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مامرسات التعليم
(رعاية الطالب الدوليني إرشاد ًيا) الصادرة يف 2016
عمالً بالباب  )F( 238من قانون التعليم لعام  ،1989أصدرت وزارة التعليم الجامعي واملهارات والتوظيف مدونة قواعد املامرسات التالية.
هذه النسخة تضم تعديالت عام  )2019/64 LI( 2019املدخلة عىل مدونة قواعد املامرسات املتعلقة بالتعليم (الرعاية األبرشية للطالب
الدوليني) ،والتي دخلت حيز التنفيذ يف  1متوز/يوليو .2019

الجزء األول

2016/57

الجزء األول
املقدمة
5 .الغرض من مدونة القواعد

1 .العنوان
هذه املدونة هي مدونة قواعد املامرسات املتعلقة بالتعليم
(الرعاية األبرشية للطالب الدوليني) لعام .2016

الغرض من مدونة القواعد هذه دعم أهداف الحكومة فيام يتعلق بالتعليم
الدويل من خالل:
.أإلزام امل ُوقِّعني باتخاذ جميع الخطوات املعقولة لحامية الطالب
الدوليني،

2 .استهالل
تدخل هذه املدونة حيز التنفيذ يف  1متوز/يوليو .2016

3 .املرحلة االنتقالية ،واملدخرات ،واألحكام ذات الصلة
ترسي املرحلة االنتقالية ،واملدخرات ،واألحكام ذات الصلة الواردة يف الجدول
 1وفقًا لرشوطها.

4 .مدونة القواعد صك ترشيعي
إن مدونة القواعد هذه لصك ترشيعي وصك قابل للنقض ألغراض القانون
الترشيعي الصادر يف  ، 2012ويجب عرضها عىل مجلس النواب مبوجب
الباب  41من ذلك القانون.

.بوضامن  -قدر املستطاع  -أن يحظى الطالب الدوليون يف
نيوزيلندا بتجربة إيجابية تدعم إنجازهم التعليمي.

6 .نطاق مدونة القواعد
1.نطاق مدونة القواعد هذه ،بجانب ضامن الجودة اآلخر املنصوص .
عليه يف قانون التعليم الصادر يف  ، 1989أن تصف تحديدًا ما ييل،
املحصالت املنشودة من امل ُوقّعني لطالبهم الدوليني،
.أ ِّ
.بوسالسل اإلجراءات الرئيسية الالزمة من امل ُوقّعني لدعم عافية
الطالب الدوليني ،وإنجازهم ،وحقوقهم
2.مدونة القواعد ال تنطبق عىل أنشطة ُموقّع فيام يتعلق بطالب .
يدرسون خارج نيوزيلندا.
3.مسؤول إدارة مدونة القواعد يجوز له إعفاء الطالب التاليني من .
تطبيق مدونة القواعد بالكامل أو جزء منها:
يغي حالته من طالب محيل إىل طالب دويل،
.أطالب ِّ
.بوطالب ُمد َرج اسمه يف برنامج تعليم عن بُ ْعد.
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الجزء الثاين

2016/57

موفر الرعاية السكنية يعني،
.أموفر رعاية اإلقامة لدى عائلة ،أو
.بمدير بيت طالب مرخَّص أو شخص آخر مسؤول عن رعاية
الطالب الدوليني يف بيت طالب مرخَّص ،أو
املعي ،أو
.جموفر الرعاية َّ
.دمدير محل اإلقامة الذي
1.يديره إحدى الجهات املوقعة الذي يعد موفر خدمةالتعليم العايل
(عىل النحو املحدد يف القسم  159من القانون)؛ و
أساسا إلقامة الطالب املدرجة أسامؤهم مع موفر
2.يستخدم ً
الخدمات ذلك؛ أو
.هيف حالة اإلقامة املؤقتة ،املرشف املسؤول عن رعاية الطالب
الدوليني
طالب مرخ ًَّصا متلكه املدرسة أو تديره
بيت ٍ
سكن الطالب باملدرسةيعني َ
ويعتمده املدير املسؤول عن مدونة القواعد للطالب الدوليني املدرجة
أسامؤهم يف السنة  1إىل السنة  6من املدرسة ،أو الذين ال تزيد أعامرهم
عن  10سنوات ومدرجة أسامؤهم مع أي موقِّع آخر
املوقِّع يعني موفر خدمات ُموقِّ ًعا عىل مدونة القواعد هذه
شخصا أو كيانًا أو منظمة تعاقد معها وكيل
الوكيل املتعاقد من الباطن يعني ً
لتترصف نيابة عن الوكيل.
2.يف مدونة القواعد هذه ،اإلشارة إىل عمر أحد األشخاص تكون إشارة إىل
عمره يف يوم مولده السابق مبارشة
3.املصطلح الذي يستخدَم يف مدونة القواعد هذه ومع َّرف يف القانون .
لكن مل يع َّرف يف مدونة القواعد هذه له املعنى ذاته الوارد يف القانون.
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الجزء الثاين

2016/57

الجزء الثاين
كيفية قراءة مدونة القواعد هذه
7 .تعريفات عامة
1.يف مدونة القواعد هذه ،ما مل يستلزم السياق غري ذلك. ،
القانون يعني قانون التعليم الصادر يف 1989

التدريس التعليمي يتضمن الفصول الدراسية ،أو الدورات التعليمية ،أو
الربامج ،أو نظم التدريب-
.أاملصدَّق عليها أو املعفى منها وفقًا للباب  ،4Eالجزء  ،18أو
الجزء  20من القانون،

شخصا أو كيانًا أو منظمة تترصف نيابة عن موفر خدمات أو
الوكيل يعني ً
ُموقِّع ،ويتضمن وكيالً متعاقدًا من الباطن

.بوالتي تفيد بأن املوقِّع قد منح اعتامدًا لتوفري الخدمات حيثام
يلزم مبوجب الجزء  18أو  20من القانون)؛ و

مسؤول إدارة مدونة القواعد يعني الشخص أو الوكالة املعيَّنة مبوجب الباب
(1)FA238من القانون

قياسا عىل
.جوالتي تفيد بأن املوقِّع قد منح موافقة للتقييم ً
مقاييس التقييم ذات الصلة (حيثام يلزم مبوجب الجزء  18أو
 20من القانون)

عقد إدراج األسامء،
.أفيام يتعلق باملوقِّع الذي يعد مدرسة حكومية ،له نفس املعنى
الوارد يف القسم  (1) 2من القانون؛ أو
.بفيام يتعلق باملوقِّعني اآلخرين ،يعني عقدًا مكتوبًا يُربم بني طالب
دويل (أو والد الطالب أو الويص القانوين عليه ،إذا كان عمر
الطالب يقل عن  18عا ًما) أو املوقِّع الذي يخ ِّول الطالب بتلقي
التدريس التعليمي املقدم من املوقِّع

إدراج االسم يعني تسجيل شخص أو االعرتاف به بصفته طالبًا ليحصل عىل
التدريس التعليمي الذي يوفره ُموقِّع بعد قبول الطالب عرض تدريس
تعليمي من امل ُوقِّع ،وإدراج االسم له معنى ُمناظر
الرتحيل يعني سلسلة إجراءات نقل شخص من أحد البالد أو املواقع املحلية
إىل غريه
آلية حامية الرسوم تعني آلية مصدَّق عليها يف قواعد موضوعة مبوجب
الباب ( 253 (1)(eمن القانون

املعيَ يعني قريب أو صديق مقرب للعائلة يعيِّنه كتابة والد
موفر الرعاية ّ
الطالب الدويل األصغر من  18سنة أو ويص قانوين عليه بصفته موفر الرعاية
واإلقامة لذلك الطالب

اإلقامة لدى عائلة تعني اإلقامة املتوفرة لطالب دويل داخل مسكن عائلة أو
أرسة ال يقيم فيه أكرث من أربعة طالب دوليني

الطالب املحيل له املعنى ذاته الوارد يف الباب  2من القانون

الطالب الدويل له املعنى ذاته الوارد يف الباب  238Dمن القانون

نظام تسوية النزاعات يعني نظام تسوية نزاعات عقود الطالب الدوليني
مبوجب الباب  238من القانون املؤسس

املعي من محكمة
الويص القانوين ،فيام يتصل بطالب دويل ،يعني الشخصَّ ،
أو بوصية ،املسؤول عن عافية الطالب ودعمه مال ًيا ،والذي يوفر ما يَل َزم
لرعاية الطالب يف بلد وطن الطالب

قواعد نظام تسوية النزاعات تعني القواعد املنصوص عليها مبوجب الباب
 238من القانون M
العناية الواجبة تعني سلسلة إجراءات الحصول عىل اإلفصاح والتحقق مام
يتعلق بطرف آخر قبل إبرام التزام ملزِم
وكالة ضامن جودة التعليم تعني وكالة مخ َّولة مبوجب القانون ملامرسة
وظائف ضامن الجودة فيام يتعلق بامل ُوقِّعني

بيت الطالب املرخَّص يعني بيتًا مرخ ًَّصا مبوجب اللوائح التعليمية (بيوت
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  238Dمن القانون
اإلعادة إىل الوطن تعني سلسلة إجراءات إعادة شخص إىل بلد منشئه أو
مواطَنته
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الجزء 4
ما الذي يجب عىل املُو ِّقعني فعله
الوكالء

التسويق والرتويج

املحصلة  :2إدارة الوكالء ومراقبتهم
ِّ 13.

املحصلة  :1التسويق والرتويج
	ِّ 11.
يجب عىل امل ُوقِّعني ضامن أن التسويق والرتويج املوجهني إىل الطالب الدوليني
املرتقَبني لتلقي الخدمات التي يوفرها امل ُوقِّعني يتضمنان معلومات واضحة
وكافية ودقيقة ،متكِّن هؤالء الطالب من تحديد اختيارات متبرصة بشأن
الخدمات املتوفرة.

	12.سلسلة اإلجراءات

يجب عىل امل ُوقِّعني بفاعلية إدارة وكالئهم ومراقبتهم (أي؛ هؤالء الوكالء
الذين تعاقد معهم امل ُوقِّعني لتمثيلهم) من أجل ضامن أن هؤالء الوكالء—
.أيوفرون للطالب الدوليني معلومات ومشورة جديرة بالثقة بشأن
الدراسة ،والعمل ،واملعيشة يف نيوزيلندا،
.بويترصفون بنزاهة واحرتافية مع الطالب الدوليني املرتقَبني.

كل ُموقِّع يجب عليه ما ييل—
.أالسعي استباقيًا لفهم احتياجات الطالب الدوليني من املعلومات،
.بوتطوير املعلومات وتوفريها للطالب الدوليني ،ومراجعة
املعلومات لضامن املحافظة عىل تحديثها،
.جوضامن تلقي الطالب الدوليني ،ما ال يقل عن ،املعلومات املتعلقة
مبا ييل:
1.نتائج ضامن جودة امل ُوقِّع،
2.والتدريس التعليمي ،وتعيني هيئة العاملني ،واملَرافق ،والتجهيزات .
املتاحة للطالب الدوليني،
3.ونظام تسوية النزاعات،
ومحصالت التعلُّم املحتملة للطالب الدوليني ،مبا يتضمن السبل .
ِّ 4.
ملزيد من الدراسة والتوظيف ،حيثام ينطبق،
5.وتكاليف الدراسة واملعيشة تقديريًا عىل الطالب الدوليني،
6.واإلقامة والنقل ،أو طرق الحصول عىل تلك املعلومات.

.جال ينتهكون القانون أو يهددون امتثال املوقِّع ملدونة القواعد
هذه.

14.سلسلة اإلجراءات
كل ُموقِّع يجب عليه ما ييل—
.أتنفيذ عمليات التحقق املرجعية من الوكالء املحتملني وتسجيلها
لضامن  -قدر املستطاع  -عدم تورطهم يف أي سلوك تزوير ،أو
تضليل ،أو خداع ،أو ينتهك القانون،
.بوإبرام عقود مكتوبة مع كل وكيل،
ب أ .أثناء مدة عقدهم ،رصد أنشطة وكالئهم وأدائهم فيام يتعلق مبا
ييل
1.التزاماتهم عىل النحو الوارد يف العقد؛ و
2.إذا ما كانوا يزودون الطالب الدوليني باملعلومات واملشورة املوثوق
بها بشأن الدراسة ،والعمل ،والعيش يف نيوزيلندا؛ و
3.إذا ما كانوا يترصفون بنزاهة ومهنية يف تعامالتهم مع الطالب
املرتقبني؛ و
4.إذا ما كانوا ميارسون أي أنشطة أو سلوك يشكل أو قد يشكل ،يف
نظر املوقِّع ،انتهاكًا للقانون أو يهدد امتثال املوقِّع ملدونة القواعد
هذه؛ و
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الجزء الثالث
التأهل لوظيفة املُو ِّقع
8 .وظيفة مسؤول إدارة مدونة القواعد من حيث تلقي طلبات
التقدم للتأهل لوظيفة ُموقِّعني وتقييمها
مسؤول إدارة مدونة القواعد يجب عليه
.أتلقي طلبات التقدم من موفري الخدمات الساعني إىل التأهل
لوظيفة ُموقِّعني عىل مدونة القواعد هذه ،و
قياسا عىل -
.بوتقييم طلبات التقدم تلك ً
1.معايري التأهل لوظيفة امل ُوقِّع الواردة يف البند 9؛ و
2.وغرض مدونة القواعد هذه ونطاقها الواردين يف البندين  5و.6

9 .معايري التأهل لوظيفة املُوقّع
معايري مقدم الطلب للتأهل لوظيفة امل ُوقِّع عىل مدونة القواعد هذه كام
ييل:
.أمقدم الطلب يكون موفر خدمات،
.بمقدم الطلب يوفر خدمات ،أو ينوي توفريها؛ أي خدمات
التدريس التعليمي،
.جمقدم الطلب أداؤه مامرساته مقبولة من حيث اإلدارة املالية،
.دمقدم الطلب لديه سياسات وإجراءات متَّبعة ستمكنه من
املحصالت املنشودة وسالسل اإلجراءات التي تستلزمها
تحقيق
ِّ
مدونة القواعد هذه،
.همسؤول إدارة مدونة القواعد ال يعتد بِه ،بخالف ذلك ،مقدم
الطلب غري مالئم للتصديق عليه بصفته ُموقِّ ًعا عىل مدونة
القواعد هذه.

	10.مسؤول إدارة مدونة القواعد يجوز له استبعاد ُموقِّع بنا ًء عىل
طلب املُوقِّع
بنا ًء عىل طلب امل ُوقِّع ،يجوز ملسوؤل إدارة مدونة القواعد استبعاد امل ُوقِّع
بصفته ُموقِّ ًعا عىل مدونة القواعد هذه.
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 16د .سلسلة اإلجراءات :التأمني

1.كل موقِّع يجب أن يضمن إبرام عقد إدراج األسامء بني املوقِّع وكل
طالب دويل (أو والد الطالب أو الويص القانوين عليه ،إذا كان الطالب
أصغر من  18سنة) يتضمن املعلومات والرشوط التالية:
.أمعلومات واضحة عن تواريخ البدء واالنتهاء للتسجيل:

1.كل موقِّع يجب أن يضمن ،قدر اإلمكان ،أن يكون لكل طالب دويل
تم إدراج اسمه مع امل ُوقِّع من أجل تدريس تعليمي ملدة أسبوعني أو
يزيد،تأمني مناسب يغطي ماييل
.أانتقال الطالب

.برشوط إنهاء عقد التسجيل:

1.إىل نيوزيلندا ومنها،

.جالظروف التي يف ظلها قد يشكل سلوك الطالب انتهاكًا لعقد
إدراج األسامء (مبا يف ذلك السلوك الذي يحدث عند عدم خضوع
الطالب لإلرشاف أو التحكم املبارش من جانب املوقِّع:

2.وداخل نيوزيلندا. ،

.دنوع اإلجراء التأديبي الذي قد يتخذه املوقِّع ضد الطالب (عىل
سبيل املثال ،التعليق ،أو االستبعاد ،أو إنهاء التسجيل):
.هاإلجراء الذي يجب عىل املوقِّع اتباعه عند اتخاذ إجراء تأديبي
ضد الطالب.
2.يجب أن يتأكد كل موقِّع من أن عقد إدراج األسامء عادل ومعقول.

3.ويف حالة كان االنتقال جز ًءا من التدريس الرتبوي ،خارج
نيوزيلندا؛ و
.بورعاية طبية يف نيوزيلندا ،تتضمن التشخيص الطبي ،والوصفات
الطبية ،والجراحة ،واملعالَجة يف املستشفيات،
.جوإعادة الطالب إىل وطنه أو ترحيله نتيجة إلصابة أو مرض خطري،
مبا يتضمن تغطية تكاليف االنتقال التي تتكبدها أفراد العائلة
للمساعدة يف إعادة الطالب إىل وطنه أو ترحيله،
.دووفاة الطالب ،مبا يتضمن تغطية—

 16ج .سلسلة اإلجراءات :اإلجراء التأديبي
يجب أن يتوافق أي إجراء تأديبي يتخذه املوقِّع مع مبادئ العدالة الطبيعية
(التي تتضمن تلك املبادئ الالزمة لضامن إيجاد حل فوري ومدروس وعادل
لألمر موضع اإلجراء املتخذ).

1.تكاليف انتقال أفراد العائلة إىل نيوزيلندا ومنها. ،
 2.وتكاليف إعادة الجثامن إىل الوطن أو ترحيلها. ،
 3.ونفقات الجنازة.
2.الفقرة الفرعية )((1أ)) (1و) (2تتضمن انتقال الطالب من بلده
املنشأ أو مواطنته وإليها قبل بدء التدريس التعليمي وبعد انتهائه
(الذي قد يكون خارج فرتة التسجيل).
3.الفقرة الفرعية )((1أ)) (1ال تتضمن انتقال الطالب إىل دول أخرى،
ما مل يكن االنتقال أساسيًا لغرض اللحاق بطائرة الستكامل الرحالت من
نيوزيلندا وإليها.

 16ه .سلسلة اإلجراءات :القرارات التي تتطلب اتفاقية مكتوبة من
الوالد أو الويص القانوين
يجب أن يضمن كل موقِّع ،حيثام ينبغي ،الحصول عىل االتفاقية املكتوبة من
والد الطالب الدويل األصغر من  18سنة و الويص القانوين عليه فيام يتعلق
بالقرارات املؤثرة يف الطالب.
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ب.ب .إدارة الوكالء من خالل
1.إنهاء العقود مع أحد الوكالء يف حالة وجود دليل يشري إىل أن
الوكيل
أ .قد تورط يف أي سلوك خطري ،أو متعمد ،أو مستمر يعد خاطئًا
مضلل أو خاد ًعا أو منتهكًا للقانون؛ أو
أو ً
ب .قد هدد امتثال املوقِّع ملدونة القواعد هذه؛ أو
2.اتخاذ اإلجراء املناسب ملعالجة السلوك أو اإلهامل من جانب أحد
الوكالء فيام يتعلق باألمور األخرى املوضحة يف الفقرة الفرعية
(ب أ).
د .ضامن إمكانية وصول وكالئه إىل املعلومات املحدَّثة ذات الصلة
بواجباتهم واملحافظة عليها ،عىل النحو املحدد يف العقود املربمة
مع املوقع

العروض ،وإدراج األسامء ،والعقود ،والتأمني
15.ملحصلة  :3العروض ،وإدراج األسامء ،والعقد ،والتأمني

	16.سلسلة اإلجراءات :عرض التدريس التعليمي
كل ُموقِّع يجب أن يضمن أن التدريس التعليمي املعروض متفق مع القانون
ويناسب توقعات الطالب ،ومهارتهم يف اللغة اإلنجليزية ،وقدراتهم األكادميية.

 16أ .سلسلة اإلجراءات :املعلومات املقدمة قبل إبرام العقد
1.يجب عىل كل موقع أن يضمن حصول الطالب الدوليني  -عىل أقل
عم ييل قبل إبرام عقد مع الطالب:
تقدير  -عىل معلومات َّ
.أأحدث نتائج التقييامت التي أجرتها وكاالت ضامن جودة التعليم
.بمذكرات االمتثال ورشوطه املفروضة مبوجب القانون أنه يجب
اإلفصاح عن توجيهات مسؤول إدارة مدونة القواعد للطالب
الدوليني املرتقَبني:
ومحصلته ،عىل سبيل املثال ،ما إذا كان يُ َنح
.جالتعليم املتوفر
ِّ
مؤهِّل؛
للمحصلة وسلسلة اإلجراءات يف :
.درشوط رد الرسوم املمت ِثلة
ِّ
البندين  29و 30

يجب عىل امل ُوقِّعني ما ييل—

.هتعيني هيئة العاملني ،واملَرافق ،والتجهيزات:

.أدعم الطالب الدوليني (أو والدي الطالب الدوليني األصغر من
18سنة أو األوصياء القانونيني عليهم) يف اتخاذ قرارات متبرصة
املحصالت التعليمية املنشودة،
ف إدراج األسامء ومبا يناسب
ِّ

.والدعم والخدمات املتاحة:

.بوضامن حصول الطالب الدوليني (أو والدي الطالب الدوليني
األصغر من  18سنة أو األوصياء القانونيني عليهم) عىل
املعلومات الالزمة لفهم اهتامماتهم والتزاماتهم قبل إبرام عقد
ملزِم قانونًا مع ُموقِّع،
ب أ .التأكد من أن كل عقد إدراج األسامء عادل ومعقول؛ و
ب ب .التأكد من أن أي إجراء تأديبي يُتخذ طبقًا ملبادئ العدالة
الطبيعية؛ و
ب ج .التأكد من أن الطالب الدوليني لديهم التغطية التأمينية املناسبة،
مبا يشمل التأمني الذي يغطي تكاليف السفر ،والرعاية الطبية،
والتكاليف املرتبطة بنفقات العودة إىل الوطن ،واالغرتاب،
والجنازة؛ و

.زمتطلبات التأمني والتأشريات لتلقي التدريس التعليمي من
امل ُوقِّع:
.حالقواعد الواردة يف مدونة القواعد هذه ونظام تسوية النزاعات:
.طالتكاليف كاملة ذات الصلة بعرض التدريس التعليمي.
2.كل موقَّع يجب أن يضمن أن ،قبل إبرام عقد إدراج األسامء أو
التسجيل مع املوقِّع ،كل طالب دويل (أو والد الطالب أو الويص
القانوين عليه ،إذا كان الطالب أصغر من  18سنة) عىل علم بحقوق
الطالب والتزاماته فيام يتعلق بتلقي التدريس التعليمي من امل ُوقِّع ،مبا
يتضمن الحقوق مبوجب مدونة القواعد هذه.

ج .والتأكد من االحتفاظ بالوثائق املناسبة ،حيثام ينبغي ،املتوفرة
للطالب الدوليني (أو والدي الطالب الدوليني األصغر من  18سنة
أو األوصياء القانونيني عليهم).
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.هوضامن أنه يف جميع األوقات (عىل مدار اليوم ويف جميع أيام
األسبوع) يتاح ما ال يقل عن أحد أعضاء هيئة العاملني ليتصل به
الطالب الدويل يف حالة الطوارئ.

23.سلسلة اإلجراءات :الطالب الدوليون األصغر من  18سنة
1.فيام يتعلق بالطالب الدوليني األصغر من  18سنة ،كل ُموقِّع يجب
عليه ما ييل—
.أعدم إدراج اسم طالب دويل يبلغ عمره  10سنوات فام أكرب لكنه
أصغر من  18سنة وال يعيش مع والد أو ويص قانوين ما مل—
1.يكن الطالب يف مجموعة طالب تحت إرشاف مناسب وتدريسهم
 .التعليمي ال يزيد عن  3أشهر أو
2.يكن الطالب يف رعاية أحد موفري الرعاية السكنية،
.بوالحصول عىل أحدث تفاصيل االتصال بوالدي الطالب واألوصياء
القانونيني عليهم ،وموفري الرعاية السكنية لهم،
.جواملحافظة عىل اتصاالت فعالة مع والدي الطالب ،أو األوصياء
القانونيني عليهم ،أو موفري الرعاية السكنية لهم فيام يتعلق
بعافيتهم وتقدمهم يف الدراسة،
.دوضامن تعيني ما ال يقل عن أحد أعضاء هيئة العاملني استباقيًّا
ملراقبة أي مخاوف تتعلق بالطالب الدوليني األصغر من  18سنة
ومعالَجتها،
.هإذا كان الطالب يف رعاية موفر الرعاية السكنية،
1.التأكد من وضع خطة لنقل رعاية الطالب من موفر الرعاية
السكنية إىل والد الطالب أو الويص القانوين عليه ،أو شخص آخر
معتمد من الوالد أو الويص القانوين ،من أجل
أ .أي نقل يحدث أثناء فرتة التسجيل؛ و

4

24.سلسلة اإلجراءات :الطالب الدوليون األصغر من  10سنوات
1.كل ُموقِّع يجب أن يضمن لطالبه الدوليني األصغر من  10سنوات .
العيش مع والد أو ويص قانوين ،إال يف حالة إقامتهم يف بيت طالب
مدريس.
2.تنطبق الرشوط الواردة يف الفقرات  22و  ،23باإلضافة إىل هذه
الفقرة ،عىل الطالب الدوليني الذين تقل أعامرهم عن  10سنوات.

25.سلسلة اإلجراءات :الطالب الدوليون املعرضون للخطر أو ذوو
االحتياجات الخاصة
1.كل ُموقِّع يجب أن يضمن ما ييل— .
.أاتباع تدابري مالمئة لتلبية احتياجات الطالب الدوليني املعرضني
للخطر أو ذوي االحتياجات الخاصة ومعالَجة مشكالتهم،
.بوأن والد الطالب األصغر من  18سنة أو الويص القانوين عليه
أو أقرب أقرباء الطالب البالغ  18سنة فام أكرب عىل دراية بأي
موقف فيه يتعرض الطالب للخطر أو كانت لديه احتياجات
خاصة،
.جعند االقتضاء ووفقًا ملبادئ قانون الخصوصية لعام  ،1993يتم
اإلبالغ عن املشكالت املتعلقة بالطالب إىل الوكاالت ذات الصلة،
مثل :رشطة نيوزيلندا ،واإلدارة املسؤولة عن تطبيق قانون
أورانغا تامارييك لعام  ،1989والشخص املسؤول عن املدونة.
2.يكون الطالب عرضة للخطر إذا كان لدى امل ُوقِّع أسباب معقولة .
العتقاد أن هناك مشكلة خطرية تتعلق بصحة الطالب أو سالمته أو
عافيته ،مبا يتضمن ،عىل سبيل املثال—،
.أعدم قدرة الطالب عىل حامية نفسه مبا يكفي من التعرض
الستغالل أو رضر جسيم،
.بوعدم قدرة الطالب عىل صون عافيته الشخصية مبا يكفي.

ب .النقل الذي يحدث يف نهاية التسجيل؛ و
2.التأكد من إخطار الوالد أو الويص القانوين بخطة النقل.
2.تنطبق الرشوط الواردة يف الفقرة  ،22باإلضافة إىل هذه الفقرة ،عىل
الطالب الدوليني الذين ال تقل أعامرهم عن  10سنوات ولكن دون
سن  18عا ًما.

3.طالب ذو احتياجات خاصة يتضمن الطالب الذي
.أيعاين صعوبة جسدية أو حسية أو معرفية أو نفسية اجتامعية أو
سلوكية ،أو مزي ًجا منها ،مع تأثري تلك الصعوبة أو الصعوبات يف
قدرة الطالب عىل املشاركة والتعلُّم واإلنجاز ،أو
.بيحتاج إىل توفري بيئات تعليمية أو برامج مك َّيفة ،أو مواد أو
تجهيزات متخصصة لدعم الطالب من أجل الوصول إىل منهج الد
راسة،واملشاركة،والتعلُّم،واإلنجاز.
4.هذا البند ينطبق باإلضافة إىل املتطلبات الواردة يف البنود  22و 23
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شؤون الهجرة
املحصلة  :4شؤون الهجرة
ِّ 17.
يجب عىل امل ُوقِّعني ما ييل—
.أضامن عدم سامحهم أو االستمرار يف سامحهم ألي شخص بتويل
التدريس التعليمي إذا مل يكن يحق لذلك الشخص مبوجب قانون
الهجرة الصادر يف  2009تويل التدريس التعليمي،
.بواتخاذ التدابري الوقائية املعقولة وإيالء العناية الواجبة يف التأكد
مام إذا كان يحق للطالب الدوليني مبوجب قانون الهجرة الصادر
يف  2009تويل التدريس التعليمي املد َرجة أسامئهم من أجله.

18.سلسلة اإلجراءات
كل ُموقِّع يجب عليه ما ييل—
.أضامن أن كل طالب دويل يدرِج اسمه مع ُموقِّع يحوز حالة
الهجرة الالزمة للدراسة يف نيوزيلندا،
.بوإبالغ ( Immigration New Zealandهيئة الهجرة
إىل نيوزيلندا) عن االنتهاكات املعروفة أو املشتبه فيها لرشوط
التأشريات من الطالب الدوليني،
.جوإشعار ( Immigration New Zealandهيئة الهجرة إىل
نيوزيلندا) بإنهاءات إدراج األسامء.

التوجيه حسب السياق
	19.املحصلة  :5التوجيه حسب السياق
املوقِّعون يجب أن يضمنوا حصول الطالب الدوليني عىل فرصة املشاركة يف
برنامج مصمم جيدًا ومالئم عمريًّا يوفر املعلومات واملشورة الالزمة للطالب
يف بداية تدريسه التعليمي.

	20.سلسلة اإلجراءات
1.كل ُموقِّع يجب أن يضمن أن برنامجه للتوجيه حسب السياق—
.أيوفر لكل طالب دويل بالكامل املعلومات واملشورة عن جميع
السياسات املؤسسية ذات الصلة،
.بويوفر لكل طالب دويل بالكامل املعلومات واملشورة عن
الخدمات والدعم واملَرافق وعروض امل ُوقِّعني،
.جويوفر األسامء وتفاصيل االتصال بهيئة العاملني املعيَّنني املسؤولني
عن دعم الطالب الدوليني،
.دويوفر املعلومات كام ينبغي فيام يتعلق بصحة الطالب الدوليني
وسالمتهم،
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.هويوفر معلومات عن إجراءات التظلم للطالب الدوليني ،الداخلية
والخارجية عىل السواء،
.وويوفر معلومات عن إنهاء إدراج االسم
.زويوفر املعلومات عن حقوق الطالب واستحقاقاته ،مبا يف ذلك
أي استحقاق السرتداد الرسوم ،إذا انسحب الطالب طواعي ًة من
التدريس التعليمي.
2.بالنسبة إىل طالب دويل أصغر من  18سنة ،يجب أن يضمن امل ُوقِّع،
 .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
املحصلة  :6السالمة والعافية
	ِّ 21.
يجب عىل امل ُوقِّعني ما ييل—
.أتوفري بيئة دراسة آمنة للطالب الدوليني،
.بوتوفري دعم ٍ
كاف لعافية طالبهم الدوليني،
.جوقدر اإلمكان ،ضامن عيش الطالب الدوليني يف بيئة آمنة.

	22.سلسلة أإلجراءات :عامة
كل ُموقِّع يجب عليه ما ييل—
.أالرد العادل والفعال عىل حاالت السلوكيات غري الالئقة من أي
طالب دويل أو املؤثرة فيه،
.بوتطوير سياسات إلدارة السلوكيات غري الالئقة التي ت ُبلَغ بها
هيئة العاملني والطالب ،وتنفيذها بفاعلية واملحافظة عليها،
.جإسداء الطالب الدوليني املشورة بشأن كيفية
1.اإلبالغ عن مشكالت الصحة والسالمة ومعالَجتها (بالنسبة إىل .
األنشطة داخل الحرم وخارجه عىل السواء)،
2.واالستجابة لحاالت الطوارئ (بالنسبة إىل األنشطة داخل الحرم .
وخارجه عىل السواء)،
3.والوصول إىل الخدمات الصحية واالستشارية،
 .4.راب ًعا .العمل مع الوكاالت الحكومية ذات الصلة ،مثل :رشطة
نيوزيلندا واإلدارة املسؤولة عن تطبيق قانون أورانغا تامارييك
1989؛ باإلضافة إىل
.دوالحصول عىل أحدث تفاصيل االتصال بكل طالب دويل وأقرب
أقربائه ،و

تتضمن التعديالت املدخلة عام  –2019مامرسات التعليم)رعاية الطالب الدوليني إرشاديًا( الصادرة يف 2016

الجزء

2016/57

2.ال تنطبق الفقرة الفرعية (( )1أ) ( )2إىل ( )5عىل موفر الرعاية
السكنية الذي
.أيعد مرشفًا يُشار إليه يف الفقرة (ه) من تعريف موفر الرعاية
السكنية يف الفقرة  (1)7؛ و
.بال يقيم يف نيوزيلندا؛ و
.جينتقل مع الطالب الدويل ويرافقه بغرض اإلرشاف عليه أثناء
التدريس التعليمي للطالب.
3.الفحص املناسب املشار إليه يف الفقرة ( (1)26ب أ) محدث يف حالة
إكامله خالل  3سنوات بعد آخر تاريخ فحص.

دعم الطالب وإسداءهم املشورة والخدمات
املحصلة  :7دعم الطالب وإسداءهم املشورة والخدمات
ِّ 27.
امل ُوقِّعون يجب عليهم ضامن أن الطالب الدوليني عىل علم تام باملشورة
محصالتهم التعليمية.
والخدمات ذات الصلة بدعم ِّ

28.سلسلة اإلجراءات
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إدارة االنسحاب واإلغالق
املحصلة  :8إدارة االنسحاب واإلغالق
	ِّ 29.
امل ُوقِّعون يجب عليهم ضامن أن الرسوم التي يدفعها الطالب الدوليون مقابل
التدريس التعليمي يف نيوزيلندا مؤ َّمنة ومحمية يف حالة انسحاب الطالب أو
انتهاء التدريس التعليمي أو إغالق دورة إدراج األسامء مع امل ُوقِّع.

	30.سلسلة اإلجراءات
1.كل ُموقِّع يجب أن يضمن ما ييل—
.أسياسات رد الرسوم معقولة ومتفقة مع املتطلبات القانونية،
.بوأن تتوفر لطالبه الدوليني (أو والدي الطالب الدوليني األصغر من
 18سنة أو األوصياء القانونيني عليهم) املعلومات الكافية لفهم
حقوقهم والتزاماتهم مبوجب سياسات رد الرسوم تلك.
2.سياسة رد الرسوم يجب أن تتضمن رشوط رد الرسوم للمواقف التالية:
.أعجز الطالب عن الحصول عىل تأشرية دراسة،
.بانسحاب الطالب طو ًعا،

كل ُموقِّع يجب عليه ما ييل—
.أضامن أن املعلومات واملشورة التي يوفرها امل ُوقِّع للطالب
الدوليني دقيقة ومناسبة عمريًّا وأحدث ما يكون،
.بوأن تتوفر لطالبه الدوليني املعلومات املتعلقة بالتزاماتهم
وحقوقهم القانونية واملخاطر املحتملة ،حيثام يحتمل ،عند تلقي
الطالب مشورة أو خدمات أو قبولهم إياها،
.جوأن تتوفر لطالبه الدوليني املعلومات واملشورة عن—
1.كيفية التعامل بفعالية مع األشخاص من خلفيات ثقافية مختلفة،
2.والدعم الثقايف واملجتمعي املتاح لهم،
3.كيفية التكيف مع بيئة ثقافية مختلفة يف نيوزيلندا؛ و
.دوضامن أن تتوفر لطالبه الدوليني املعلومات واملشورة املتعلقة
بالسبل ملزيد من الدراسة أو تطوير مسارهم املهني ،حيثام
ينبغي،

.جتوقف امل ُوقِّع عن توفري دورة تدريس تعليمي حسب املتعاقَد
عليه مع الطالب ،سواء توقف من تلقاء نفسه أو حسبام تتطلب
إحدى وكاالت ضامن جودة التعليم،
.دتوقف امل ُوقِّع عن كونه ُموقِّ ًعا،
.هتوقف امل ُوقِّع عن كونه موفر خدمات.
3.يف حالة البند الفرعي (2ج) أو (د) ،يجب عىل امل ُوقِّع التعامل مع .
الرسوم املدفوعة مقابل خدمات مل تُقدَّم أو الجزء غري املستخدَم من
الرسوم املدفوعة عىل النحو التايل:
.أرد املبلغ املعني إىل الطالب (أو والد الطالب أو الويص القانوين
عليه) ،أو
.بيف حالة توجيه من الطالب أو مسؤول إدارة مدونة القواعد أو
الوكالة املسؤولة عن آليات حامية الرسوم ،تحويل املبلغ إىل
ُموقِّع آخر حسب املتفق عليه مع الطالب (أو والد الطالب أو
الويص القانوين عليه).

.هوضامن أن طالبه الدوليني ميكنهم الوصول ،حيثام ينطبق،
للمعلومات واملشورة عن
1.الحد األدىن لألجور وظروف العمل يف نيوزيلندا،
2.والحد األقىص لعدد ساعات العمل املسموح به وفقًا لرشوط
التأشريات.
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	26.سلسلة اإلجراءات :اإلقامة
1.فيام يتعلق بطالب دويل أصغر من  18سنة يف رعاية أحد موفري .
الرعاية السكنية ،يجب عىل امل ُوقِّع ما ييل—
.أضامن أن إقامة الطالب آمنة ،ويف ظروف مقبولة ،وتلبي جميع
املتطلبات التنظيمية والترشيعية،
.بضامن إكامل اختبار السالمة املشار إليه يف الفقرة  26أ ()1
وتحديثه؛ و
ب أ .ضامن إكامل الفحص املناسب وتحديثه لكل شخص يبلغ عمره
 18سنة أو أكرث ويقطن يف إقامة موفر الرعاية السكنية ،بغرض
ضامن سالمة الطالب؛ و
ب ب.وجود اتفاقية كتابية مع موفر الرعاية السكنية التي تحدد دور
كل طرف ومسؤولياته فيام يتعلق برعاية الطالب؛ و
.جواملحافظة عىل اتصال فعال بالطالب ووالد الطالب أوالويص
القانوين 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،
.دوإجراء مقابالت كافية مع الطالب والقيام بزيارات منزلية ملراقبة
جودة الرعاية السكنية ومراجعتها ،مع مراعاة عمر الطالب،
وطول فرتة بقائه ،والعوامل األخرى ذات الصلة،
.هإذا كان موف ُر الرعاية السكنية للطالب موف َر رعاي ٍة سكنية مع َّي ًنا،
تأكد من توفري والد الطالب أوالويص القانوين عليه اتفاقية
املعي سيخضع لتصديق امل ُوقِّع،
مكتوبة تفيد بأن موفر الرعاية َّ
وأن امل ُوقِّع لن يتحمل مسؤولية رعاية الطالب اليومية عندما
املعي،
يكون الطالب تحت وصاية موفر الرعاية ّ َ
هـ أ .إذا كان مقدم الرعاية السكنية للطالب هو املرشف املذكور
يف البند 26أ ( ،)2فتأكد من تقديم الوالد أو الويص القانوين
للطالب التفاق مكتوب بأن املوقِّع غري مسؤول عن الرعاية
اليومية للطالب عندما يكون الطالب يف عهدة ذلك املرشف؛
.ووضامن الفصل املناسب بني الطالب الدوليني والطالب ذوي
األعامر املختلفة يف اإلقامة،
.زوضامن اإلرشاف كام ينبغي عىل الطالب يف اإلقامة.
1أ.

ألغراض الفقرة الفرعية (( )1ب أ) ،يتضمن الشخص الذي يبلغ 18

عا ًما أو أكرث ويسكن يف إقامة موفر الرعاية السكنية شخص يف تلك
السن ممن
.أيسكنون بشكل مؤقت يف دار اإلقامة تلك؛ أو

.بمن املقرر أن يسكن يف دار اإلقامة تلك لفرتة واحدة أو أكرث يف
أي شهر (سواء كان ذلك مبقابل أو دون مقابل) ،تبلغ فرتة كل
منها  5ليا ٍل متتالية أو أكرث.
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2.فيام يتعلق بطالب دويل يبلغ  18سنة فام أكرب ويعيش يف إقامة .
يوفرها أو يرتبها ُموقِّع ،يجب عىل امل ُوقِّع ما ييل—
.أضامن أن إقامة الطالب آمنة ،ويف ظروف مقبولة ،وتلبي جميع
املتطلبات التنظيمية والترشيعية،
.بواملحافظة عىل االتصال الفعال مع الطالب عند حدوث مشكالت
يف السكن ،ويجب أن يتحمل مسؤولية معالجة تلك املشكالت،
مبا يتضمن إبالغ السلطات املختصة بها.
3.فيام يتعلق بطالب دويل يبلغ  18سنة فام أكرب ويرتب إقامة لنفسه،
يجب عىل امل ُوقِّع أن يضمن توجيه الطالب إىل املشورة واملعلومات
ذات الصلة التي ستمكنه من فهم حقوقه والتزاماته بصفته مستأج ًرا
يف نيوزيلندا.
 3أ .لتجنب الشك ،إذا كان مقدم الرعاية السكنية هو املرشف املذكور يف
البند  26أ ) (2أو مقدم رعاية معني ،يجب عىل املوقِّع تلبية متطلبات
هذا البند وضامن سالمة الطالب ،وصحته ،ورفاهيته.
4.يف هذا البند ،مشكالت اإلقامة تتضمن مشكالت الصحة والعافية التي
تنشأ عن إقامة الطالب أو ما يرتبط بها.

 26أ .سلسلة اإلجراءات :اختبارات السالمة والفحوصات املناسبة
1.اختبار السالمة ملوفر الرعاية السكنية املشار إليه يف الفقرة ( )1) 26ب)
أ.

يجب أن يتضمن
1.تأكيد الهوية؛ و
فحصا مرجعيًّا يتضمن االتصال بأحد األشخاص أو الجهات التالية
ً 2.
عىل األقل بغرض الحصول عىل معلومات يعتربها املوقِّع ذات صلة
بتقييم املخاطر:
أ .صاحب العمل الحايل أو السابق ملوفر الرعاية السكنية ،أو
الهيئة املهنية ،أو سلطة التسجيل:
ب .سلطة الرتخيص ذات الصلة بعمل موفر الرعاية السكنية أو
أنشطته املهنية:
ج .شخص ال يتعلق مبوفر الرعاية السكنية؛ و
3.ضابط رشطة ،للحصول عىل املعلومات ذات الصلة بتقييم
املخاطر؛ و
4.إجراء مقابلة مع موفر الرعاية السكنية ،للحصول عىل معلومات
يعتربها املوقِّع ذات صلة بتقييم املخاطر؛ و
5.تقييم املخاطر الذي يأخذ يف االعتبار كل املعلومات التي تم
الحصول عليها مبوجب الفقرات الفرعية ( )1إىل ( ،)4لتحديد ما
إذا كان موفر الرعاية السكنية يشكل خط ًرا عىل سالمة الطالب؛ و

ب .يكون محدث ًا إذا اكتمل خالل  3سنوات بعد تاريخ آخر فحص
للسالمة.
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الجزء الخامس
انتهاكات مدونة القواعد
35.اإلبالغ عن انتهاك مدونة القواعد

37.مراقبة االمتثال ملدونة القواعد

1.أي شخص يجوز له

1.كل ُموقِّع يجب عليه تويل إجراء مراجعات ذاتية وتوثيقها (بالتكرارية
باملحصالت
قياسا
ِّ
 .املحدَّدة من مسؤول إدارة مدونة القواعد) ألدائه ً
املطلوبة وسالسل اإلجراءات الواردة يف مدونة القواعد هذه.

.أتقديم شكوى ملسؤول إدارة مدونة القواعد تفيد بأن مدونة
القواعد قد انتُهكَت ،أو
.بإحالة أي مشكلة تتعلق بانتهاك مزعوم ملدونة القواعد إىل
مسؤول إدارتها.
2.مسؤول إدارة مدونة القواعد—.
.أيجب أن ينرش سالسل إجراءات تلقي الشكاوى والتعامل معها
أو اإلحالة،
.بويجوز له تحديد مناذج الستخدامها يف تقديم شكوى أو إحالة.

	36.استجابة مسؤول إدارة مدونة القواعد للشكوى أو اإلحالة
1.عند تلقي شكوى أو إحالة مبوجب البند  ، 35يجب عىل مسؤول إدارة
مدونة القواعد اتخاذ قرار فيام إذا كانت الشكوى أو اإلحالة تنطوي
عىل انتهاك ملدونة القواعد يجيز املزيد من التحقيقات.
2.إذا قرر مسؤول إدارة مدونة القواعد جواز املزيد من التحقيقات. ،
يجب عليه—

قياسا
2.مسؤول إدارة مدونة القواعد يجب عليه مراقبة أداء كل ُموقِّع ً
باملحصالت املطلوبة وسالسل اإلجراءات من خالل الفحص الدقيق
ِّ
لتقارير املراجعة الذاتية وأي معلومات أخرى يعتربها مسؤول إدارة
مدونة القواعد مناسبة.
3.مسؤول إدارة مدونة القواعد يجوز له التحقيق يف أداء ُموقِّع إذا
ساوره شك بشأن عدم امتثال امل ُوقِّع ،أو كان معرضً ا لخطر عدم
االمتثال ملدونة القواعد هذه.
4.التحقيق
.أيجوز توليه إما بنا ًء عىل مبادرة من مسؤول إدارة مدونة القواعد
شخص ًّيا أو نتيجة ملعلومات توفرت له ،مبا يتضمن شكوى أو
تقرير يفيد بانتهاك مدونة القواعد هذه،
.بويجوز أن يتضمن (عىل سبيل املثال ال الحرص) الخطوات التالية
من مسؤول إدارة مدونة القواعد ،مبا يخضع ملوافقة امل ُوقِّع عىل
كل من هذه الخطوات
1.القيام بزيارة للموقع:

.أإنشاء سجل باالنتهاك املزعوم ،والتحقيق فيه،
.بوإشعار الشخص الذي قدم الشكوى أو اإلحالة بقرار التحقيق
3.إذا قرر مسؤول إدارة مدونة القواعد عدم جواز املزيد من التحقيقات،
رصف وفقًا لها:
يجب عليه مراعاة الخيارات التالية والت ُّ

2.التفتيش رسميًّا عن أي وثائق ذات صلة يف حوزة امل ُوقِّع والحصول
عليها؛
3.إجراء مقابالت مع هيئة العاملني والطالب حسبام ينبغي.
5.امل ُوقِّع يجب أن ميتثل للطلبات املعقولة من مسؤول إدارة مدونة
القواعد يف مسار التحقيقات للوصول إىل الوثائق وهيئة العاملني
والطالب.

.أإحالة الشكوى أو اإلحالة إىل وكالة أخرى:
.بالتعامل مع الشكوى أو اإلحالة بشكل غري رسمي:
.جإنهاء الشكوى أو اإلحالة.
4.يف حالة إجراء تحقيقات يف أي شكوى أو إحالة ،يجوز ملسؤول إدارة
مدونة 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).

6.مسؤول إدارة مدونة القواعد يجوز له—
.أإذا كان ذلك عمليًا ومناسبًا ،الرجوع إىل املعلومات ومشاركتها
مع وكاالت ضامن جودة التعليم والوكاالت الحكومية ذات الصلة
لغرض االتفاق عىل تدخالت لتحسني مدونة القواعد أو االمتثال
لها،
.بوتلقي املعلومات املتوفرة من وكاالت جودة التعليم والوكاالت
الحكومية ذات الصلة والنظر فيها للغرض ذاته.
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الجزء

2016/57

4

إجراءات التظلم
املحصلة  :9التعامل مع التظلامت
	ِّ 31.
امل ُوقِّعون يجب عليهم ضامن أن جميع الطالب الدوليني ميكنهم الوصول إىل
اإلجراءات املناسبة والعادلة للتعامل مع التظلامت.

	32.سلسلة اإلجراءات
 1.كل ُموقِّع يجب أن يضمن ما ييل— .
.أأن لديه سلسلة إجراءات داخلية فعالة للتعامل مع التظلامت
من طالبه الدوليني،
علم بسلسلة اإلجراءات تلك.
.بوإحاطة طالبه الدوليني ً
2.كل ُموقِّع يجب أن يوفر املشورة لطالبه الدوليني عن—.
.أإتاحة اللجوء إىل مسؤول إدارة مدونة القواعد أو نظام تسوية
النزاعات أو أي سلطة أخرى ذات صلة ،إذا مل يتمكن أي طالب
من الوصول إىل سلسلة إجراءات التظلامت الداخلية أو إذا مل
املحصلة أو استخدام سلسلة اإلجراءات تلك ،أو
رض عن
يَ َ
ِّ
.بكيفية تقديم شكوى إىل مسؤول إدارة مدونة القواعد أو السعي
لتسوية نزاع مايل مبوجب نظام تسوية النزاعات.

االمتثال لنظام تسوية نزاعات عقود الطالب الدوليني
املحصلة  : 10االمتثال لنظام تسوية نزاعات عقود الطالب
ِّ 33.
الدوليني
امل ُوقِّعون يجب أن ميتثلوا لقواعد نظام تسوية النزاعات.

34.سلسلة اإلجراءات
1.كل ُموقِّع يجب أن يضمن االطالع عىل قواعد نظام تسوية النزاعات. ،
وضامن االمتثال لتلك القواعد يف حالة أي نزاع يكون طرفًا فيه.
2.اإلخفاق يف االمتثال لقواعد نظام تسوية النزاعات هو انتهاك ملدونة .
القواعد هذه ،ويجوز أن يؤدي إىل إقرار عقوبات من املسؤول عن
مدونة القواعد.
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الجزء السادس
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الجزء السادس
مسؤول إدارة مدونة القواعد
	39.التزامات التقارير والنرش
1.مسؤول إدارة مدونة القواعد يجب أن يُض ِّمن يف تقريره السنوي تقري ًرا
عن أنشطته يف إدارة مدونة القواعد هذه.
2.مسؤول إدارة مدونة القواعد إذا اكتشف يف مسار تحقيقات أي
مشكلة  .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.
3.مسؤول إدارة مدونة القواعد يجوز له ،ألغراض محدودة واردة يف
ومحصلة انتهاك مدونة
البند  .الفرعي ( ،)4إفشاء ملخص التحقيقات
ِّ
القواعد هذه أو نرشها بأي طريقة أخرى ،مبا يخضع للضامنات
والتنقيحات كام ينبغي لحامية الخصوصية.
4.األغراض امل ُشار إليها يف البند الفرعي ( )3هي—.
.أاملحافظة عىل تبرصة موفري الخدمات التعليمية والطالب
وغريهم من املجموعات التعليمية ذات املصلحة،
.بوإظهار سلسلة إجراءات التحقيق واتخاذ القرارات مبوجب
مدونة القواعد هذه.
5.مسؤول إدارة مدونة القواعد يجب عليه اتخاذ الخطوات املعقولة
لنرش مدونة القواعد هذه ملوفري الخدمات التعليمية والطالب
الدوليني.

	40.اإلفصاح عن الرشوط وإخطارات االمتثال
مسؤول إدارة مدونة القواعد يجوز له اتخاذ قرار بوجوب اإلفصاح عن
رشوط معينة ومفروضة ومذكرات االمتثال الصادرة مبوجب الجزء (A)18
من القانون للطالب الدوليني املرتقَبني.
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الجزء الخامس

2016/57

38.عقوبات انتهاك مدونة القواعد
مسؤول إدارة مدونة القواعد يجوز له فرض عقوبة النتهاك مدونة القواعد
هذه وفقًا للباب  238Gمن القانون.
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صادرة مبوجب قانون سلطة الترشيع لعام .2012
تاريخ اإلصدار يف الجريدة الرسمية 28 :مارس .2019
تُط َّبق هذه املدونة من ِقبل سلطة املؤهالت يف نيوزيلندا ()NZQA
ويلينغتون ،نيوزيلندا:
منشور مبوجب سلطة حكومة نيوزيلندا — كانون األول/ديسمرب 2016
الصورة هدية من .Brand Lab

2016/57

الجدول 1

الجدول 1

املرحلة االنتقالية ،واملدخرات ،واألحكام ذات الصلة

الجزء 1

الحكم املتعلق بالتعديالت املدخلة عىل مدونة قواعد مامرسات
التعليم (الرعاية الرعوية للطالب الدوليني) يف 2019

1.عقود إدراج األسامء املنفذة قبل البدء

1.يتم التعامل مع عقد إدراج األسامء املنفذ قبل بدء تنفيذ هذه الفقرة
باعتباره متوافقًا مع التعديالت امل ُدخلة عىل مدونة قواعد مامرسات
التعليم (الرعاية الرعوية للطالب الدوليني) يف  2019فيام يتعلق
بعقود إدراج األسامء حتى وقت سابق من
.أانتهاء أو إنهاء عقد إدراج األسامء؛ و
.ب 31ديسمرب .2019
2.عىل الرغم من الفقرة الفرعية ( ،)1بشأن بدء هذه الفقرة ،يجب
أن يتضمن عقد إدراج األسامء الجاري تنفيذه قبل بدء هذه الفقرة
املعلومات والرشوط التي تستويف الرشوط الواردة يف الفقرات (ج)،
و(د) ،و(ه) من الفقرة  16ب( ،)1عىل نحو ما ورد يف التعديالت
املدخلة عىل مدونة قواعد مامرسات التعليم (الرعاية الرعوية للطالب
الدوليني) يف ( 2019فيام يتعلق بسلوك الطالب واإلجراء التأديبي).

تحررت يف ويلنغتون
هون ستيفن جويس
وزير التعليم العايل واملهارات والتوظيف.
صادرة مبوجب قانون سلطة الترشيع لعام .2012
تاريخ اإلصدار يف الجريدة الرسمية 10:مارس .2016
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