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مدونة قواعد مامرسات التعليم )رعاية الطالب الدوليني إرشاديًا( 

الصادرة يف 2016

 مبقتىض الباب 238F من قانون التعليم 1989، فإن وزير

  التعليم ما بعد الثانوي، واملهارات، والتوظيف يضع مدونة قواعد 

املامرسات التالية.
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11 العنوان.

مدونة القواعد هذه هي مدونة قواعد مامرسات التعليم )رعاية الطالب 

الدوليني إرشاديًا( الصادرة يف 2016.

21 االستهالل.

مدونة القواعد هذه تدخل حيز التنفيذ بدًءا من 1 يوليو 2016.

31 إلغاء اإلصدار السابق واستبداله.

مدونة قواعد مامرسات رعاية الطالب الدوليني إرشاديًا قيد التنفيذ 1. 

)اإلصدار السابق( تُلغى فوًرا قبل دخول مدونة القواعد هذه حيز 

التنفيذ، وتحل محلها مدونة القواعد هذه.

بالرغم من البند الفرعي )1( يبقى اإلصدار السابق قيد التنفيذ )كأنه 2. 

مل يُلَغ ويُستبدل( فيام يتصل بطالب دويل أَدَرج اسمه مع موفر 

خدمات قبل 1 يوليو 2016، وينطبق عليه هذا اإلصدار السابق، 

الستثنائه من مدونة القواعد هذه، حتى 31 ديسمرب 2016.

41 مدونة القواعد صك ترشيعي.

إن مدونة القواعد هذه لصك ترشيعي وصك قابل للنقض ألغراض القانون 

الترشيعي الصادر يف 2012، ويجب عرضها عىل مجلس النواب مبوجب 

الباب 41 من ذلك القانون.

51 الغرض من مدونة القواعد.

الغرض من مدونة القواعد هذه دعم أهداف الحكومة فيام يتعلق بالتعليم 

الدويل من خالل ـــ

إلزام املُوقِّعني باتخاذ جميع الخطوات املعقولة لحامية الطالب أ. 

الدوليني،

وضامن - قدر املستطاع - أن يحظى الطالب الدوليون يف ب. 

نيوزيلندا بتجربة إيجابية تدعم إنجازهم التعليمي.

61 نطاق مدونة القواعد.

نطاق مدونة القواعد هذه، بجانب ضامن الجودة اآلخر املنصوص 1. 

عليه يف قانون التعليم الصادر يف 1989، أن تصف تحديًدا ما ييل،ــــ

الت املنشودة من املُوقّعني لطالبهم الدوليني،أ.  املحصِّ

وسالسل اإلجراءات الرئيسية الالزمة من املُوقّعني لدعم عافية ب. 

الطالب الدوليني، وإنجازهم، وحقوقهم

مدونة القواعد ال تنطبق عىل أنشطة ُموقّع فيام يتعلق بطالب 2. 

يدرسون خارج نيوزيلندا.

مسؤول إدارة مدونة القواعد يجوز له إعفاء الطالب التاليني من 3. 

تطبيق مدونة القواعد بالكامل أو جزء منها:

طالب يغريِّ حالته من طالب محيل إىل طالب دويل،أ. 

وطالب ُمدَرج اسمه يف برنامج تعليم عن بُْعد.ب. 

 الجزء األول
املقدمة
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الجزء الثاين البند 7

ًصا مبوجب اللوائح التعليمية )بيوت  بيت الطالب املرخَّص يعني بيتًا مرخَّ

الطالب( الصادرة يف 2005

الوالد، فيام يتصل بطالب دويل، يعني أُم الطالب أو أبوه، املسؤول عن عافية 

الطالب ودعمه ماليًا 

موفر الخدمات له املعنى ذاته الوارد يف الباب 238D من القانون

اإلعادة إىل الوطن تعني سلسلة إجراءات إعادة شخص إىل بلد منشأه أو 

مواطَنته

موفر الرعاية السكنية يعني،—

موفر رعاية اإلقامة لدى عائلة، أوأ. 

مدير بيت طالب مرخَّص أو شخص آخر مسؤول عن رعاية ب. 

الطالب الدوليني يف بيت طالب مرخَّص، أو

، أوج.  موفر الرعاية املعنيَّ

يف حالة اإلقامة املؤقتة، املرشفد. 

بيت الطالب املدريس يعني بيت طالب مرخَّص متلكه مدرسة أو تديره 

ق عليه من مسؤول إدارة مدونة القواعد للطالب الدوليني املُدرَجة  ومصدَّ

أسامئهم يف الصفوف الدراسية من األول إىل السادس، أو تبلغ أعامرهم 10 

سنوات فام أصغر، واملُدرَجة أسامئهم لدى أي موفر خدمات آخر

املوقِّع يعني موفر خدمات ُموقًِّعا عىل مدونة القواعد هذه 

الوكيل املتعاقد من الباطن يعني شخًصا أو كيانًا أو منظمة تعاقد معها وكيل 

لتترصف نيابة عن الوكيل.

يف مدونة القواعد هذه، اإلشارة إىل عمر أحد األشخاص تكون إشارة إىل 2. 

عمره يف يوم مولده السابق مبارشة.

املصطلح الذي يستخَدم يف مدونة القواعد هذه ومعرَّف يف القانون 3. 

لكن مل يعرَّف يف مدونة القواعد هذه له املعنى ذاته الوارد يف القانون.
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الجزء الثاين البند 7

71 تعريفات عامة.

يف مدونة القواعد هذه، ما مل يستلزم السياق غري ذلك،ــــ 1. 

القانون يعني قانون التعليم الصادر يف 1989

الوكيل يعني شخًصا أو كيانًا أو منظمة تترصف نيابة عن موفر خدمات أو 

ُموقِّع، ويتضمن وكيالً متعاقًدا من الباطن

مسؤول إدارة مدونة القواعد يعني الشخص أو الوكالة املعيَّنة مبوجب الباب 

238FA (1) من القانون

موفر الرعاية املعنيَّ يعني قريب أو صديق مقرب للعائلة يعيِّنه كتابة والد 

الطالب الدويل األصغر من 18 سنة أو ويص قانوين عليه بصفته موفر الرعاية 

واإلقامة لذلك الطالب

الطالب املحيل له املعنى ذاته الوارد يف الباب 2 من القانون 

نظام تسوية النزاعات يعني نظام تسوية نزاعات عقود الطالب الدوليني 

س مبوجب الباب 238J من القانون املؤسَّ

قواعد نظام تسوية النزاعات تعني القواعد املنصوص عليها مبوجب الباب 

238M من القانون 

العناية الواجبة تعني سلسلة إجراءات الحصول عىل اإلفصاح والتحقق مام 

يتعلق بطرف آخر قبل إبرام التزام ملزِم 

وكالة ضامن جودة التعليم تعني وكالة مخوَّلة مبوجب القانون ملامرسة 

وظائف ضامن الجودة فيام يتعلق باملُوقِّعني 

التدريس التعليمي يتضمن الفصول الدراسية، أو الدورات التعليمية، أو 

الربامج، أو نظم التدريب—

ق عليها أو املعفى منها وفًقا للباب 4E، الجزء 18، أو أ.  املصدَّ

الجزء 20 من القانون،

والتي تفيد بأن موفر الخدمات قد مِنح اعتامد لتوفري الخدمات ب. 

)حيثام يَلزَم مبوجب الجزء 18 أو 20 من القانون(،

والتي تفيد بأن موفر الخدمات قد مِنح موافقة للتقييم قياًسا ج. 

عىل مقاييس التقييم ذات الصلة )حيثام يَلزَم مبوجب الجزء 18 

أو 20 من القانون( 

إدراج االسم يعني تسجيل شخص أو االعرتاف به بصفته طالبًا ليحصل 

عىل التدريس التعليمي الذي يوفره ُموقِّع بعد قبول الطالب عرض تدريس 

تعليمي من املُوقِّع، وإدراج االسم له معنى ُمناظر 

الرتحيل يعني سلسلة إجراءات نقل شخص من أحد البالد أو املواقع املحلية 

إىل غريه

ق عليها يف قواعد موضوعة مبوجب  آلية حامية الرسوم تعني آلية مصدَّ

الباب (e)(1)253 من القانون 

اإلقامة لدى عائلة تعني اإلقامة املتوفرة لطالب دويل داخل مسكن عائلة أو 

أرسة ال يقيم فيه أكرث من أربعة طالب دوليني 

الطالب الدويل له املعنى ذاته الوارد يف الباب 238D من القانون 

الويص القانوين، فيام يتصل بطالب دويل، يعني الشخص، املعنيَّ من محكمة 

أو بوصية، املسؤول عن عافية الطالب ودعمه ماليًا، والذي يوفر ما يَلزَم 

لرعاية الطالب يف بلد وطن الطالب

 الجزء الثاين
كيفية قراءة مدونة القواعد هذه
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الجزء الرابع البند 11

 الجزء الرابع
ما الذي يجب عىل املُوقِّعني فعله

التسويق والرتويج

لة 1: التسويق والرتويج.111 املحصِّ

يجب عىل املُوقِّعني ضامن أن التسويق والرتويج املوجهني إىل الطالب الدوليني 

املرتَقبني لتلقي الخدمات التي يوفرها املُوقِّعني يتضمنان معلومات واضحة 

وكافية ودقيقة، متكِّن هؤالء الطالب من تحديد اختيارات متبرصة بشأن 

الخدمات املتوفرة.

سلسلة اإلجراءات.121

كل ُموقِّع يجب عليه ما ييل—

السعي استباقيًا لفهم احتياجات الطالب الدوليني من املعلومات،أ. 

وتطوير املعلومات وتوفريها للطالب الدوليني، ومراجعة ب. 

املعلومات لضامن املحافظة عىل تحديثها،

وضامن تلقي الطالب الدوليني، ما ال يقل عن، املعلومات املتعلقة ج. 

مبا ييل:

نتائج ضامن جودة املُوقِّع،1. 

والتدريس التعليمي، وتعيني هيئة العاملني، واملَرافق، والتجهيزات 2. 

املتاحة للطالب الدوليني،

ونظام تسوية النزاعات،3. 

الت التعلُّم املحتملة للطالب الدوليني، مبا يتضمن السبل 4.  ومحصِّ

ملزيد من الدراسة والتوظيف، حيثام ينطبق،

وتكاليف الدراسة واملعيشة تقديريًا عىل الطالب الدوليني،5. 

واإلقامة والنقل، أو طرق الحصول عىل تلك املعلومات.6. 

الوكالء

لة 2: إدارة الوكالء ومراقبتهم.131 املحصِّ

يجب عىل املُوقِّعني بفاعلية إدارة وكالئهم ومراقبتهم )أي؛ هؤالء الوكالء 

الذين تعاقد معهم املُوقِّعني لتمثيلهم( من أجل ضامن أن هؤالء الوكالء—

يوفرون للطالب الدوليني معلومات ومشورة جديرة بالثقة بشأن أ. 

الدراسة، والعمل، واملعيشة يف نيوزيلندا،

ويترصفون بنزاهة واحرتافية مع الطالب الدوليني املرتَقبني.ب. 

سلسلة اإلجراءات.141

كل ُموقِّع يجب عليه ما ييل—

تنفيذ عمليات التحقق املرجعية من الوكالء املحتملني وتسجيلها أ. 

لضامن - قدر املستطاع - عدم تورطهم يف أي سلوك تزوير، أو 

تضليل، أو خداع، أو ينتهك القانون،

وإبرام عقود مكتوبة مع كل وكيل،ب. 

إنهاء العقود مع الوكالء إذا كان هناك أي دليل يوِحي بأن هؤالء ج. 

الوكالء أو وكالءهم من الباطن—

تورطوا يف أي سلوك خطري ومتعمد ومستمر من تزوير أو تضليل 1. 

أو خداع أو انتهاك للقانون، أو

خاطروا بامتثال املُوقِّع عىل مدونة القواعد،2. 

وضامن أن وكالءهم ميكنهم الوصول إىل املعلومات الحديثة د. 

ذات الصلة بواجباتهم، واملحافظة عليها، حسبام يتحدد يف 

العقود املربمة مع املُوقِّعني.
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الجزء الثالث البند 8

 الجزء الثالث
التأهل لوظيفة املُوقِّع

81 وظيفة مسؤول إدارة مدونة القواعد من حيث تلقي طلبات .
التقدم للتأهل لوظيفة ُموقِّعني وتقييمها

مسؤول إدارة مدونة القواعد يجب عليه—

تلقي طلبات التقدم من موفري الخدمات الساعني إىل التأهل أ. 

لوظيفة ُموقِّعني عىل مدونة القواعد هذه،

وتقييم طلبات التقدم تلك قياًسا عىل—ب. 

معايري التأهل لوظيفة املُوقِّع الواردة يف البند 1،9. 

وغرض مدونة القواعد هذه ونطاقها الواردين يف البندين 5 و2.6. 

91 معايري التأهل لوظيفة املُوّقع.

معايري مقدم الطلب للتأهل لوظيفة املُوقِّع عىل مدونة القواعد هذه كام 

ييل:

مقدم الطلب يكون موفر خدمات،أ. 

مقدم الطلب يوفر خدمات، أو ينوي توفريها؛ أي خدمات ب. 

التدريس التعليمي،

مقدم الطلب أداؤه مامرساته مقبولة من حيث اإلدارة املالية،ج. 

مقدم الطلب لديه سياسات وإجراءات متَّبعة ستمكنه من د. 

الت املنشودة وسالسل اإلجراءات التي تستلزمها  تحقيق املحصِّ

مدونة القواعد هذه،

مسؤول إدارة مدونة القواعد ال يعترِب، بخالف ذلك، مقدم الطلب  هـ. 

غري مالئم للتصديق عليه بصفته ُموقًِّعا عىل مدونة القواعد هذه.

مسؤول إدارة مدونة القواعد يجوز له استبعاد ُموقِّع بناًء عىل .101
طلب املُوقِّع

بناًء عىل طلب املُوقِّع، يجوز ملسوؤل إدارة مدونة القواعد استبعاد املُوقِّع 

بصفته ُموقًِّعا عىل مدونة القواعد هذه.
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شؤون الهجرة

لة 4: شؤون الهجرة.171 املحصِّ

يجب عىل املُوقِّعني ما ييل—

ضامن عدم سامحهم أو االستمرار يف سامحهم ألي شخص بتويل أ. 

التدريس التعليمي إذا مل يكن يحق لذلك الشخص مبوجب قانون 

الهجرة الصادر يف 2009 تويل التدريس التعليمي،

واتخاذ التدابري الوقائية املعقولة وإيالء العناية الواجبة يف التأكد ب. 

مام إذا كان يحق للطالب الدوليني مبوجب قانون الهجرة الصادر 

يف 2009 تويل التدريس التعليمي املدرَجة أسامئهم من أجله.

سلسلة اإلجراءات.181

كل ُموقِّع يجب عليه ما ييل—

ضامن أن كل طالب دويل يدرِج اسمه مع ُموقِّع يحوز حالة أ. 

الهجرة الالزمة للدراسة يف نيوزيلندا،

وإبالغ Immigration New Zealand )هيئة الهجرة ب. 

إىل نيوزيلندا( عن االنتهاكات املعروفة أو املشتبه فيها لرشوط 

التأشريات من الطالب الدوليني،

وإشعار Immigration New Zealand )هيئة الهجرة إىل ج. 

نيوزيلندا( بإنهاءات إدراج األسامء.

التوجيه حسب السياق

لة 5: التوجيه حسب السياق.191 املحصِّ

املوقِّعون يجب أن يضمنوا حصول الطالب الدوليني عىل فرصة املشاركة يف 

برنامج مصمم جيًدا ومالئم عمريًّا يوفر املعلومات واملشورة الالزمة للطالب 

يف بداية تدريسه التعليمي.

سلسلة اإلجراءات.201

كل ُموقِّع يجب أن يضمن أن برنامجه للتوجيه حسب السياق—1. 

يوفر لكل طالب دويل بالكامل املعلومات واملشورة عن جميع أ. 

السياسات املؤسسية ذات الصلة،

ويوفر لكل طالب دويل بالكامل املعلومات واملشورة عن ب. 

الخدمات والدعم واملَرافق وعروض املُوقِّعني،

ويوفر األسامء وتفاصيل االتصال بهيئة العاملني املعيَّنني املسؤولني ج. 

عن دعم الطالب الدوليني،

ويوفر املعلومات كام ينبغي فيام يتعلق بصحة الطالب الدوليني د. 

وسالمتهم،

ويوفر معلومات عن إجراءات التظلم للطالب الدوليني، الداخلية  هـ. 

والخارجية عىل السواء،

ويوفر معلومات عن إنهاء إدراج االسم. و. 

بالنسبة إىل طالب دويل أصغر من 18 سنة، يجب أن يضمن املُوقِّع، 2. 

حيثام ينطبق، أن أيًا من والدي الطالب، أو الويص القانوين عليه، أو 

موفر الرعاية السكنية له املوجود يف نيوزيلندا ويرافق الطالب ميكنه 

الوصول إىل معلومات التوجيه حسب السياق أو برنامجه املتوفر 

للطالب.

السالمة والعافية

لة 6: السالمة والعافية.211 املحصِّ

يجب عىل املُوقِّعني ما ييل—

توفري بيئة دراسة آمنة للطالب الدوليني،أ. 

وتوفري دعم كاٍف لعافية طالبهم الدوليني،ب. 

وقدر اإلمكان، ضامن عيش الطالب الدوليني يف بيئة آمنة.ج. 

سلسلة اإلجراءات: عامة.221

كل ُموقِّع يجب عليه ما ييل—

الرد العادل والفعال عىل حاالت السلوكيات غري الالئقة من أي أ. 

طالب دويل أو املؤثرة فيه،

وتطوير سياسات إلدارة السلوكيات غري الالئقة التي تُبلَغ بها ب. 

هيئة العاملني والطالب، وتنفيذها بفاعلية واملحافظة عليها، 

وإسداء الطالب الدوليني املشورة بشأن كيفية—ج. 

اإلبالغ عن مشكالت الصحة والسالمة ومعالَجتها )بالنسبة إىل 1. 

األنشطة داخل الحرم وخارجه عىل السواء(،

واالستجابة لحاالت الطوارئ )بالنسبة إىل األنشطة داخل الحرم 2. 

وخارجه عىل السواء(،

والوصول إىل الخدمات الصحية واالستشارية،3. 

والتعامل مع الوكاالت الحكومية ذات الصلة عىل سبيل املثال 4. 

رشطة نيوزيلندا، وإدارة خدمات األطفال والشباب واألرسة،
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العروض، وإدراج األسامء، والعقود

لة 3: العروض، وإدراج األسامء، والعقد.151 املحصِّ

يجب عىل املُوقِّعني ما ييل—

دعم الطالب الدوليني )أو والدي الطالب الدوليني األصغر من 18 أ. 

سنة أو األوصياء القانونيني عليهم( يف اتخاذ قرارات متبرصة يف 

الت التعليمية املنشودة، إدراج األسامء ومبا يناسب املحصِّ

وضامن حصول الطالب الدوليني )أو والدي الطالب الدوليني ب. 

األصغر من 18 سنة أو األوصياء القانونيني عليهم( عىل 

املعلومات الالزمة لفهم اهتامماتهم والتزاماتهم قبل إبرام عقد 

ملزِم قانونًا مع ُموقِّع،

والتأكد من االحتفاظ بالوثائق املناسبة، حيثام ينبغي، املتوفرة ج. 

للطالب الدوليني )أو والدي الطالب الدوليني األصغر من 18 سنة 

أو األوصياء القانونيني عليهم(.

سلسلة اإلجراءات.161

كل ُموقِّع يجب أن يضمن تلقي الطالب الدوليني ما ال يقل عن، 1. 

املعلومات املتعلقة مبا ييل:

أحدث نتائج التقييامت التي أجرتها وكاالت ضامن الجودة:أ. 

مذكرات االمتثال ورشوطه املفروضة مبوجب القانون أنه يجب ب. 

اإلفصاح عن توجيهات مسؤول إدارة مدونة القواعد للطالب 

الدوليني املرتَقبني: 

لته، عىل سبيل املثال، ما إذا كان مُيَنح ج.  التعليم املتوفر ومحصِّ

ل: مؤهِّ

لة وسلسلة اإلجراءات يف د.  رشوط رد الرسوم املمتِثلة للمحصِّ

البندين 29 و30:

تعيني هيئة العاملني، واملَرافق، والتجهيزات: هـ. 

الدعم والخدمات املتاحة: و. 

متطلبات التأمني والتأشريات لتلقي التدريس التعليمي من  ز. 

املُوقِّع:

القواعد الواردة يف مدونة القواعد هذه ونظام تسوية النزاعات: ح. 

التكاليف كاملة ذات الصلة بعرض التدريس التعليمي. ط. 

كل ُموقِّع يجب أن يضمن أن التدريس التعليمي املعروض متفق 2. 

مع القانون ويناسب توقعات الطالب، ومهارتهم يف اللغة اإلنجليزية، 

وقدراتهم األكادميية.

كل ُموقِّع يجب أن يضمن، قبل إبرام العقد مع املُوقِّع أو إدراج االسم 3. 

معه، أن كل طالب دويل )أو والد الطالب أو الويص القانوين عليه، إذا 

كان الطالب أصغر من 18 سنة( عىل علم بحقوق الطالب والتزاماته 

فيام يتعلق بتلقي التدريس التعليمي من املُوقِّع، مبا يتضمن الحقوق 

مبوجب مدونة القواعد هذه.

كل ُموقِّع يجب أن يضمن وجود عقد مكتوب مربم بني املُوقِّع وكل 4. 

طالب دويل )أو والد الطالب أو الويص القانوين عليه، إذا كان الطالب 

أصغر من 18 سنة(؛ متضمًنا معلومات واضحة عن تاريخي بداية 

إدراج االسم ونهايته، ورشوط إنهاء إدراج االسم، ورشوط إنهاء العقد.

كل ُموقِّع يجب أن يضمن، قدر اإلمكان، عند إدراج اسم طالب دويل 5. 

مع املُوقِّع من أجل تدريس تعليمي ملدة أسبوعني فام أطول، أن يكون 

لدى الطالب تأمني مناسب يغطي ما ييل— 

انتقال الطالب—أ. 

إىل نيوزيلندا ومنها،1. 

وداخل نيوزيلندا،2. 

ويف حالة كان االنتقال جزًءا من الدورة التعليمية، خارج نيوزيلندا،3. 

ورعاية طبية يف نيوزيلندا، تتضمن التشخيص الطبي، والوصفات ب. 

الطبية، والجراحة، واملعالَجة يف املستشفيات،

وإعادة الطالب إىل وطنه أو ترحيله نتيجة إلصابة أو مرض خطري، ج. 

مبا يتضمن تغطية تكاليف االنتقال التي تتكبدها أفراد العائلة 

للمساعدة يف إعادة الطالب إىل وطنه أو ترحيله،

ووفاة الطالب، مبا يتضمن تغطية—د. 

تكاليف انتقال أفراد العائلة إىل نيوزيلندا ومنها، 1. 

وتكاليف إعادة الجثامن إىل الوطن أو ترحيلها،2. 

ونفقات الجنازة.3. 

كل ُموقِّع يجب أن يضمن، حيثام ينبغي، حصول املُوقِّع عىل االتفاقية 6. 

املكتوبة من والد الطالب الدويل األصغر من 18 سنة أو الويص 

القانوين عليه املتعلقة بالقرارات املؤثرة يف الطالب.
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سلسلة اإلجراءات: اإلقامة.261

فيام يتعلق بطالب دويل أصغر من 18 سنة يف رعاية أحد موفري 1. 

الرعاية السكنية، يجب عىل املُوقِّع ما ييل—

ضامن أن إقامة الطالب آمنة، ويف ظروف مقبولة، وتلبي جميع أ. 

املتطلبات التنظيمية والترشيعية،

وضامن استكامل فحص السالمة كام ينبغي ملوفر الرعاية السكنية،ب. 

واملحافظة عىل اتصال فعال بالطالب ووالده أو الويص القانوين ج. 

عليه عند حدوث مشكالت يف اإلقامة، ويجب أن يتحمل 

مسؤولية معالَجة تلك املشكالت، مبا يتضمن إبالغ السلطات 

املعنية بتلك املشكالت ونقل الطالب إىل إقامة مناسبة، 

وإجراء مقابالت كافية مع الطالب والقيام بزيارات منزلية ملراقبة د. 

جودة الرعاية السكنية ومراجعتها، مع مراعاة عمر الطالب، 

وطول فرتة بقائه، والعوامل األخرى ذات الصلة، 

وضامن توفري والد الطالب أو الويص القانوين عليه اتفاقية  هـ. 

مكتوبة تفيد بأن موفر الرعاية املعنيَّ سيخضع لتصديق املُوقِّع، 

وأن املُوقِّع لن يتحمل مسؤولية رعاية الطالب عندما يكون 

، الطالب تحت وصاية موفر الرعاية املعنيَّ

وضامن الفصل املناسب بني الطالب الدوليني والطالب ذوي  و. 

األعامر املختلفة يف اإلقامة،

وضامن اإلرشاف كام ينبغي عىل الطالب يف اإلقامة. ز. 

فيام يتعلق بطالب دويل يبلغ 18 سنة فام أكرب ويعيش يف إقامة 2. 

يوفرها أو يرتبها ُموقِّع، يجب عىل املُوقِّع ما ييل—

ضامن أن إقامة الطالب آمنة، ويف ظروف مقبولة، وتلبي جميع أ. 

املتطلبات التنظيمية والترشيعية،

واملحافظة عىل االتصال الفعال مع الطالب عند حدوث مشكالت ب. 

يف السكن، ويجب أن يتحمل مسؤولية معالجة تلك املشكالت، 

مبا يتضمن إبالغ السلطات املختصة بها.

فيام يتعلق بطالب دويل يبلغ 18 سنة فام أكرب ويرتب إقامة لنفسه، يجب 3. 

عىل املُوقِّع أن يضمن توجيه الطالب إىل املشورة واملعلومات ذات الصلة 

التي ستمكنه من فهم حقوقه والتزاماته بصفته مستأجرًا يف نيوزيلندا.

يف هذا البند، مشكالت اإلقامة تتضمن مشكالت الصحة والعافية التي 4. 

تنشأ عن إقامة الطالب أو ما يرتبط بها.

دعم الطالب وإسداءهم املشورة والخدمات

لة 7: دعم الطالب وإسداءهم املشورة والخدمات.271 املحصِّ

املُوقِّعون يجب عليهم ضامن أن الطالب الدوليني عىل علم تام باملشورة 

التهم التعليمية. والخدمات ذات الصلة بدعم محصِّ

سلسلة اإلجراءات.281

كل ُموقِّع يجب عليه ما ييل—

ضامن أن املعلومات واملشورة التي يوفرها املُوقِّع للطالب أ. 

الدوليني دقيقة ومناسبة عمريًّا وأحدث ما يكون، 

وأن تتوفر لطالبه الدوليني املعلومات املتعلقة بالتزاماتهم ب. 

وحقوقهم القانونية واملخاطر املحتملة، حيثام يحتمل، عند تلقي 

الطالب مشورة أو خدمات أو قبولهم إياها،

وأن تتوفر لطالبه الدوليني املعلومات واملشورة عن—ج. 

كيفية التعامل بفعالية مع األشخاص من خلفيات ثقافية مختلفة،1. 

والدعم الثقايف واملجتمعي املتاح لهم،2. 

وضامن أن تتوفر لطالبه الدوليني املعلومات واملشورة املتعلقة د. 

بالسبل ملزيد من الدراسة أو تطوير مسارهم املهني، حيثام ينبغي،

وضامن أن طالبه الدوليني ميكنهم الوصول، حيثام ينطبق،  هـ. 

للمعلومات واملشورة عن—

الحد األدىن لألجور وظروف العمل يف نيوزيلندا،1. 

والحد األقىص لعدد ساعات العمل املسموح به وفًقا لرشوط 2. 

التأشريات.
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والحصول عىل أحدث تفاصيل االتصال بكل طالب دويل وأقرب د. 

أقرباءه،

وضامن أنه يف جميع األوقات )عىل مدار اليوم ويف جميع أيام  هـ. 

األسبوع( يتاح ما ال يقل عن أحد أعضاء هيئة العاملني ليتصل به 

الطالب الدويل يف حالة الطوارئ.

سلسلة اإلجراءات: الطالب الدوليون األصغر من 18 سنة.231

فيام يتعلق بالطالب الدوليني األصغر من 18 سنة، كل ُموقِّع يجب 1. 

عليه ما ييل—

عدم إدراج اسم طالب دويل يبلغ عمره 10 سنوات فام أكرب لكنه أ. 

أصغر من 18 سنة وال يعيش مع والد أو ويص قانوين ما مل—

يكن الطالب يف مجموعة طالب تحت إرشاف مناسب وتدريسهم 1. 

التعليمي ال يزيد عن 3 أشهر أو 

يكن الطالب يف رعاية أحد موفري الرعاية السكنية،2. 

والحصول عىل أحدث تفاصيل االتصال بوالدي الطالب واألوصياء ب. 

القانونيني عليهم، وموفري الرعاية السكنية لهم،

واملحافظة عىل اتصاالت فعالة مع والدي الطالب، أو األوصياء ج. 

القانونيني عليهم، أو موفري الرعاية السكنية لهم فيام يتعلق 

بعافيتهم وتقدمهم يف الدراسة،

وضامن تعيني ما ال يقل عن أحد أعضاء هيئة العاملني استباقيًّا د. 

ملراقبة أي مخاوف تتعلق بالطالب الدوليني األصغر من 18 سنة 

ومعالَجتها،

ضامن استالمه تأكيد مكتوب من الوالد أو الويص القانوين يتعلق  هـ. 

بخطة تسليم رعاية الطالب الدويل بعد انتهاء إدراج اسم الطالب 

مع املُوقِّع.

هذا البند ينطبق باإلضافة إىل املتطلبات الواردة يف البند 2.22. 

سلسلة اإلجراءات: الطالب الدوليون األصغر من 10 سنوات.241

كل ُموقِّع يجب أن يضمن لطالبه الدوليني األصغر من 10 سنوات 1. 

العيش مع والد أو ويص قانوين، إال يف حالة إقامتهم يف بيت طالب 

مدريس.

هذا البند ينطبق باإلضافة إىل املتطلبات الواردة يف البندين 22 و2.23. 

سلسلة اإلجراءات: الطالب الدوليون املعرضون للخطر أو ذوو .251
االحتياجات الخاصة

كل ُموقِّع يجب أن يضمن ما ييل—1. 

اتباع تدابري مالمئة لتلبية احتياجات الطالب الدوليني املعرضني أ. 

للخطر أو ذوي االحتياجات الخاصة ومعالَجة مشكالتهم،

وأن والد الطالب األصغر من 18 سنة أو الويص القانوين عليه ب. 

أو أقرب أقرباء الطالب البالغ 18 سنة فام أكرب عىل دراية بأي 

موقف فيه يتعرض الطالب للخطر أو كانت لديه احتياجات 

خاصة،

وحيثام ينبغي وباالمتثال ملبادئ قانون الخصوصية الصادر يف ج. 

1993، فإن املشكالت املتعلقة بالطالب تُبلَغ بها الوكاالت ذات 

الصلة عىل سبيل املثال رشطة نيوزيلندا، وإدارة خدمات األطفال 

والشباب واألرسة، ومسؤول إدارة مدونة القواعد.

يكون الطالب عرضة للخطر إذا كان لدى املُوقِّع أسباب معقولة 2. 

العتقاد أن هناك مشكلة خطرية تتعلق بصحة الطالب أو سالمته أو 

عافيته، مبا يتضمن، عىل سبيل املثال،—

عدم قدرة الطالب عىل حامية نفسه مبا يكفي من التعرض أ. 

الستغالل أو رضر جسيم،

وعدم قدرة الطالب عىل صون عافيته الشخصية مبا يكفي.ب. 

طالب ذو احتياجات خاصة يتضمن الطالب الذي—3. 

يعاين صعوبة جسدية أو حسية أو معرفية أو نفسية اجتامعية أو أ. 

سلوكية، أو مزيج منها، مع تأثري تلك الصعوبة أو الصعوبات يف 

قدرته عىل املشاركة والتعلُّم واإلنجاز، أو

يحتاج إىل توفري بيئات تعليمية أو برامج مكيَّفة، أو مواد أو ب. 

تجهيزات متخصصة لدعمه من أجل الوصول إىل منهج الدراسة، 

واملشاركة، والتعلُّم، واإلنجاز.

هذا البند ينطبق باإلضافة إىل املتطلبات الواردة يف البنود 22 و23 و4.24. 
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 الجزء الخامس
انتهاكات مدونة القواعد

اإلبالغ عن انتهاك مدونة القواعد.351

أي شخص يجوز له—1. 

تقديم شكوى ملسؤول إدارة مدونة القواعد تفيد بأن مدونة أ. 

القواعد قد انتُهَكت، أو

إحالة أي مشكلة تتعلق بانتهاك مزعوم ملدونة القواعد إىل ب. 

مسؤول إدارتها.

مسؤول إدارة مدونة القواعد—2. 

يجب أن ينرش سالسل إجراءات تلقي الشكاوى والتعامل معها أ. 

أو اإلحالة،

ويجوز له تحديد مناذج الستخدامها يف تقديم شكوى أو إحالة.ب. 

استجابة مسؤول إدارة مدونة القواعد للشكوى أو اإلحالة.361

عند تلقي شكوى أو إحالة مبوجب البند 35، يجب عىل مسؤول إدارة 1. 

مدونة القواعد اتخاذ قرار فيام إذا كانت الشكوى أو اإلحالة تنطوي 

عىل انتهاك ملدونة القواعد يجيز املزيد من التحقيقات.

إذا قرر مسؤول إدارة مدونة القواعد جواز املزيد من التحقيقات، 2. 

يجب عليه—

إنشاء سجل باالنتهاك املزعوم، والتحقيق فيه،أ. 

وإشعار الشخص الذي قدم الشكوى أو اإلحالة بقرار التحقيق.ب. 

إذا قرر مسؤول إدارة مدونة القواعد عدم جواز املزيد من التحقيقات، 3. 

يجب عليه مراعاة الخيارات التالية والترصُّف وفًقا لها:

إحالة الشكوى أو اإلحالة إىل وكالة أخرى:أ. 

التعامل مع الشكوى أو اإلحالة بشكل غري رسمي:ب. 

إنهاء الشكوى أو اإلحالة.ج. 

يف حالة إجراء تحقيقات يف أي شكوى أو إحالة، يجوز ملسؤول إدارة مدونة 4. 

القواعد مساعدة الشخص يف تقديم الشكوى أو اإلحالة )أو إحالة هذا 

الشخص للمساعدة( إذا كانت املساعدة رضورية لتيسري التحقيقات )عىل 

سبيل املثال، املساعدة يف التغلب عىل الحواجز اللغوية(.

مراقبة االمتثال ملدونة القواعد.371

كل ُموقِّع يجب عليه تويل إجراء مراجعات ذاتية وتوثيقها )بالتكرارية 1. 

الت  دة من مسؤول إدارة مدونة القواعد( ألدائه قياًسا باملحصِّ املحدَّ

املطلوبة وسالسل اإلجراءات الواردة يف مدونة القواعد هذه.

مسؤول إدارة مدونة القواعد يجب عليه مراقبة أداء كل ُموقِّع قياًسا 2. 

الت املطلوبة وسالسل اإلجراءات من خالل الفحص الدقيق  باملحصِّ

لتقارير املراجعة الذاتية وأي معلومات أخرى يعتربها مسؤول إدارة 

مدونة القواعد مناسبة.

مسؤول إدارة مدونة القواعد يجوز له التحقيق يف أداء ُموقِّع إذا 3. 

ساوره شك بشأن عدم امتثال املُوقِّع، أو كان معرًضا لخطر عدم 

االمتثال ملدونة القواعد هذه.

التحقيق—4. 

يجوز توليه إما بناًء عىل مبادرة من مسؤول إدارة مدونة أ. 

القواعد شخصيًّا أو نتيجة ملعلومات توفرت له، مبا يتضمن 

شكوى أو تقرير يفيد بانتهاك مدونة القواعد هذه،

ويجوز أن يتضمن )عىل سبيل املثال ال الحرص( الخطوات التالية ب. 

من مسؤول إدارة مدونة القواعد، مبا يخضع ملوافقة املُوقِّع عىل 

كل من هذه الخطوات:

القيام بزيارة للموقع:1. 

التفتيش رسميًّا عن أي وثائق ذات صلة يف حوزة املُوقِّع 2. 

والحصول عليها:

إجراء مقابالت مع هيئة العاملني والطالب حسبام ينبغي.3. 
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إدارة االنسحاب واإلغالق

لة 8: إدارة االنسحاب واإلغالق.291 املحصِّ

املُوقِّعون يجب عليهم ضامن أن الرسوم التي يدفعها الطالب الدوليون مقابل 

نة ومحمية يف حالة انسحاب الطالب أو  التدريس التعليمي يف نيوزيلندا مؤمَّ

انتهاء التدريس التعليمي أو إغالق دورة إدراج األسامء مع املُوقِّع.

سلسلة اإلجراءات.301

كل ُموقِّع يجب أن يضمن ما ييل—1. 

سياسات رد الرسوم معقولة ومتفقة مع املتطلبات القانونية،أ. 

وأن تتوفر لطالبه الدوليني )أو والدي الطالب الدوليني األصغر من ب. 

18 سنة أو األوصياء القانونيني عليهم( املعلومات الكافية لفهم 

حقوقهم والتزاماتهم مبوجب سياسات رد الرسوم تلك.

سياسة رد الرسوم يجب أن تتضمن رشوط رد الرسوم للمواقف التالية:2. 

عجز الطالب عن الحصول عىل تأشرية دراسة،أ. 

انسحاب الطالب طوًعا،ب. 

توقف املُوقِّع عن توفري دورة تدريس تعليمي حسب املتعاقَد ج. 

عليه مع الطالب، سواء توقف من تلقاء نفسه أو حسبام تتطلب 

إحدى وكاالت ضامن جودة التعليم،

توقف املُوقِّع عن كونه ُموقًِّعا،د. 

توقف املُوقِّع عن كونه موفر خدمات. هـ. 

يف حالة البند الفرعي )2()ج( أو )د(، يجب عىل املُوقِّع التعامل مع 3. 

م أو الجزء غري املستخَدم من  الرسوم املدفوعة مقابل خدمات مل تُقدَّ

الرسوم املدفوعة عىل النحو التايل:

رد املبلغ املعني إىل الطالب )أو والد الطالب أو الويص القانوين عليه(، أوأ. 

يف حالة توجيه من الطالب أو مسؤول إدارة مدونة القواعد أو ب. 

الوكالة املسؤولة عن آليات حامية الرسوم، تحويل املبلغ إىل 

ُموقِّع آخر حسب املتفق عليه مع الطالب )أو والد الطالب أو 

الويص القانوين عليه(.

إجراءات التظلم

لة 9: التعامل مع التظلامت.311 املحصِّ

املُوقِّعون يجب عليهم ضامن أن جميع الطالب الدوليني ميكنهم الوصول إىل 

اإلجراءات املناسبة والعادلة للتعامل مع التظلامت.

سلسلة اإلجراءات.321

كل ُموقِّع يجب أن يضمن ما ييل—1. 

أن لديه سلسلة إجراءات داخلية فعالة للتعامل مع التظلامت أ. 

من طالبه الدوليني،

وإحاطة طالبه الدوليني علاًم بسلسلة اإلجراءات تلك.ب. 

كل ُموقِّع يجب أن يوفر املشورة لطالبه الدوليني عن—2. 

إتاحة اللجوء إىل مسؤول إدارة مدونة القواعد أو نظام تسوية أ. 

النزاعات أو أي سلطة أخرى ذات صلة، إذا مل يتمكن أي طالب 

من الوصول إىل سلسلة إجراءات التظلامت الداخلية أو إذا مل 

لة أو استخدام سلسلة اإلجراءات تلك، أو يَرَض عن املحصِّ

كيفية تقديم شكوى إىل مسؤول إدارة مدونة القواعد أو السعي ب. 

لتسوية نزاع مايل مبوجب نظام تسوية النزاعات.

االمتثال لنظام تسوية نزاعات عقود الطالب الدوليني

لة 10: االمتثال لنظام تسوية نزاعات عقود الطالب الدوليني.331 املحصِّ

املُوقِّعون يجب أن ميتثلوا لقواعد نظام تسوية النزاعات.

سلسلة اإلجراءات.341

كل ُموقِّع يجب أن يضمن االطالع عىل قواعد نظام تسوية النزاعات، 1. 

وضامن االمتثال لتلك القواعد يف حالة أي نزاع يكون طرفًا فيه.

اإلخفاق يف االمتثال لقواعد نظام تسوية النزاعات هو انتهاك ملدونة 2. 

القواعد هذه، ويجوز أن يؤدي إىل إقرار عقوبات من املسؤول عن 

مدونة القواعد.
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التزامات التقارير والنرش.391

ن يف تقريره السنوي تقريرًا 1.  مسؤول إدارة مدونة القواعد يجب أن يُضمِّ

عن أنشطته يف إدارة مدونة القواعد هذه.

مسؤول إدارة مدونة القواعد إذا اكتشف يف مسار تحقيقات أي مشكلة 2. 

ممنهجة متعلقة بجودة التعليم أو انتهاك خطري ملدونة القواعد هذه، 

فيجب عىل مسؤول إدارة مدونة القواعد إبالغ وكاالت ضامن جودة 

التعليم وأي وكالة حكومية ذات صلة بهذه املشكلة أو هذا االنتهاك.

مسؤول إدارة مدونة القواعد يجوز له، ألغراض محدودة واردة يف البند 3. 

لة انتهاك مدونة القواعد  الفرعي )4(، إفشاء ملخص التحقيقات ومحصِّ

هذه أو نرشها بأي طريقة أخرى، مبا يخضع للضامنات والتنقيحات 

كام ينبغي لحامية الخصوصية.

األغراض املُشار إليها يف البند الفرعي )3( هي—4. 

املحافظة عىل تبرصة موفري الخدمات التعليمية والطالب أ. 

وغريهم من املجموعات التعليمية ذات املصلحة،

وإظهار سلسلة إجراءات التحقيق واتخاذ القرارات مبوجب ب. 

مدونة القواعد هذه.

مسؤول إدارة مدونة القواعد يجب عليه اتخاذ الخطوات املعقولة لنرش 5. 

مدونة القواعد هذه ملوفري الخدمات التعليمية والطالب الدوليني.

بتاريخ هذا اليوم الثاين من مارس 2016 يف ولينغتون.

Hon Steven Joyce,

وزير التعليم ما بعد الثانوي، واملهارات، والتوظيف.

 الجزء السادس
مسؤول إدارة مدونة القواعد

اإلفصاح عن الرشوط ومذكرات االمتثال.401

مسؤول إدارة مدونة القواعد يجوز له اتخاذ قرار بوجوب اإلفصاح عن 

رشوط معينة ومفروضة ومذكرات االمتثال الصادرة مبوجب الجزء 18A من 

القانون للطالب الدوليني املرتَقبني.
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املُوقِّع يجب أن ميتثل للطلبات املعقولة من مسؤول إدارة مدونة 5. 

القواعد يف مسار التحقيقات للوصول إىل الوثائق وهيئة العاملني 

والطالب. 

مسؤول إدارة مدونة القواعد يجوز له—6. 

إذا كان ذلك عمليًا ومناسبًا، الرجوع إىل املعلومات ومشاركتها أ. 

مع وكاالت ضامن جودة التعليم والوكاالت الحكومية ذات الصلة 

لغرض االتفاق عىل تدخالت لتحسني مدونة القواعد أو االمتثال لها،

وتلقي املعلومات املتوفرة من وكاالت جودة التعليم والوكاالت ب. 

الحكومية ذات الصلة والنظر فيها للغرض ذاته.

عقوبات انتهاك مدونة القواعد.381

مسؤول إدارة مدونة القواعد يجوز له فرض عقوبة النتهاك مدونة القواعد 

هذه وفًقا للباب 238G من القانون.
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 صادرة مبوجب سلطة قانون الترشيع الصادر يف 2012.

 تاريخ اإلشعار يف الجريدة الرسمية: 10 مارس 2016.

.)NZQA( مدونة القواعد هذه تديرها هيئة املؤهالت بنيوزيلندا

 ولينغتون، نيوزيلندا:

نرُِشَت مبوجب سلطة حكومة نيوزيلندا — ديسمرب 2016

Brand Lab مرجع الصور
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مذكرة إيضاحية

هذه املذكرة ليست جزًءا من مدونة القواعد، إمنا يُقصد بها اإلشارة إىل التأثري العام.

مدونة قواعد املامرسات هذه، التي تدخل حيز التنفيذ بدًءا من 1 يوليو 2016، 

توفر إطار عمل لرعاية الطالب الدوليني إرشاديًا. ومدونة القواعد هذه ينرشها 

وزير التعليم ما بعد الثانوي، واملهارات، والتوظيف وفًقا للجزء 18A من قانون 

التعليم الصادر يف 1989.

مدونة القواعد تفرض متطلبات عىل مسؤول إدارة مدونة القواعد، وموفري 

التدريس التعليمي للطالب الدوليني وهم الُموقِّعني عىل مدونة القواعد )املُوقِّعني(.

املتطلبات املفروضة عىل مسؤول إدارة مدونة القواعد تتضمن تلك املتعلقة بتلقي 

طلبات التقدم من موفري الخدمات الساعني إىل التأهل لوظيفة ُموقِّعني عىل مدونة 

القواعد وتقييمها، ونرش تقرير سنوي عن ذلك.

املتطلبات املفروضة عىل املُوقِّعني تتعلق مبا ييل—

التسويق والرتويج للطالب الدوليني املرتَقبني، •

وإدارة الوكالء الذين يترصفون نيابة عن املُوقِّعني، ومراقبتهم، •

ودعم الطالب الدوليني التخاذ قرارات متبرصة فيام يتعلق بالعروض وإدراج  •

األسامء وإبرام العقود مع املُوقِّعني،

مذكرة إيضاحية

وضامن االلتزام بقانون الهجرة الصادر يف 2009، •

وتوفري برامج توجيه حسب السياق مالمئة وتثقيفية،  •

توفري بيئة آمنة وداعمة للطالب الدوليني، •

وضامن تبرصة الطالب الدوليني بشأن املشورة والخدمات املتاحة، •

وإدارة انسحاب الطالب الدوليني أو إغالق دورة تدريس تعليمي أو إغالق  •

دورة إدراج األسامء مع ُموقِّع كام ينبغي،

وتوفري الوصول إىل إجراءات التعامل مع التظلامت. •

مدونة القواعد تنص أيًضا عىل إجراءات معالَجة الشكاوى من الطالب الدوليني من 

انتهاك مدونة القواعد.
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