شطب قيد دراسي
الخيارات المتاحة للطالب األجانب المحليين
بصفتك طالب أجنبي مشطوب قيده الدراسي ،تتاح لك ثالثة خيارات:
 .1أن تقبل قرار شطب القيد وتتوقف عن الدراسة في جامعة كيرتن.
 .2أن تستأنف ضد قرار شطب القيد.
 .3أن تغير الدورات الدراسية بموجب االستئناف مع المخاطرة (المزيد من المعلومات المهمة أدناه).
أي طالب يتم شطب قيده من دورة دراسية بسبب الرسوب وعدم الوفاء بمتطلبات التقدم في الدورة الدراسية يحق له
االستئناف ضد ذلك القرار.
إذا كنت طالبا ً أجنبيا ً محليا ً تدرس في أستراليا على أساس تأشيرة دراسية وت ّم شطب قيدك من دورتك الدراسية الحالية،
يرجى العلم أنه ،ونتيجة لذلك ،يحتمل أن تكون قد خرقت شرط التأشيرة الدراسية " :2222الوفاء بمتطلبات التقدم في
الدورة الدراسية".
وقد يؤدي هذا الخرق إلى إلغاء تأشيرتك الدراسية بواسطة دائرة الهجرة وحماية الحدود ( )DIBPوحرمانك لمدة ثالث
سنوات من تقديم أي طلبات تأشيرة ألستراليا.
ولذلك ،من بالغ األهمية أن تفهم تبعات أي قرار تتخذه فيما يتعلق بهذا الشأن.
بإمكانك تقديم إسئناف ضد قرار شطب قيدك وأن تطلب إعادة النظر في القرار بواسطة مدير الكلية .ويجب أن تقدم
استئنافك خالل  22يوم عمل ( 22يوم تقويمية) من تاريخ إستالم التبليغ الرسمي بوضعك األكاديمي.
إذا اخترت عدم تقديم استئناف ،أو لم يتم قبول استئنافك ،سوف يكون مطلوبا ً من الجامعة تبليغ  DIBPبخرقك لشرط
تأشيرة الدراسة  2828بأسرع ما يمكن بعد تحديد نتيجة إستئنافك ،فور انقضاء مهلة االستئناف البالغة  82يوم عمل.
ولتتفادى التبليغ عنك إلى  ،DIBPلديك خيار واحد فقط وهو تقديم استئناف حسب األصول ضد قرار شطب قيدك.
(لمزي ٍد من المعلومات حول اجراءات االستئناف ،يُرجى االتصال بخط مساعدة الطالب أو بفريق .)START
ملحوظة :يحق لك تقديم طلب لاللتحاق بدورة دراسية ثانية في جامعة كيرتن إذا ت ّم شطب قيدك من دورة دراسية أولى.
غير أنه ،إذا ت ّم المُضي قدما ً في شطب قيدك من الدورة الدراسية األولى ،يكون مطلوبا ً من الجامعة بموجب القانون تبليغ
 DIBPبخرقك لشرط تأشيرة الدراسة .2222
ويجب أن يتم تبليغ  DIBPحتى ولو ت ّم قبولك في دورة دراسية ثانية.
هذا يعني أنه بغض النظر عن قبولك في دورة دراسية ثانية ،فأنت تخاطر بإلغاء تأشيرتك واحتمال تعرضك للحرمان من
تقديم طلب تأشيرة لمدة ثالث سنوات من قبل  .DIBPفقرار إلغاء تأشيرتك من عدمه يرجع إلى  .DIBPجامعة كيرتن ال
تأثير لها على أي قرار تتخذه  .DIBPيُرجى العلم بذلك ،ألن الجامعة ال تتحمل مسؤولية أي قرار تتخذه  DIBPإللغاء
تأشيرتك .وإذا حدث ذلك ،لن يُسمح لك بمواصلة دراستك في جامعة كيرتن وتكون قد خاطرت بفقدان كل الرسوم المدفوعة
مقابل وحدات دراسية كنت مسجالً فيها ،في الدورة الدراسية الثانية .وأيضاً ،لن تحصل على اعتماد مقابل أي وحدات غير
مكتملة في وقت إلغاء تأشيرتك.
لهذه األسباب ،ننصحك بشدة بالتفكير مليا ً ما إذا كان األمر يستحق المخاطرة بالتقديم لاللتحاق بدورة دراسية جديدة في حين
أنك في مواجهة احتمال التبليغ عن شطب قيدك من الدورة الدراسية األولى.
لمزي ٍد من المعلومات حول اجراءات االستئناف أو تغيير الدورات الدراسية ،يرجى االتصال بـ:
خدمة مساعدة الطالب ،المبنى  ،121هاتف+61 8 9266 2900 :
خدمة مشورة سالمة وضع الطالب ،المبنى  ،123هاتف1800 244 043 :

