
1 استمارة التسجيل لعام 2020 ي جميع أنشطتها 
وبوليتان تكافؤ الفرص �ف تعزز كلية بلفاست م�ت

 )ULN( إلصدار رقم فريد للمتعلم ،)DE( ي تقدمها من قبل وكالة تمويل التعليم والمهارات، وهي وكالة تنفيذية تابعة لوزارة التعليم * سيتم استخدام المعلومات ال�ت
 وإنشاء سجل التعلم الشخصي الخاص بك، كجزء من وظائف DE.  لمزيد من المعلومات حول كيفية معالجة معلوماتك، وللوصول إىل سجل التعلم الشخصي الخاص بك، ير�ج الرجوع إىل 

https://www.belfastmet.ac.uk/about-us/corporate-information/privacy-policy/'

ة / الموقع.عنوان المساق )المساقات(  الوقتاليوم المكانرمز المساقير�ج كتابة العنوان الكامل للمساق حسب الن�ش

1

2

3  

ي شهادات االختبار.
معلومات شخصية ير�ج إدخال االسم الذي تريده أن يظهر �ف

�ج ادراج: ، ف�ي ي
ي الما�ض

وبوليتان أو التحقت بها/ تقدمت بطلب �ض ي كلية بلفاست م�ت
إذا كنت طالًبا بالفعل �ض

ي األول اسم العائلة السابقاسم العائلة
االسم القانو�ف

ياالسم المألوف
و�ف يد االلك�ت ال�ج

لك الدائم أدناه: ف الرجاء إدخال عنوان م�ف
مالحظة: سيتم إرسال جميع المراسالت إىل هذا العنوان.

يدي الرمز ال�ج

�ج إدخال  ، ف�ي ة الفصل الدراسي ي عنوان آخر خالل ف�ت
إذا كنت تقيم �ف
العنوان أدناه:

يدي الرمز ال�ج

ل ف رقم الموبيلرقم هاتف الم�ف

)* ULN( يرقم المتعلم الفريد
ف الوط�ف رقم التأم�ي

ي حالة الطوارىء
اسم الشخص / القريب لإلتصال به �ف

استمارة التسجيل 2020 - 21
ة باستخدام الح�ب األسود.  الرجاء إكمال هذا النموذج باألحرف الكب�ي

.www.belfastmet.ac.uk نت عىل بالنسبة إىل المساقات التييستلزم التسجيل فيها متطلبات، ير�ب التقديم ع�ب اإلن�ت

المؤهالت عند االلتحاق ير�ج اإلشارة إىل أعىل مؤهل لديك حالًيا.

اختيارالمناسب، إذا كان ذلك ممكًنا كتابةالمستوى المرتبط، إذا كان ذلك ممكًنا ير�ج كتابة العدد الذي لديك إن أمكنير�ج ير�ج

دبلوم )QCF أو ما يعادلها(9دكتوراة1

شهادة )QCF أو ما يعادلها(10ماجست�ي2

3PGCE ،أو ما يعادلها(11دراسات عليا QCF( منحة

المؤهالت المهنية الوطنية )NVQ(12درجة جامعية4

5DipHE / ورية / الرئيسية13الدرجة التأسيسية مهارات ESOL للحياة، المهارات األساسية / ال�ض

6HND ، HNC

7HE وصول إىل

ال يوجد مؤهل رسمي8

مستوى A / شهادة تخرج المستوى 145

 شهادة عليا )المستوى 5(15

16AS مستوى

GCSE A * -C / شهادة التخرج مستوى 174

شهادة تخرج عادية )المستوى 4(18

19GCSE D-G 

شهادة اإلعدادية20

ية ض تكنولوجيا المعلومات الرياضياتاللغة االنجل�ي
واالتصاالت

مهارات اساسيه -
االتصاالت

الجنس                ان�ث                   ذكر

رقم هوية الطالب:

ي التعلم و / أو إعاقات. 
وبوليتان هي كلية تكافؤ الفرص وترحب بالطلبات المقدمة من األشخاص الذين يعانون من صعوبات �ف متطلبات الدعم كلية بلفاست م�ت

 .cild@belfastmet.ac.uk ي
و�ف يد اإللك�ت ، فيجب عليك االتصال بمكتب التعليم الشامل عىل رقم الهاتف: 265097 02890 أو ال�ج ي

 إذا كنت بحاجة إىل دعم تعليمي إضا�ف
هذه خدمة رسية تقدمها الكلية.

ي التعلم أو إعاقة أو حالة طبية طويلة األمد؟                   نعم              ال
هل لديك صعوبة �ف

يما هي جنسيتك؟ ي           من خارج االتحاد األورو�ج ؟                     االتحاد األورو�ج ي ي أم من خارج االتحاد األورو�ج هل جواز سفرك أورو�ج

ما هو البلد الذي ولدت فيه؟ الرجاء ذكر االسم الحاىلي للبلد:

ي السنوات الثالث الماضية؟  
ي أي بلد كنت تعيش �ف

�ف

ي / سويرسا               بقية العالم )ير�ج ملء التفاصيل أدناه(           أيرلندا الشمالية               بقية المملكة المتحدة               المنطقة االقتصادية األوروبية / االتحاد األورو�ج

ي / سوي�ا خالل السنوات الثالث الماضية من تاريــــخ بدء المساق،  كنت قد عشت خارج أيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة والمنطقة االقتصادية األوروبية / االتحاد األورو�ج

VPRS ة الزوج أو الزوجة  تأش�ي ة العمل  تأش�ي ة المعال  تأش�ي ة طالب  تأش�ي ت�يــــح اإلقامة   

ي
إذن استثنا�ئ إذن تقديري  الحماية اإلنسانية  ئ  ال�ج طالب لجوء  ي 

مواطن بريطا�ض  
إذن إىل أجل غ�ي مسم للبقاء أو الدخول حق السكن   

ئ طالب لجوء                  ال�ج ما هو وضع الهجرة الخاص بك:  غ�ي ذلك، ير�ج ذكر:   

م تفاصيل لتمكيننا من تحديد هيكل الرسوم الصحيح. ية؟   قدِّ هل تحمل بطاقة تسجيل الطلب )ARC( أو ترصيــــح اإلقامة البيوم�ت

ة دخول محدودة المدة؟              نعم             التاريــــخ الدخول إىل المملكة المتحدة ة  هل لديك تأش�ي تاريــــخ انتهاء التاش�ي

تاريــــخ انتهاء جواز السفررقم جواز السفر

ي وضعتها وزارة االقتصاد عىل www.economy-ni.gov.uk أو االتصال بمكتبنا الدوىلي عىل الرقم   �ج الرجوع إىل المعاي�ي ال�ت  يجب دفع الرسوم المناسبة وفًقا لذلك.  إذا لم تكن متأكًدا من متطلبات اإلقامة، ف�ي
الفرعي 0044 رقم الهاتف 5192 9026 28 )0(. 

ي  ي تاريــــخ بدء المساق. اعتماًدا عىل المعلومات ال�ت
ي المملكة المتحدة �ض

ي تقدمت لإلنتساب اليها عىل أنها رسوم محلية أو دولية اعتماًدا عىل حالة الهجرة الخاصة بك �ض وضع الطالب سيتم تحديد رسوم المساق )المساقات( ال�ت
تقدمها، قد يلزم إجراء تقييم للرسوم وقد يتم طلب مزيد من األدلة. سوف يطلب إثبات اإلقامة.

اللقب

ي هذا المربــع إذا كنت توافق عىل االتصال بجهة اتصال الطوارئ الخاصة بك إذا كانت لدينا مخاوف بشأن تقدمك أو الحضور أو متطلبات التعلم أو للتحقيقات.
ير�ج وضع عالمة �ض

ي هذا المربــع إذا كنت توافق عىل التقاط صورتك أثناء المساق الخاص بك لوسائل التواصل االجتماعي والملصقات وألغراض الدورة التدريبية.
ير�ج وضع عالمة �ض

 ، ي حالة اإلخالء الطارئ للحرم الجامعي
وبوليتان بحماية صحة وسالمة ورفاهية طالبها. �ف م كلية بلفاست م�ت ف ي حاالت الطوارئ تل�ت

 اإلخالء �ف
هل تحتاج إىل مساعدة متخصصة لمغادرة المب�ف بأمان؟               نعم           ال

ا عن 
ً
إذا كان أعىل مؤهل لديك مختلف

القائمة أعاله ير�ج التحديد ____________________________
ية والرياضيات ف ي GCSE للغة اإلنجل�ي

 ير�ج اإلشارة إىل درجتك أو مستواك الذي حصلت عليه �ف
ي ذلك تلك المؤهالت المكافئة لنتائج ROI( أو المهارات األساسية

)بما �ض

ي حالة الطوارىء
رقم الشخص / القريب لإلتصال به �ف ي حالة الطوارىء

الشخص / القريب لإلتصال به �ف

المهارات األساسية - رقم 
الطلب

 المهارات األساسية - تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت

تاريــــخ الوالدة            /          /



2 استمارة التسجيل لعام 2020 ي جميع أنشطتها 
وبوليتان تكافؤ الفرص �ف تعزز كلية بلفاست م�ت

ي الكلية فقط. 
 الستكمالها من قبل موظ�ف

ي المساق )المساقات( المدرجة.  لقد تحققت من استكمال نموذج التسجيل والرصد هذا بالكامل.
تم قبول الطالب المذكور أعاله �ض

التاريــــخ: توقيع الموظف:

دفع الرسوم من المسؤول عن دفع الرسوم الخاصة بك؟ 
ي وقت التسجيل(

       بنفسي             رب العمل             غ�ي ذلك وكالة )إذا كان يتم دفع الرسوم من قبل صاحب العمل أو وكالة أخرى، فيجب تقديم إذن خطي �ض

ات تطرأ عىل هذه المعلومات. ي قدمتها صحيحة وأوافق عىل إبالغ الكلية بأي تغي�ي أقر بأن المعلومات ال�ت

ي مثل هذه 
ي أي وقت ولن يكون لدي أي مطالبة ضد الكلية �ض

ي سحب أو إلغاء مساق �ض
أدرك أن الكلية تحتفظ بالحق �ض

داد األموال ألي شخص  داد الرسوم. ومع ذلك، ال يمكن اس�ت ي حالة اإللغاء، يمكن اس�ت
الحالة باستثناء سداد الرسوم. �ض
. يغادر بعد حضور فصل أو أك�ث

ي الصفحة 
ي قدمتها وفًقا لقانون حماية البيانات. راجع قسم حماية البيانات �ض أفهم أنه سيتم التعامل مع المعلومات ال�ت

3 لمزيد من المعلومات.

ي التعليمية الحالية.
ي احتياجا�ت أفهم أهداف المساق ومحتواه وأؤكد أنه يل�ج

ام بسياسات ولوائح  ض لقد تلقيت معلومات شفهية و / أو مكتوبة حول الدورة التدريبية والكلية وأوافق عىل االل�ت
ي الكلية وجميع سياسات الكلية )تتوفر جميع 

ي ذلك مدونة قواعد سلوك الطالب �ض
وبوليتان، بما �ض كلية بلفاست م�ت

السياسات عند الطلب أو ع�ج موقع الكلية(.

ي 31 يوليو ويتم تحصيلها 
ي 1 أغسطس وتنتهي �ض

ي تبدأ �ض  أفهم أن الرسوم الدراسية تنطبق عىل السنة المالية ال�ت
ي كل سنة دراسية. ُتدفع الرسوم الدراسية بالكامل وقت التسجيل ويمكن أن تشمل رسوم المساق الدورة 

 �ض
 أو رسوم التسجيل أو أي رسوم أخرى تتعلق بالمساق. يتم قبول الدفع نقًدا أو بشيك أو بطاقة الخصم 
ا وماس�ت كارد(. مزيد من المعلومات حول الرسوم والتكاليف، ير�ج زيارة  ض  المبا�ش أو بطاقة االئتمان )ف�ي

https://www.belfastmet.ac.uk/siteFiles/resources/docs/PublicDocuments/ 
FeesandChargespolicy2020-21Final.pdf

ي والحضور ودفع الرسوم.
أوافق عىل أن التسجيل والتقدم إىل العام التاىلي من المساق يخضعان لألداء المر�ض

أنا أقبل المسؤولية عن ضمان دفع جميع الرسوم المناسبة، عىل سبيل المثال. الرسوم الدراسية، والفحص، 
والتسجيل، والمواد، إلخ.

ي ذلك أولئك 
، بما �ض ض ية بنشاط عىل تعزيز تكافؤ الفرص وترحب بالتسجيل من مجموعة واسعة من المتقدم�ي كلية بلفاست الح�ض

الذين لديهم إدانات جنائية. ومع ذلك، لكي تتمكن الكلية من إدارة أي خطر قد تشكله، يجب عليك إخبارنا بأي إدانات جنائية 
نا عن إداناتك، ير�ج إكمال  لم يتم قضاء مدة عقوبتها. لدورات معينة، يجب عليك الكشف عن جميع اإلدانات الجنائية.  لتخ�ج

https://www.belfastmet.ac.uk/siteFiles/resources/docs/StudentSupport/CriminalDisclosure/" إما
 BelfastMetStudentCriminalDisclosureForm.docx" نموذج اإلفصاح عن الجرائم الجنائية أو "

 https://www.belfastmet.ac.uk/siteFiles/resources/docs/StudentSupport/CriminalDisclosure/
BelfastMetEnhancedStudentCriminalDisclosuresForm.docx "نموذج اإلفصاح عن الجرائم الجنائية المحّسنة.

 "https://www.belfastmet.ac.uk/studentcriminaldisclosures/" :ض متاحان عىل موقعنا عىل كال النموذج�ي
https://www.belfastmet.ac.uk/studentcriminaldisclosures أو عن طريق االتصال بمسؤول الحماية 
 https://www.belfastmet.ac.uk/siteFiles/resources/docs/" عىل 90265184 028.  توضح وثائق

 StudentSupport/CriminalDisclosure/CriminalConvictionStudentGuidanceandInformation.pdf 
 https://www.belfastmet.ac.uk/ Studentcriminaldisclosures/" ي

"مستند توجيه ومعلومات الطالب الجنائية �ض
ي النموذج الذي تحتاجه وكيفية إكماله وإعادته إلينا بثقة.

و�ض ي الكلية /دعم الطالب المتاحة عىل موقعنا اإللك�ت
الحياة �ض

ي   الكشف عن اإلدانات الجنائية، لن يؤدي إىل استبعادك تلقائًيا من عملية التقديم / التسجيل. ستقوم الكلية بتقييم المخاطر ال�ت
قد تشكلها وتحديد ما إذا كان يمكن إدارتها بأمان. هذه العملية الرسية منفصلة عن عملية القبول، بما يتما�ش مع مبادئ حماية 

ي 
البيانات. سيتم إخطارك بقرار هيئة تقييم مخاطر الحماية بشكل منفصل وبأ�ع وقت ممكن. يجب أال تناقش إفصاحك الجنا�ئ

مع فريق المساق الخاص بك أو زمالئك الطالب.

لمعرفة المزيد من المعلومات حول إصدار هذه المعلومات واإلرشادات الخاصة باإلفصاح عن اإلدانة، اتصل بـ NIACRO عىل 
.028 90320157

 إذا تمت إدانتك بارتكاب جريمة جنائية بعد أن تقدمت بطلب إىل الكلية، فيجب عليك إخبارنا بهذه اإلدانة وإكمال 
ي هذه العملية، 

 أحد نماذج اإلفصاح عن اإلدانات الجنائية كما هو موضح أعاله. إذا كنت بحاجة إىل مساعدة �ض
 "studentsupport@belfastmet.ac.uk :mailto" : ي

و�ض يد اإللك�ت �ج االتصال برئيس دعم الطالب عن طريق ال�ج  ف�ي
studentsupport@belfastmet.ac.uk

ة اإلصدار لمزيد من  نت أو ن�ش رسوم مخفضة بالنسبة للعديد من المساقات قد تكون مؤهاًل للحصول عىل رسوم مخفضة إذا كنت تتل�ت مزايا معينة.  ير�ج مراجعة موقعنا عىل اإلن�ت
ي األشهر الثالثة الماضية(.

ي وقت التسجيل )مؤرخ �ف
التفاصيل.  يجب تقديم الدليل �ف

ي للعمل؛ ائتمانات المعاش؛ معونة اإلسكان / معدل العمالة المرتبطة بالدخل؛ االئتمان الشامل ودخل الدعم ي�ج دعم الدخل؛ الباحثون عن عمل عىل أساس الدخل؛ االئتمان ال�ض

الدليل مرفقتم التحقق من الدليل من قبل

ي تسوية الديون، 
 تفاصيل الرسوم الديون المستحقة للكلية يجب تسوية جميع الديون المالية المستحقة بالكامل قبل التسجيل. لمناقشة االستفسارات المتعلقة بالديون أو التقدم �ض

ير�ج االتصال بمكتب المالية عىل هاتف: 028 9026 5488

يالمبلغاسم المساق 1 لي�ض جنيه اس�ت

يالمبلغاسم المساق 2 لي�ض جنيه اس�ت

يالمبلغ  اسم المساق 3 لي�ض جنيه اس�ت

وبوليتان(   الشيك )يتم سداده إىل كلية بلفاست م�ت إصدار فاتورة إىل صاحب العمل )مرفق التفويض(  طريقة الدفع 
بطاقة االئتمان / الخصم )إذا لم تقم بالتسجيل شخصًيا،  ي أحد مواقعنا( 

نقًدا )يمكنك الدفع نقًدا فقط شخصًيا �ض  
ستتصل بك الكلية لطلب تفاصيل بطاقة االئتمان.(    

إدانات جنائيةاتفاقية

الستخدام المكتب فقط
 المعلومات الشخصية مكتملة

نعم / ال
وضع الطالب مكتمل نعم / ال
تم التحقق من الوضع بواسطة:

الدليل المرفق:
______________________________
______________________________

تم التحقق من الوضع كـ: )ير�ج اختيار(
ي 

أ( بريطا�ف
ب( ايرلندي 

ي / غ�ي ايرلندي
ج( غ�ي بريطا�ف

معلومة اضافية
______________________________
______________________________
______________________________

نعم/ال ي 
هل تم إكمال الدعم اإلضا�ض

نعم/ال هل تم إكمال معلومات التسويق  

نعم/ال هل اكتمل دفع الرسوم 

نعم/ال هل اكتملت الرسوم المخفضة  

نعم/ال هل تم اكمال تفاصيل الرسوم  

نعم/ال هل اكتمل توقيع الطالب  

يجب عدم قبول استمارة التسجيل بدون 
التوقيع

إذا كانت اإلجابة "ال"، ير�ج ذكر السبب:
______________________________

_______________ إدخال البيانات بواسطة:

_____________________ إدخال التاريــــخ:

________________ مبلغ الدفعة المستلمة:

________________ طريقة الدفع او السداد:

______________________ رقم اإليصال:

_______________________ رقم الحزمة:

فحص جودة البيانات:_________________

ة(:  فحص الجودة بواسطة )احرف كب�ي
______________________________

_________________________ التوقيع:

_____________________ تاريــــخ التحقق: 

تم التحقق منها من قبل:
______________________________

 توقيع وإقرار الطالب 
ي هذا النموذج صحيحة وأتعهد بدفع جميع الرسوم الدراسية والرسوم األخرى المستحقة للكلية فيما يتعلق بهذا التسجيل 

ير�ج قراءة القسم المسم "االنسحاب المبكر من المساقات".  أقر بأن جميع المعلومات المقدمة �ف
وط االتفاقية المفصلة أعاله وما هو مودود عىل قفا الصفحة. )التسجيالت( وبتوقيعي عىل هذا أقبل رسش

التاريــــخ   توقيعك 



3 استمارة التسجيل لعام 2020 ي جميع أنشطتها 
وبوليتان تكافؤ الفرص �ف تعزز كلية بلفاست م�ت

؟ )حدد الخيار األنسب لك.( )4( المجموعة العرقية إىل أي من هذه المجموعات العرقية تنتمي
ي )02(         أبيض )01( ي )03(          أسود كاري�ج

        هندي )05(        أسود اخرى )04(        أسود أفري�ت

ي )06(
ي )07(         باكستا�ض

)08(         بنجالديسش ي         مجموعة عرقية مختلطة )12(        مسافر إيرلندي )11(        صي�ض

أي مجموعة أخرى )98(:              آسيوية أخرى )13( 

ي الذي نشأت فيه؟
ي أو التوجه الدي�ف

)3( خلفية المجتمع ما هو الدين أو المذهب الدي�ف
وتستانت )2(         الروم الكاثوليك )1( ء )5(         غ�ي مسيحي )4(         مسيحي آخر )3(         ال�ج ي

        ال �ش

االنسحاب المبكر من المساق
تقضي سياسة الكلية بدفع جميع الرسوم الدراسية بالكامل وهي غير قابلة لالسترداد. االستثناءات من ذلك هي كما يلي: 

اللوائح العامة لحماية البيانات لعام 2018
 تلتزم كلية بلفاست متروبوليتان بقانون حماية البيانات لعام 2018.  لمزيد من المعلومات حول كيفية قيام كلية بلفاست متروبوليتان بمعالجة وإدارة بياناتك، يرجى الرجوع إلى إشعار الخصوصية على موقعنا على اإلنترنت.  

http://www.belfastmet.ac.uk/about-us/corporate- information/privacy-policy/ لمزيد من المعلومات حول حقوقك، يرجى الرجوع إلى سياسة حماية البيانات الخاصة بنا على

إذا كانت لديك أية مخاوف، يرجى الكتابة إلى: Corporate Development, Belfast Metropolitan College, Castlereagh Campus, Montgomery Road, Belfast, BT6 9JD.  أو بداًل من ذلك، أرسل بريًدا 
dataprotection@belfastmet.ac.uk :إلكترونًيا إلى

�ج االتصال بقسم تطوير الكلية عىل  ي الحصول عىل نسخة من هذا النموذج بتنسيق مختلف، ف�ي
إذا كنت ترغب �ف

    equalityservices@belfastmet.ac.uk : ي
و�ف يد اإللك�ت هاتف: 5000 9026 028 أو ال�ج

معلومات الرصد 2020-21
ي الكلية فقط.

الستكمالها من قبل موظ�ف

رقم مرجع الطالب

 ضع عالمة عىل كل مربــع ينطبق عىل ظروفك.

)1( المعالون هل لديك مسؤولية شخصية لرعاية: )ضع عالمة عىل كل مربــع ينطبق عىل ظروفك(
ي التعليم بدوام كامل             نعم            ال

طفل )أم أطفال(؟* الطفل هو شخص أقل من 16 عاًما أو أقل من 18 عاًما إذا كان �ض

شخص )أشخاص( ذو إعاقة؟           نعم           ال    

بالغ )بالغون( معال؟           نعم           ال    

ء مما ذكر: ي
ال �ش

ي خانة واحدة فقط(
)2( الحالة االجتماعية هل أنت: )ير�ج وضع عالمة �ف

ي )02(         أعزب )01(
يك مد�ض وج / �ش ض           مطلق / زواج منحل )05(         منفصل )03(        م�ت

ي باٍق * )04(              
يك مد�ض اكة المدنية.         أرمل / �ش * يش�ي إىل الحاالت المتعلقة بالزواج أو الرسش

ي مساق . 1
تم إلغاء مساق/ حصة من قبل الكلية. عندما يتم إلغاء مساق، سيعرض عىل الطالب إما مكان �ض

داد كامل للرسوم.  إذا لم يح�ض الطالب المساق وقدم إخطاًرا كتابًيا للكلية قبل 5 أيام  بديل مناسب أو اس�ت
عمل عىل األقل من بدء الدورة.

ي الحضور . 2
ي للفصل ولم يتمكن الطالب من االستمرار �ض

إذا تم تغي�ي الوقت أو اليوم أو االجتماع المسا�ئ
. ي خالل 20 يوم عمل من التغي�ي داد المبلغ إذا تم استالم إشعار كتا�ج ات، فسيتم اس�ت بسبب هذه التغي�ي

ي . 3
ي مساقات التعليم اإلضا�ض

ي مساقات التعليم العاىلي المحددة )السنة 1( والطالب األجانب �ض
الطالب �ض

بدوام كامل.

ي إدارة الكلية أو . 4
ي ظروف استثنائية من قبل عضو �ض

داد / اإللغاء األخرى فقط �ض ي طلبات االس�ت
يتم النظر �ض

السلطة المعينة )رئيس الشؤون المالية(.

ي 
ي الظروف المذكورة �ض

إذا قام مقدم الطلب بحضور واحد أو أك�ث للمساق، فال يجوز رد األموال / اإللغاء، إال �ض
داد األموال، فقد يكون من الممكن تحويل الرسوم الدراسية  ي حالة رفض اس�ت

ض 3 أو 4. ومع ذلك، �ض القسم�ي
المدفوعة إىل برنامج آخر.

داد / التأجيل خطية إىل إدارة الشؤون المالية. قد يتم الموافقة عىل  يجب أن تكون جميع طلبات االس�ت
ي إدارة الكلية أو 

الطلبات من قبل مدير وحدة خدمات األعمال أو مدير منطقة المناهج، لكن فقط عضًوا �ض
داد الرسوم أو تأجيلها. رئيس الشؤون المالية لديه سلطة تفويض اس�ت

ي األصل عن طريق بطاقات االئتمان 
ي تم إجراؤها �ض داد األموال، سيتم رد المدفوعات ال�ت ي حالة السماح باس�ت

�ض
ي حالة الموافقة عىل التأجيل، سيتم إصدار خطاب للطالب 

أو الخصم عن طريق شيك خالل 20 يوم عمل. �ض
ي تاريــــخ مستقبىلي متفق عليه. لمزيد من المعلومات حول الرسوم والتكاليف، ير�ج 

إلحضاره معه للتسجيل �ض
 https://www.belfastmet.ac.uk/siteFiles/resources/docs/PublicDocuments/ زيارة

FeesandChargespolicy2020-21Final.pdf

ض الكلية من مراقبة وفحص وإثبات نزاهة إجراءاتها كما هو مطلوب بموجب المادة 75 من قانون أيرلندا الشمالية لعام 1998.  وبوليتان المعلومات التالية لتمك�ي تطلب كلية بلفاست م�ت
سيتم مشاركة المعلومات مع وزارة االقتصاد لرصد تكافؤ الفرص عىل مستوى القطاع. 

ض  ي تحديد الوصول إىل الدورة التدريبية. سيتم استخدامها فقط ألغراض المساواة واالندماج االجتماعي لمساعدتنا عىل تحس�ي
المعلومات المقدمة ألغراض المراقبة لن تلعب دوًرا �ض

ي نقدمها وجعلها أك�ث سهولة. الخدمات ال�ت

 سيتم االحتفاظ بمعلوماتك بشكل آمن، مع منح الوصول إىل فقط ألولئك الذين يحتاجون إىل رؤية هذه المعلومات ألغراض الرصد. 
يعات حماية البيانات. يوفر إشعار الخصوصية الخاص بنا مزيًدا من التفاصيل حول كيفية معالجتنا لبياناتك  سيتم حفظها وفًقا لترسش

/https://www.belfastmet.ac.uk/about-us/corporate-information/privacy-policy
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)11( خلفية الرعاية  
ي أو دار الرعاية أو الرعاية السكنية األخرى المدعومة.                    نعم             ال      ي رعاية أحد؟ يقصد بالرعاية إما الحضانة أو التب�ض

ي رعياة أحد أو كنت �ض
 هل أنت �ض

)7( ما هي لغتك األوىل؟ 
ية )01(           أخرى )80( ض            اإلنجل�ي

؟ : أي من الخيارات التالية يصف بشكل أفضل ما تعت�ج أنه توجههك الجنسي )9( التوجه الجنسي
ي الجنس )01(

           أفضل عدم القول )99(           متباين الجنس / غ�ي مثىلي )04(              مثلية )03(           مثىلي الجنس )02(                 ثنا�ئ

)6 أ( اإلعاقة 
أنشطتك اليومية محدودة بسبب مشكلة صحية أو إعاقة من المتوقع أن تستمر لمدة 12 شهًرا عىل األقل؟

         نعم            ال                   

)6 ب( ير�ج إكمال 6 ب إذا كنت قد أجبت بنعم عىل السؤال 6 أ
ي هذه الحالة يمكنك أن تختار أك�ث من نوع واحد. )ضع عالمة عىل كل ما ينطبق(

ي األشخاص من أك�ث من نوع واحد من اإلعاقة، و�ض
ي تنطبق عليك.  قد يعا�ض

ير�ج تحديد نوع اإلعاقة ال�ت

جر )05(           إعاقة تعليمية محددة )مثل عرس القراءة، عرس الكتابة( )01(            اضطراب طيف التوحد / متالزمة أس�ج

ض أو ضعاف الب� )02(            مرض صحة عقلية )06(           المكفوف�ي

           إعاقة غ�ي مرئية )مثل السكري وال�ع( )07(           الصمم أو ضعف السمع )03(

                صعوبة التنقل )04(

www.belfastmet.ac.uk

؟ )10( ما هو رأيك السياسي الحاىلي
ء )99(           أخرى )80(           وحدوي )02(         قومي )01( ي

           أفضل عدم القول )98(            ال �ش

؟ )8( إىل أي دين أو طائفة دينية أو مذهب تنتمي
ء )01( ي

ي أيرلندا )06(           الروم الكاثوليك )05(             بوذي )02(           ال �ش
           الكنيسة المشيخية �ض

           الهندوس )10(           مسيحية آخرى )09(            الميثودية )08(            كنيسة أيرلندا )07( 

           ديانة أخرى )80(           سيخ )13(                      مسلم )12(           يهودي )11(

)12( كيف عرفت عن المساق )المساقات(؟
          خدمة وظائف الكلية /          مستشار خدمة وظائف DfE          المدرسة / الوظائف المعلم

ي          إعالن صحيفة مدرس
         إعالن إذاعي         إعالن تلفزيو�ض

           لوحات إعالنية / حافالت / 
ئ حافالت مال�ج

          مقابلة تلفزيونية / إذاعية أو 
ي
          وسائل التواصل االجتماعي          موقع الكلية         NI Directمقال صح�ض

)          يوم معلومات الكلية)فيسبوك / توي�ت

اتها          غ�ي ذلك         مكتب الوظائف والمزايا         رب العمل          كالم شفهي )صديق، والد، إلخ(          أدب الكلية / نرسش

ي تركتها فيها:اسم مدرستك أو كليتك السابقة
النسة ال�ت

؟ )من فضلك اخ�ت خانة واحدة( ي الرئيسي
)5( ما هو وضعك الوظي�ف

           موظف بدوام كامل
ي األسبوع( )05(

)30 ساعة أو أك�ث �ض
ي األسبوع( )06(

ي )أقل من 30 ساعة �ض
ي الخاص )07(        موظف بدوام جز�ئ          أعمل لحسا�ج

ل / ض            متقاعد / رعاية األ�ة أو الم�ض
 مرض طويل األمد )10(

ي الكلية
           طالب / أنتظر بدء مساق �ض

أو الجامعة )11(
         أخرى مثل عمل تطوعي بدون أجر )12(

ليس لدي عمل وال أبحث عن عمل:

         12 شهًرا أو أك�ث )17(         6 إىل 11 شهًرا )16(          أقل من 6 أشهر )15(

عاطل عن العمل )عاطل عن العمل وأبحث عن عمل( لمدة:
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