحمك يف مقدار استخدامك خلدمة 
اإلنرتنت 

• تبيق غرفة نومك نظيفة ومرتبة
• تكون عىل استعداد لتجربة أشياء جديدة، مثل الوجبات، والرياضة، 

واألنشطة االجمتاعية
• تتحدث باللغة اإلجنلزيية قدر اإلماكن - وهذا بدوره سوف يساعد أيضا 

يف تعزيز مهاراتك باللغة اإلجنلزيية!

التنقل والتجول
إن شبكة النقل الكبرية واملتنوعة يف نيوزيلندا جتعل من الهسل التنقل 

والتجول، سواءًا كنت تتنقل بالدراجة، أوالسيارة أواحلافلة أوالقطار 
أوالدراجة النارية أوسيارة األجرة، أو الطائرة أو العبارة. وستقوم واكلة 
التعلمي أو مؤسستك التعلميية بزتويدك باملعلومات حول خيارات النقل يف 

 - “i-Site” منطقتك، أو ميكنك زيارة أقرب مركز معلومات للزوار ويدىع
 www.newzealand.com/int/visitor-information-centre.انظر

 إذا كنت ترغب يف قيادة السيارة يف نيوزيلندا، جيب أن يكون  معرك 
أكرث من 16 عاما ولديك رخصة قيادة سارية املفعول. إذا اكنت رخصة 
القيادة بغري اللغة اإلجنلزيية، فسوف حتتاج أيضا إىل ترمجة معمتدة 

هلا انظر (www.dia.govt.nz/translation-service) أو إىل رخصة 
قيادة دولية.

 إذا كنت ختطط للبقاء يف نيوزيلندا ألكرث من عام وترغب يف 
االسمترار يف قيادة السيارة، فيجب عليك أن حتصل عىل رخصة 

القيادة النيوزيلندية. 
مع مالحظة أن هناك قوانني خمتلفة لقيادة الدراجات النارية – مق 

www.nzta.govt.nz/licence/getting/motorcycles بزيارة



وإليك بعض األمور عن املال يف نيوزيلندا اليت قد ترغب 
مبعرفهتا:

• معلتنا يه دوالر نيوزيلندي  ($) وسنتات. ميكنك مقارنة معلتنا مع 
www.xe.com. معلتمك عن طريق

• بطاقات الرصاف اآليل (املعروف أيضا بامس البطاقات النقدية أو 
(EFTPOS) يه الطريقة األكرث شيوعًا لدفع مثن األشياء، وميكنك 

استخدام بطاقات الرصاف اآليل اخلاصة بك يف أي ماكن تقريبا.
• تفتح البنوك عادة من الساعة 9:00 صباحًا وحىت 4:30 مساءًا من 

االثنني إىل امجلعة. ومع ذلك، ميكنك استخدام بطاقة الرصاف اآليل 
للوصول إىل حسابك البنيك يف أي وقت عن طريق إحدى أجهزة 
الرصاف اآليل (ATM) البالغ عددها 3,500 يف لك احناء القطر.

• يمت قبول مجيع بطاقات االئمتان الرئيسية (مبا يف ذلك البطاقات 
الذكية) يف نيوزيلندا.

• تقدم مجيع البنوك اخلدمات املرصفية وخدمة دفع الفواتري عرب 
اإلنرتنت.

 (GST) يمت اضافة 15% من القمية االمجالية ‘رضيبة السلع واخلدمات •

احلصول عىل ختفيضات طالب
كطالب يف نيوزيلندا سيكون لديك حق احلصول عىل التخفيضات 

املعطاة للطلبة عىل عدد من املنتجات واخلدمات. عىل سبيل املثال، 
ميكنك احلصول عىل ختفيض لطالب بواسطة:

 • بطاقة تعريف هوية الطالب
(إذا اكنت مؤسستك التعلميية توفر هذه البطاقات)

 • بطاقة تعريف هوية الطالب الدولية 
 ISIC - (www.isiccard.co.nz)

 • بطاقة تعريف هوية طالب نيوزيلندي
 (https://studentcard.co.nz)

 إذا كنت فوق سن 18 قد ترغب أيضا يف احلصول عىل بطاقة
 (www.hanz18plus.org.nz) “HANZ +18” 

واليت تستخدم  كهوية محتل صورتك الخشصية وايضًا كإثبات رمسي 
عن معرك.
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إدارة أموالك
إذا احتجت إىل بعض املساعدة هبذا اخلصوص، فميكنك التحدث مع 
املوظف املسؤول عن رعاية الطلبة لدى مؤسسة التعلمي اخلاصة بك أو 

زيارة املوقع اإللكرتوين لملؤسسة. ميكنك أيضا احلصول عىل املشورة 
www.sorted.org.nz خبصوص املزيانية واحلسابات من



الدراسة يف نيوزيلندا

• يبدأ العام الدرايس يف هشر فرباير/ شباط.
• تبدأ فصول تعلمي اللغة اإلجنلزيية عىل حنو مسمتر عىل مدار السنة، 
وعادة  ما يكون باستطاعتك االلتحاق يف هذه الفصول خالل أسبوع 

أو هشر.
• من احملمتل أن يكون جحم الفصول هنا أصغر من تلك املوجودة يف 
بلدك، مما يعين أنك حتصل عىل اهمتام أكرث خصوصية من معمليك.

• يجشعك معملوك عىل طرح األسئلة، وحتدي التقاليد والدفاع عن 
وجهات نظرك مضن مناقشات حية.

كن عىل استعداد للعمل مضن فريق والتفكري بشلك خالق!

كن عىل استعداد للعمل مضن فريق والتفكري بشلك خالق!
اخرت نيوزيلندا كوجهة لدراستك وستجد بأننا نقدم بيئة تدريس وتعلمي  تساعد عىل التفكري والعمل. 

وإليك بعض األشياء اليت جيب أن تعرفها:

تعد نيوزيلندا من أفضل الوجهات 
للدراسة باللغة االجنلزيية واليت 

تستقطب اكرث من 100,000 طالب 
دويل يف العام. 

17 16

• ال بأس من طلب املساعدة إذا كنت ال تفهم شيائ أو جتد صعوبة يف 
إمكال املهام أو يف التكيف مع طريقة التعمل اجلديدة.

• عىل مجيع مقديم اخلدمات التعلميية تلبية معايري عالية جدا من 
الزناهة واألخالق، لذلك ميكنك ان تتوقع احلصول عىل النتاجئ اليت 

تعكس أداءك األاكدميي. 



احلصول عىل 
الدمع عند 

احلاجة إليه

وأنت ممشول بالرعاية  
يف نيوزيلندا يف ظل  
”قانون رعاية الطالب 

الدوليني“ والذي يعىن 
بضامن رفاهية وسالمة 

لك الطالب الدوليني. 

رابطة الطالب املسملني
معظم اجلامعات لدهيا رابطات للطالب املسملني، واليت من شأهنا 

توفري املعلومات عن اخلدمات والتهسيالت اخلاصة باملسملني يف احلرم 
اجلاميع أويف منطقتك. للحصول عىل مزيد من التفاصيل، ميكنك 

االستفسار من مؤسستك التعلميية.

الرعاية الصحية
تأشريتك الدراسية تتطلب منك احلصول عىل تأمني طيب شامل، 

ألنك إذا مرضت فلن تكون ممشولًا بالرعاية الصحية املجانية املقدمة 
للنيوزيلنديني. سوف حتتاج أيضا إىل دفع تاكليف عالج األسنان 

اخلاص بك. 
الحظ بأن لك اجلامعات، والعديد من املعاهد الفنية والتقنية، لدهيا 
مراكز حصية خمصصة لطالهبا، حيث ميكنك دفع رسوم األطباء 

خمفضة معا هو املعتاد.
 ميكنك العثور عىل قامئة بأمساء األطباء عىل املوقع:

 www.healthpages.co.nz/doctors-a-general-practices

 وأطباء األسنان عىل املوقع
www.dcnz.org.nz/practitioners

مضان احلفاظ عىل سالمتك 
ورفاهيتك

ويتوفر لدى مؤسستك التعلميية موظفني يكرسون جهودمه لتقدمي 
املساعدة ألمثالك من الطالب الدوليني وتزويدمه باملعلومات والدمع. 

وأنت أيضا ممشول بامحلاية يف ظل  ”قانون رعاية الطالب الدوليني“. 
وهذا حيدد:

• احلد األدىن من معايري املشورة واخلدمات اليت ميكن أن تتوقعها من 
مؤسستك التعلميية 

• اإلجراء الذي ميكنك اتباعه إذا كنت قلقا حول أمر قد قام به وكيلك أو 
مؤسستك التعلميية (أو مل يمت القيام به).

وإذا مل تمتكن من حسم األمر مع وكيلك أو مؤسستك التعلميية، ميكنك 
تقدمي شكوى رمسية إىل سلطة اإلستئناف للتعلمي الدويل

 www.justice.govt.nz/tribunals/international-education- 
appeal-authority
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قد يكون باستطاعتك العمل بدوام جزيئ - ملدة 
تصل إىل 20 ساعة يف األسبوع، 

وبدوام اكمل خالل العطالت املقررة- ولكن 
هناك قواعد حتتاج إىل اتباعها.

إذا اكنت لديك تأشرية طالب، فيجب أن يكون وقتك يف نيوزيلندا 
خمصصًا للدراسة بالدرجة األساس. قد يكون باستطاعتك العمل بدوام 

جزيئ - ملدة تصل إىل 20 ساعة يف األسبوع، وبدوام اكمل خالل 
العطالت املقررة - ولكن هناك قواعد حتتاج إىل اتباعها. ولك املعلومات 

 اليت حتتاج إىل معرفهتا تتوفرعىل املوقع
nzstudywork.immigration.govt.nz

وباإلضافة إىل ذلك، فإن بعض مؤسسات العمل واملنمظات البحثية 
النيوزيلندية والدولية توفر فرص التدريب امليداين والوظييف  لطالب 

اجلامعات - لزتويدمه خبربة يف العمل ترتبط ارتباطا وثيقا بدراساهتم 
األاكدميية. ميكنك التحدث مع مؤسستك التعلميية حول هذه الفرص.

العمل اثناء وجودك هنا
21 20

إذا قررت احلصول عىل معل، فميكنك زيارة موقع البحث عن وظائف 
للطالب (www.sjs.co.nz) فقد يكون هذا املوقع مفيدًا لك. هذه اخلدمة 

املجانية املستندة إىل اجلامعة  غايهتا اجياد فرص معل مناسبة للطالب 
احلاليني واخلرجيني الذين يبحثون عن معل بربطهم  مع أحصاب العمل 

الذين حيتاجون اىل املوظفني عند احلاجة، أو بشلك مؤقت أو دامئ.



البحث عن 
املزيد من 

خالل االنرتنت
وتتوفر عىل هذه املواقع مزيد من املعلومات 
حول العديد من املوضوعات اليت مت تناوهلا 

يف هذا الدليل.

حول نيوزيلندا
www.teara.govt.nz :قصة نيوزيلندا •

www.newzealandnow.govt.nz :العيش يف نيوزيلندا •
 www.stuff.co.nz:أحدث أنباء نيوزيلندا •

 • األماكن اليت ميكن زيارهتا واألشياء الىت ميكن القيام هبا:
www.newzealand.com 

 • تلكفة املعيشة:
www.newzealandnow.govt.nz/living-in-nz/money-tax/ 

comparable-living-costs

 • التأجري يف نيوزيلندا:
www.newzealandnow.govt.nz/living-in-nz/housing/  

renting-a-property

 • احلصول عىل رخصة القيادة:
www.nzta.govt.nz/licence/getting/cars/car-licence.html 

مساعدة الطالب الناطقني باللغة العربية:
• احلصول عىل خدمات املرتمج الفوري عند التعامل مع اجلهات 

www.languageline.govt.nz :احلكومية والصحية
 • احلصول عىل خدمات ترمجة الوثائق:

www.dia.govt.nz/translation-service 

الدراسة يف نيوزيلندا
www.studyinnewzealand.com/learn :نظام التعلمي يف نيوزيلندا •

• الدراسة يف احدى املؤسسات التعلميية يف نيوزيلندا:
www.nzqa.govt.nz/studying-in-new-zealand :املدرسة <

www.universitiesnz.ac.nz/studying-in-nz :اجلامعة <
 > معهد تقين:

www.studyinnewzealand.com/learn/institutes-of-technology 

 • خياراتك للدراسة:
www.studyinnewzealand.com/get-started/find-courses 

• التقدمي للدراسة يف نيوزيلندا:
 www.immigration.govt.nz/migrant/stream/study

• قانون رعاية الطالب الدوليني:
www.nzqa.govt.nz/providers-partners/caring-for- 

international-students
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امجلعيات االسالمية
www.fianz.co.nz :احتاد امجلعيات اإلسالمية يف نيوزيلندا •

www.nzmsa.co.nz :الرابطة الرياضية لملسملني يف نيوزيلندا •



نيوزيلندا

سبمترب-نومفرب 15 - 25 درجة موئية

يونيو-اغسطس 10 - 15 درجة موئية

مارس-مايو 15 - 20 درجة موئية

ديمسرب-فرباير 20 - 30 درجة موئية

الربيع

الصيف

اخلريف

الشتاء

عدد الساكن:

4.4 مليون نمسة أكرب مدينة 

العامصة

LAND AREA

اللغات الرمسية

(slightly larger than Oman)
269,000km

اإلجنلزيية، واملاورية 
و لغة اإلشارة النيوزيلندية

أولكاند

ولنغتون

كرايستشريش

دنيدن
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نيوزيلندا يه من  أوىل األماكن يف العامل اليت تهشد جفر اليوم اجلديد، 
وتسبق بتوقيهتا  دول جملس التعاون اخلليجي بـ 9 أو 10 ساعات.

9-10 ساعات

تصنف أولكاند، أكرب مدينة يف نيوزيلندا، يف املرتبة 
الثالثة  لكوهنا املدينة  االكرث مالمئة للعيش يف العامل 

حسب مقياس مريسري جلودة العيش. 

قبل دول التعاون 
اخلليجي

عرقًا من 213
األعراق املختلفة

ميكنك المتيش والتزنه يف واحد من أربعة عرش منزتها وطنيا طبيعيا، 
وقضاء الوقت عىل واحد من العديد من الشواطئ أو السفر إىل اجلبال 

لالستكشاف، ولكها تبعد ما اقصاه ساعتني بالسيارة عن املراكز 
الرئيسية يف البالد.

تبعد 
ساعتني 

تشهتر نيوزيلندا عامليًا  يف 
بيئهتا الطبيعية املدهشة.

إن ماء الصنبور يف نيوزيلندا 
نقيًا وآمنًا للرشب.

25% من ساكن نيوزيلندا ولدوا يف اخلارج. 213 عرقًا من األعراق 
املختلفة جيعل من نيوزيلندا ماكنًا متنوعًا يف الثقافات ونابضًا 

باحلياة للعيش.

%25
من الساكن ولدوا 

يف اخلارج

ساكن 
إنه ملن دوايع رسورنا أن نرامك يف نيوزيلندا 

نيوزيلندا. وتذكر عند حزمك ألمتعتك بأن 
جتلب معك روح الدعابة واملرح، وحرصك 

عىل التعمل وحبك لملغامرة!
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املرتبة 
الثالثة
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دليل اهلاتف
سفارة اململكة العربية السعودية

العنوان و تفاصيل االتصال:
1 Queen St, HSBC, Level 13

 Auckland CBD

Auckland, New Zealand

 +64 (9) 912 7808

+64 (9) 912 7809

nzcon@mofa.gov.sa

قنصلية سلطنة معان
العنوان و تفاصيل االتصال:

709D Remuera Rd, Remuera

Auckland, New Zealand

 +64 (9) 522 4426

 v.farmer@xtra.co.nz

كود مقامس 
االتصاالت الدولية

00 973

00 961

00 966

00 20

00 212

00 963

00 964

00 970

00 971

00 962

00 968

00 967

00 965

00 974
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سفارة دولة الكويت
العنوان و تفاصيل االتصال:

The Intercontinental Hotel

Rooms 420/421

 2 Grey St, Wellington

New Zealand

(+64) 4 472 272

wellington@mofa.gov.kw

سفارة دولة قطر
العنوان و تفاصيل االتصال:

10 Akame Circuit, O’Malley

Canberra, Australia

+61 (2) 6152 8888

Canberra@mofa.gov.qa

سفارة االمارات العربية املتحدة
العنوان و تفاصيل االتصال:

  The Intercontinental Hotel

Suite 228

 2 Grey St, Wellington

New Zealand

(+64) 4 974 5715

wellington@mofa.gov.ae

البحرين 
لبنان  

العربية السعودية 
مرص 

املغرب 
سوريا   
العراق  

فلسطني  
االمارات العربية املتحدة  

االردن 
معان 
المين 
الكويت

قطر 
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