
1  
ْ
*اطالعا�ت که فراهم یم  کنید توسط سازمان بودجه تحصییل و مهار�ت )Education and Skills Funding Agency( که ییک از سازمان  های اجرا�ی وزارت آموزش و پرورش )DE( است بکار خواهد رفت تا یک شماره اختصایص محصل )ULN( برایتان صادر شود و ضمنا

 به آدرس زیر مراجعه کنید: 
ْ
� به سوابق آموز�ش شخیص  تان، لطفا ز به  عنوان بخ�ش از عملکردهای وزارت آموزش و پرورش ایجاد گردد.  برای کسب اطالعات بیش�ت درمورد نحوه پردازش اطالعات شما، و جهت دس�ت سوابق آموز�ش شخیص  تان ن�ی

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

 عنوان کامل دوره را طبق بروشور/وب  سایت بنویسید.عنوان دوره)ها(
ً
ساعتروز مکانکد دورهلطفا

۱

۲

۳  

 آن نایم از خودتان را که مایلید روی مدارک امتحا�ن  تان ظاهر شود، وارد کنید.
ً
اطالعات شخیص لطفا

 اطالعات زیر را ارائه نمایید:
ْ
چنانچه هم  اکنون دانشجوی Belfast Met هستید یا در گذشته در آنجا تحصیل کرده  اید/درخواست داده  اید، لطفا

شماره شناسا�ی دانشجو:
عنوان

گ
 سابقنام خانواد�

گ
نام کوچک قانو�ن                                                      نام خانواد�

نام مستعار                                                                                                                                                        آدرس ایمیل

 نشا�ن محل سکونت دائم  تان را در زیر وارد کنید:
ُ
لطفا

توجه: کلیه مکاتبات به این نشا�ز ارسال خواهد شد.

کد پس�ت

 در زیر 
ً
چنانچه یط ایام ترم در نشا�ن دیگری ساکن هستید، لطفا

وارد کنید: 

کد پس�ت

ل ن شماره تلفن همراهشماره تلفن م�ن

)*ULN( شماره بیمه میلشماره اختصایص محصل

شماره تلفن فرد مشخص  شده جهت تماس  های اضطراری/بستگان درجه یکنسبت با فرد مشخص  شده جهت تماس  های اضطراری/بستگان درجه یکنام یک فرد برای تماس  های اضطراری/بستگان درجه یک

فرم نام  نوییس ۲۰۲۰-۲۱
 این فرم را با درج حروف بزرگ ساده با جوهر مشیک پر کنید.

ً
 لطفا

 با مراجعه آنالین به آدرس www.belfastmet.ac.uk درخواست دهید.
ْ
برای دوره  ها�ی که پیش  نیاز ورودی دارند، لطفا

 باالترین مدر� که در حال حا�ن دارید را ذکر کنید.
ً
مدارک و صالحیت  ها در زمان ورود لطفا

 گزینه مربوطه را تیک بزنید
ً
 سطح تحصییل مربوطه را بنویسید درصورت اطالق، لطفا

ً
درصورت اطالق، لطفاً تعداد مدار� که در اختیار دارید را بنویسید درصورت اطالق، لطفا

ی۱ دیپلم )QCF یا معادل آن(۹دک�ت

۲)Masters( ۱۰ارشد)یا معادل آن QCF( گوایه

۳PGCE ،یا معادل آن(۱۱ارشد QCF( افتخاری

مدرک ف�ز  حرفه  ای میل )NVQ(۱۲مدرک کارشنا�4

۵Foundation Degree/DipHE۱۳مهارت  های اسا�/پایه/کلیدی ،
گ

مهارت  های ESOL برای زند�

۶HNC ، HND

۷)Access to HE( به آموزش عایل � برنامه دس�ت

فاقد مدرک رسیم۸

۱۴Leaving Cert سطح ۵ از گوایه/A سطح

سطح باالتر Leaving Cert )سطح ۵(۱۵

۱۶AS سطح

GCSE A*-C/ گوایه Leaving Cert سطح ۱۷۴

گوایه عادی Leaving Cert )سطح ۴(۱۸

۱۹GCSE D-G

۲۰Junior Cert گوایه

فناوری اطالعات و ریایصززبان انگلی�
)ICT( ارتباطات

وری - مهارت  های �ز
ارتباطات

جنسیت               زن         مرد

ی یم  باشد.  کالج Support Requirements Belfast Met کال�ج با فرصت  های برابر است و پذیرای افراد دچار مشکالت و/یا ناتوا�ن  های یادگ�ی
 cild@belfastmet.ac.uk ی فراگ�ی به شماره یا ایمیل زیر ارتباط برقرار کنید: 265097 02890 یا ایمیل ی دارید، باید با دف�ت یادگ�ی  اگر نیاز به پشتیبا�ن بیش�ت در زمینه یادگ�ی

این خدمات جزء خدمات محرمانه  ای است که کالج ارائه یم  دهد.
ی یا بیماری بلندمدت هستید؟             بله             خ�ی         ی، ناتوا�ن در یادگ�ی آیا دچار مشکالت یادگ�ی

گذرنامه شما از اتحادیه اروپاست یا خارج از اتحادیه اروپا؟                     اتحادیه اروپا           خارج از اتحادیه اروپاملیت شما چیست؟

 نام فعیل آن کشور را ارائه دهید:
ً
کشور محل تولدتان کجاست؟ لطفا

یط سه سال اخ�ی در کدام کشور اقامت داشته  اید؟  

 جزئیات زیر را پر کنید(
ً
        ایرلند شمایل                 نقاط دیگر انگلستان                 منطقه اقتصادی اروپا/اتحادیه اروپا/سوییس                  سایر نقاط جهان )لطفا

 کرده  اید، 
گ

وع دوره تحصییل  تان خارج از ایرلند شمایل، نقاط دیگر انگلستان، منطقه اقتصادی اروپا/اتحادیه اروپا/سوییس زند�  اگر یط سه سال اخ�ی از زمان �ش
 دور وضعیت مهاجر�ت  تان در زیر خط بکشید:

ً
لطفا

VPRS ویزای همرس  ویزای کاری  ویزای کفالت  ویزای تحصییل          مجوز اقامت 
      )Exceptional Leave( ایط استثنا�ی مجوز ماندن در �ش  )Discretionary Leave( مجوز ماندن بر مبنای صالحدید حمایت برسش  دوستانه  پناهنده  پناهجو          شهروند بریتانیا 

مجوز ماندن یا ورود نامحدود  )Right of Abode( حق اقامت         
وضعیت مهاجر�ت شما چیست؟             پناهجو               پناهنده  قید کنید: 

ً
        سایر، لطفا

ز صحیح چارچوب دریافت شهریه فراهم شود. ییک هستید؟  جزئیات مربوطه را ارائه دهید تا امکان تعی�ی آیا دارنده کارت ثبت درخواست )ARC( یا مجوز اقامت بیوم�ت

تاریــــخ اتمام اعتبار ویزا  آیا ویزای شما محدودیت زما�ز دارد؟         بله             خ�یتاریــــخ ورود به انگلستان

تاریــــخ اتمام اعتبار ویزاشماره گذرنامه

ز  الملل ما به   به معیارها�ی که وزارت اقتصاد در وب  سایت خود به آدرس www.economy-ni.gov.uk مقرر کرده است مراجعه کنید یا با دف�ت ب�ی
ً
پرداخت کارمزد مربوطه الزایم است.  اگر از الزامات اقامت اطمینان کامل ندارید، لطفا

ید.  شماره 0044 )0( 28 9026 5192 تماس بگ�ی

وع دوره  تان دارد. باتوجه به   به وضعیت مهاجر�ت شما در انگلستان در روز �ش
گ

ز  الملیل طبقه  بندی یم  شود که بستیک ( که برای آنها تقاضای ثبت  نام کرده  اید طبق دو دسته شهریه داخیل یا ب�ی وضعیت تحصییل شهریه دوره)ها�ی
اطالعا�ت که ارائه یم  کنید، ممکن است الزم به ارزیا�ب شهریه باشد و ارائه مدارک تکمییل درخواست شود. ارائه مدرک اقامت الزایم خواهد بود.

، سالمت و رفاه دانش  آموزانش است. در صورت نیاز به تخلیه اضطراری پردیس کالج،   تخلیه اضطراری کالج Belfast Met متعهد به حفاظت از ایم�ن
برای خروج امن از ساختمان نیاز به کمک متخصص دارید؟         بله             خ�ی        

اگر باالترین مدرک شما جزء موارد مندرج در فهرست فوق 
 مشخص کنید___________________________

ً
 نیست، لطفا

  GCSE مقطع یا سط� که در انگلییس و ریاضیات 
ً
 لطفا

وری کسب کرده  اید مشخص کنید )ازجمله آن مدارک معادل برای نتایج ROI( یا مهارت  های �ن

وری - کاربرد  مهارت  های �ز
اعداد

وری - فناوری  مهارت  های �ز
)ICT( اطالعات و ارتباطات

تاریــــخ تولد             /            /   

یم؛ چنانچه با این موضوع موافقت یم  کنید، این گزینه را عالمت بزنید. ، با فرد مشخص  شده برای تماس  های اضطراری تماس بگ�ی فت، حضور و غیاب، نیازهای آموز�ش یا برای تحقیق و بازجو�ی ز نگرا�ز  ها�ی درخصوص پیرسش مایلیم در مواقع داش�ت

ها و اهداف مربوط به دوره استفاده کنیم، این گزینه را عالمت بزنید. یم و از آن برای انتشار در رسانه  های اجتمایع، پوس�ت اگر با این اقدام ما موافقت یم  کنید که یط دوره تحصییل از شما عکس بگ�ی



2 فرم نام  نوییس ۲۰۱۸ کالج Belfast Metropolitan به ترویــــج برابری فرصت  ها در تمایم فعالیت  هایش مبادرت یم  کند 

 فقط توسط پرسنل کالج تکمیل شود.  
ده پذیرفته شده است.  اینجانب از تکمیل بودن فرم نام  نوی� و نظارت جاری اطمینان حاصل کرده  ام. دانش  آموز فوق در دوره)های( نام�ب

تاریــــخ: امضای مسئول:

پرداخت شهریه  ها چه کیس مسئولیت پرداخت شهریه  هایتان را برعهده دارد؟ 
       خودم             کارفرما            نهاد دیگر )اگر شهریه  ها را کارفرما یا نهاد دیگری یم  پردازد، ارائه اجازه کت�ب در زمان نام  نوی� الزایم است(

اینجانب صحت اطالعات ارائه  شده را اعالم یم  کنم و یم  پذیرم که هرگونه تغی�ی در این اطالعات را به کالج اطالع 
دهم.

اییط هیچ ادعا�ی علیه  ز �ش آگاه هستم که کالج حق لغو یا منت�ز کردن دوره  ای را در هرزمان دارد و اینجانب در چن�ی
داد شهریه وجود دارد.  کالج نخواهم داشت، مگر در رابطه با بازپرداخت شهریه  ها. در صورت لغو دوره، امکان اس�ت

داد شهریه برای کسا�ز که دوره آموز�ش را پس از حضور در یک یا چند کالس ترک یم  کنند امکان   با این حال، اس�ت
پذیر نیست.

متوجه هستم که با اطالعات ارائه  شده توسط من مطابق با مقررات حفاظت از داده  ها رفتار خواهد شد. برای کسب 
، بخش حفاظت از داده  ها را در صفحه ۳ مالحظه فرمایید. اطالعات بیش�ت

اینجانب از اهداف و محتوای دوره آموز�ش مطلع بوده و تأیید یم  کنم که نیازهای آموز�ش فعیل من را برآورده یم  
سازند.

اینجانب اطالعات مربوط به دوره آموز�ش و کالج را به  صورت شفایه و/یا کت�ب دریافت کرده  ام و یم  پذیرم که از 
 Belfast وی کنم، ازجمله منشور اخال�ت دانش  آموزان سیاست  ها و مقررات Belfast Metropolitan College پ�ی

� به کلیه سیاست  ها بنا به درخواست یا با مراجعه به وب  سایت کالج امکان   Met و کلیه سیاست  های کالج )دس�ت
پذیر است(

د  متوجه هستم که شهریه  ها�ی برای این سال مایل که از تاریــــخ ۱ آگوست آغاز و در ۳۱ ژوئیه تمام یم  شود تعلق یم  گ�ی
 دریافت یم  گردد. شهریه  ها به  صورت یکجا در زمان نام  نوی� قابل پرداخت 

ً
وع هر سال تحصییل جدید مجددا و با �ش

بوده و شامل هزینه دوره، هزینه ثبت  نام یا هرگونه هزینه دیگر مرتبط با دوره یم  شود. پرداخت به  صورت نقدی، 
چک، کارت دبیت مستقیم یا کارت اعتباری )Visa و MasterCard( پذیرفته یم  شود. برای کسب اطالعات بیش�ت 

https://www.belfastmet.ac.uk/siteFiles/resources/ به آدرس 
ً
درخصوص شهریه  ها و هزینه  ها، لطفا

docs/PublicDocuments/FeesandChargespolicy2020-21Final.pdf مراجعه فرمایید

وط به عملکرد رضایت  بخش، حضور  فت به سال بعد در دوره تحصییل  ام مرسش موافقت یم  کنم که ثبت  نام و پیرسش
منظم و پرداخت شهریه  های مربوطه باشد.

اینجانب این مسئولیت را متقبل یم  شوم که از پرداخت کلیه هزینه  های مربوطه، ازجمله شهریه، هزینه امتحانات، 
ه اطمینان یابم. ثبت  نام، مواد در� و غ�ی

 کالج Belfast Met فعاالنه به ترویــــج برابری فرصت  ها یم  پردازد و پذیرای طیف وسییع از متقاضیان است، 
ل هرگونه خطر احتمایل که ممکن است ایجاد کنید،   ازجمله آنها�ی که محکومیت  های کیفری دارند. با این حال، برای کن�ت

 کالج شما را ملزم یم  داند که هرگونه محکومیت کیفری یط  نشده را اطالع  رسا�ز کنید. برای بعیصز از دوره  ها، موظف 
ز فرم افشای   از ب�ی

ً
 هستید کلیه محکومیت  های کیفری  تان را افشا سازید.  برای گزارش محکومیت  های خود، لطفا

https://www.belfastmet.ac.uk/siteFiles/resources/docs/StudentSupport/" جرایم کیفری
 CriminalDisclosure/BelfastMetStudentCriminalDisclosureForm.docx" یا فرم مبسوط افشای 

https://www.belfastmet.ac.uk/siteFiles/resources/docs/StudentSupport/" جرایم کیفری
CriminalDisclosure/BelfastMetEnhancedStudentCriminalDisclosuresForm.docx" ییک را پر کنید.

https://www.belfastmet.ac.uk/" هردو فرم را یم  توانید با مراجعه به وب  سایت ما به آدرس 
/https://www.belfastmet.ac.uk/studentcriminaldisclosures"studentcriminaldisclosures  یا تماس 

با �پرست حراست به شماره 028 90265184 دریافت کنید.  در برگه اطالع  رسا�ز و راهنما�ی دانش  آموزان درخصوص 
https://www.belfastmet.ac.uk/siteFiles/resources/docs/StudentSupport/" محکومیت  های کیفری

 Life at the« در بخش "CriminalDisclosure/CriminalConvictionsStudentGuidanceandInformation.pdf
 Met/Student Support« از وب  سایت ما، توضیحا�ت آورده شده است مب�ز بر اینکه به کدام فرم نیاز دارید و چطور آن 

را با اطمینان پر کنید و به ما برگردانید.

با افشای محکومیت  های کیفری  تان خودبه  خود از فرآیند درخواست/نام  نوی� اخراج نخواهید شد. کالج پس از ارزیا�ب خطرا�ت 
ی خواهد کرد. این فرآیند محرمانه از فرآیند  که ممکن است ایجاد کنید نسبت به امکان مدیریت امن آن خطرات تصمیم  گ�ی
پذیرش دانش  آموز مجزا بوده و همسو با اصول محافظت از داده  ها انجام یم  پذیرد. تصمیم هیئت ارزیا�ب خطرات حفاظ�ت به  
صورت جداگانه و در ا�ع وقت به  شما اطالع  رسا�ز خواهد شد. نباید مسئله افشای کیفری  تان را با تیم هم  دوره  ای خود یا هم  

کال�  هایتان در میان بگذارید.

امون افشای محکومیت  ها، با NIACRO )انجمن  برای کسب اطالعات بیش�ت درخصوص انتشار اطالعات مذکور و راهنما�ی پ�ی
مراقبت و سامان  دیه مجرمان ایرلند شمایل( به  شماره 028 90320157 تماس حاصل فرمایید.

 اگر پس از درخواست نام  نوی� در کالج به ارتکاب جرایم جنا�ی محکوم شده باشید، موظف هستید این محکومیت 
ح فوق پر کنید. اگر در رابطه با این   ییک از فرم  های افشای محکومیت  های کیفری را طبق �ش

ً
 را به ما اطالع دهید و ضمنا

 با رئیس واحد پشتیبا�ز از دانش  آموزان به آدرس ایمیل روبرو مکاتبه کنید: 
ً
 پروسه به کمک نیاز دارید، لطفا

"mailto:studentsupport@belfastmet.ac.uk" studentsupport@belfastmet.ac.uk

، وب   تخفیف شهریه برای بسیاری از دوره  ها، چناچه دریافت  کننده مزایای خایص باشید، ممکن است بتوانید از تخفیف در شهریه برخوردار شوید.  برای اطالع از جزئیات بیش�ت
ورت دارد. ( در موقع نام  نوییس �ن سایت ما یا بروشور کالج را مرور کنید.  ارائه شواهد و مدارک )با تاریــــخ سه ماه اخ�ی

 )Pension Credits(؛ بخشش اجاره مسکن/
گ

درآمد کمیک )Income Support(؛ افراد جویای کار بر مبنای درآمد )Income Based Job Seekers(؛ اعتبار مالیا�ت کارگران    )Working Tax Credit(؛ اعتبارات بازنشستیک
.)Support Allowance( و مستمری حمای�ت )Universal Credit( اعتبار جها�ز ،)Income Related Employment( ؛ کمک  هزینه اشتغال مبت�ز بر درآمد)Housing/Rate Relief( بخشش مالیا�ت

مدارک ضمیمهمشاهده مدارک توسط

وری است. برای مطرح کردن سؤاالت مرتبط با بدیه  ها یا انجام فرآیند تسویه بدیه   اطالعات مربوط به شهریه  ها بدیه معوقه به کالج - تسویه کامل کلیه بدیه  های معوقه مایل قبل از نام  نوی� �ز
ید: 028 9026 5488  با دف�ت امور مایل به شماره زیر تماس بگ�ی

ً
ها، لطفا

پوندمبلغنام دوره ۱

پوندمبلغنام دوره ۲

پوندمبلغ  نام دوره ۳

  )Belfast Metropolitan College چک )در وجه صدور فاکتور برای کارفرما )مجوز پیوست این برگه شد(  روش پرداخت 
کارت اعتباری/دبیت )اگر حضوری نام  نوی� نیم  کنید،   نقدی )پرداخت نقدی را فقط به  صورت حضوری در ییک از مکان  های ما یم  توانید انجام دهید(   

کالج با شما تماس خواهد گرفت تا اطالعات کارت اعتباری  تان را درخواست کند.(   

محکومیت  های کیفریتوافق  نامه

فقط برای کاربری اداری
 کامل بودن اطالعات شخیص

بله/خ�ی
 کامل بودن اطالعات وضعیت دانش  آموز

بله/خ�ی
تأییدکننده وضعیت:
مدارک تشکیل  شده:

______________________________

______________________________
 تیک بزنید(

ً
وضعیت تأییدشده: )لطفا

الف( بریتانیا�ی 
ب( ایرلندی 

/غ�ی ایرلندی ج( غ�ی بریتانیا�ی

اطالعات تکمییل

______________________________

______________________________

______________________________

بله/خ�ی تکمیل پشتیبا�ز اضا�ز 

بله/خ�ی تکمیل اطالعات بازاریا�ب  

بله/خ�ی تکمیل پرداخت هزینه  ها 

بله/خ�ی تکمیل تخفیف شهریه  ها  

بله/خ�ی تکمیل جزئیات شهریه  

بله/خ�ی تکمیل امضای دانش  آموز  

 فرم نام  نوییس بدون درج امضا پذیرفته 
نیم  شود

 دلیل آن ذکر شود:
ً
، لطفا اگر خ�ی

______________________________

_______________ وارد کردن داده  ها توسط:

___________________ وارد کردن داده  ها:

______________________ : مبلغ دریاف�ت

_____________________ روش پرداخت:

______________________ شماره رسید:

______________________ شماره دسته:

__________________ برر� کی�ز داده  ها:

مسئول برر� کی�ز )نام با حروف بزرگ(: 
______________________________

___________________________ امضا:

_________________ داده  های برر�  شده: 

مسئول برر�:
______________________________

 امضا و اظهار دانش  آموز 
« )Early Withdrawal from a cours( را بخوانید.  اینجانب صحت کلیه اطالعات ارائه  شده در این فرم را اعالم یم  کنم و پرداخت کلیه شهریه  ها و سایر هزینه  های قابل   بخش »انرصاف زودهنگام از دوره آموز�ش

ً
لطفا

وح در باال و در پشت برگه را یم  پذیرم.  با امضای خود، ضوابط توافق  نامه م�ش
ً
پرداخت به کالج در رابطه با نام  نوییس)های( جاری را متقبل یم  شوم. ضمنا

امضای شما  تاریــــخ
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 فقط یک مورد را تیک بزنید(
ً
)2( وضعیت تأهل  وضعیت تأهل شما چیست؟ )لطفا

         مطلقه/فسخ نکاح )۰۵(         جداشده )۰۳(         متأهل/ازدواج مد�ز )۰۲(         مجرد )۰۱(

              )۰۴( * * به موقعیت  ها�ی در ارتباط با ازدواج یا رابطه مد�ز اشاره دارد.         بیوه/بازمانده ازدواج مد�ز

)۳( پیشینه در جامعه در چه مذهب، فرقه دی�ن یا توده مذه�ج بزرگ شدید؟
        هیچ  کدام )۵(         غ�ی مسییح )۴(         دیگر فرقه  های مسیحیت )۳(         پروتستان )۲(         کاتولیک رویم )۱(

)۴( گروه نژادی خود را وابسته به کدام  یک از گروه  های قویم زیر یم  دانید؟ )گزینه  ای که درمورد شما مناسب  تر است را انتخاب کنید.(
         هندی )۰۵(         دیگر نژادهای سیاه  پوست )۰۴(         سیاه  پوست آفریقا�ی )۰۳(           سیاه  پوست کارائیب )۰۲(         سفیدپوست )۰۱(

         چند نژادی )۱۲(         مسافر ایرلندی )۱۱(         چی�ز )۰۸(          بنگالد�ش )۰۷(         پاکستا�ز )۰۶(

        آسیا�ی دیگر )۱۳(                                                دیگر گروه  های نژادی )۹۸(:     

پرداخت شهریه  ها چه کیس مسئولیت پرداخت شهریه  هایتان را برعهده دارد؟ 
انصراف زودهنگام از دوره آموزشی       خودم             کارفرما            نهاد دیگر )اگر شهریه  ها را کارفرما یا نهاد دیگری یم  پردازد، ارائه اجازه کت�ب در زمان نام  نوی� الزایم است(

سیاست کالج این است که کلیه مبالغ شهریه به  صورت کامل پرداخت شود و امکان استرداد آن وجود ندارد. موارد استثنا در این رابطه عبارتند از: 

مقررات عمویم حفاظت از داده  ها، سال ۲۰۱۸
 به اطالعیه حریم خصوصی در وب  سایم 

ً
کالج Belfast Met به قانون حفاظت از داده  ها مصوب سال ۲۰۱۸ پایبند است.  برای اطالعات بیشتر درمورد چگونگی پردازش و مدیریت داده  های شما توسط Belfast Met، لطفا

 به سیاست حفاظت از داده  ها در کالج ما به آدرس /http://www.belfastmet.ac.uk/about-us/corporate-information/privacy-policy مراجعه 
ً
ما مراجعه کنید.  برای اطالعات بیشتر درمورد حقوق  تان، لطفا

فرمایید

.Corporate Development, Belfast Metropolitan College, Castlereagh Campus, Montgomery Road, Belfast, BT6 9JD :به آدرس زیر مکاتبه کنید 
ً
 در صورت داشتن هرگونه نگرانی، لطفا

dataprotection@belfastmet.ac.uk :یا اینکه می  توانید ایمیلی به آدرس روبرو ارسال نمایید

 با واحد توسعه سازما�ن به شماره یا ایمیل زیر ارتباط برقرار نمایید 
ً
اگر مایل به دریافت نسخه  ای از این فرم با قال�ج متفاوت هستید، لطفا

    equalityservices@belfastmet.ac.uk :تلفن: 5000 9026 028 یا ایمیل

اطالعات نظارت و پایش سال ۲۰۲۰-۲۱
این بخش فقط توسط پرسنل کالج تکمیل 

یم  شود. 

مرجع دانش  آموز

ایط  تان صدق یم  کند تیک بزنید.  هر موردی را که در رابطه با �ش

ایط  تان صدق یم  کند تیک بزنید(  مسئول مراقبت از کدام  یک از موارد زیر هستید: )هر موردی را که در رابطه با �ش
ً
)۱( افراد تحت تکفل  شخصا

کودک )یا کودکان(؟ *منظور از کودک فرد زیر ۱۶ سال است، یا زیر ۱۸ سال اگر درحال تحصیل به  صورت تمام  وقت است              بله           خ�ی  

خ�ی       بله  شخیص )یا اشخایص( دچار معلولیت؟ 

خ�ی       بله  بزرگسال)های( تحت تکفل؟ 

هیچ  کدام از موارد فوق:

یک دوره/جلسه آموز�ش از طرف خود کالج لغو شود. در مواردی که لغو دوره آموز�ش رخ دهد، یا یک . 1
دوره جایگزین مناسب برای دانش  آموزان برگزار خواهد شد و یا پول آنها به  صورت کامل برگردانده یم  شود.  

وع دوره، اطالعیه  کت نکرده باشد و حداقل ۵ روز کاری قبل از �ش در مواردی که دانش  آموز در دوره �ش
کت�ب به کالج ارائه کرده باشد.

ات نتواند در . 2 اگر ساعت کالس، چه در نوبت صبح و چه عرص، تغی�ی کند و دانش  آموز به  دلیل این تغی�ی
یط که اطالعیه  ای کت�ب ظرف ۲۰ روز  داد وجه صادر خواهد شد به  �ش کالس حضور یابد، دستور اس�ت

کاری از زمان وقوع تغی�ی دریافت گردد.

ز  الملیل ثبت  نایم در دوره  . 3 ز  شده برای دوره  های آموزش عایل )سال اول( و دانش  آموزان ب�ی دانش  آموزان تعی�ی
های تحصیالت تکمییل تمام  وقت.

ایط استثنا و توسط عضوی از هیئت مدیره کالج . 4 سایر درخواست  های بازپرداخت/لغو ثبت  نام فقط در �ش
و مدیر اجرا�ی یا مقام مسئول )رئیس حا�ز امور مایل( مورد مالحظه قرار خواهد گرفت.

چنانچه متقایصز یک یا چند جلسه حضور یافته باشد، هیچ  گونه بازپرداخت/لغو ثبت  نام امکان  پذیر نخواهد 
اییط که ذیل بخش  های 3 یا 4 قید شده است. با این حال، در مواردی که درخواست  بود، مگر در �ش

بازپرداخت رد شود، ممکن است امکان انتقال شهریه پرداخ�ت به برنامه آموز�ش دیگری وجود داشته باشد.

 باید به  صورت کت�ب به واحد امور 
ً
کلیه درخواست  های بازپرداخت وجه / انتقال وجه به برنامه  ای دیگر حتما

مایل ارائه شود. مدیر واحد خدمات تجاری یا مدیر بخش برنامه در� یم  تواند اقدام به تأیید درخواست  ها 
کند اما فقط عضوی از هیئت مدیره کالج یا رئیس امور مایل اختیار اعطای دستور بازپرداخت یا انتقال وجه به 

برنامه  ای دیگر را دارد.

در مواردی که مجوز بازپرداخت داده شود، پرداخت  ها�ی که با کارت دبیت یا کارت اعتباری صورت گرفته است 
ظرف ۲۰ روز کاری با چک برگشت داده یم  شوند. در مواردی که مجوز انتقال وجه به برنامه  ای دیگر داده 

شود، نامه  ای برای دانش  آموز صادر خواهد شد تا آن را � تاریــــخ مقرر به محل نام  نوی� بیاورد. برای کسب 
https://www.belfastmet.ac.uk/ به آدرس 

ً
اطالعات بیش�ت درخصوص شهریه  ها و هزینه  ها، لطفا

 siteFiles/resources/docs/PublicDocuments/FeesandChargespolicy2020-21Final.pdf
مراجعه فرمایید

برای اینکه Belfast Metropolitan College بتواند اقدام به نظارت، برر� و اثبات عدالت و برابری در رویه  هایش کند، چنانکه طبق بخش ۷۵ قانون ایرلند شمایل مصوب 
وری یم  داند. این اطالعات در اختیار وزارت اقتصاد گذاشته خواهد شد تا بر برابری فرصت  ها در این حوزه نظارت کند.  ۱۹۹۸ الزایم است، این کالج ارائه اطالعات زیر را �ز

 برای اهداف برابری 
ً
� به دوره  های آموز�ش نخواهد داشت. از آن اطالعات �فا ی برای ایجاد دس�ت اطالعا�ت که برای اهداف نظارت و پایش ارائه یم  شود نق�ش در تصمیم  گ�ی

�  پذیری آنها بیش�ت شود. و شمول اجتمایع استفاده خواهد شد تا به ما در ارتقای خدما�ت که ارائه یم  دهیم کمک کرده و دس�ت

ز نگهداری  � به اطالعات شما فقط برای آنها�ی که جهت انجام امور نظارت و پایش نیازمند مشاهده آن هستند، اطالعات  تان به  نحوی مطم�ئ باتوجه به محدود بودن دس�ت
ی درخصوص روند پردازش داده  هایتان ارائه شده  خواهد شد. این اطالعات مطابق با مقررات حفاظت از داده  ها نگهداری یم  شود. در اطالعیه حریم خصویص ما جزئیات بیش�ت

https://www.belfastmet.ac.uk/about-us/corporate-information/privacy-policy/ است
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         ۱۲ ماه به باال )۱۷(         ۶ تا ۱۱ ماه )۱۶(          کم�ت از ۶ ماه )۱۵(

نه شاغل و نه در جستجوی کار:

 یک گزینه را عالمت بزنید(
ً
)۵( وضعیت اشتغال اصیل شما چیست؟ )لطفا

          شغل تمام  وقت
        )۳۰ ساعت یا بیش�ت در هفته( )۰۵(

         شغل آزاد )۰۷(         شغل پاره  وقت )کم�ت از ۳۰ ساعت در هفته( )۰۶(

)۱۱( پیشینه مراقب�ت     
 کند.               بله            خ�ی 

گ
 گرفته شده باشد، یا در مراکز مراقب�ت و دیگر مراقبت  های سکون�ت زند�

گ
آیا تحت مراقبت هستید یا بوده  اید؟ تحت مراقبت به  معنای ک� که است که فرزند پرور�ش باشد، به فرزندخواند�

)۷( زبان اول شما چیست؟        
        انگلی� )۰۱(             سایر )۸۰(

ین نحو بیانگر تصورتان از خود است؟ )۹( گرایش جنیس: کدام  یک از گزینه  های زیر به به�ت
            دگرجنس  گرا / گرایش به           همجنس  گرای زن )۰۳(          همجنس  گرای مرد )۰۲(          دوجنس  گرا )۰۱(

جنس مخالف )۰۴(   
          ترجیح یم  دهم نگویم )۹۹(

)a 6( ناتوا�ن 
آیا فعالیت  های روزانه شما به  دلیل مشکالت سالم�ت یا ناتوا�ن که انتظار یم  رود حداقل ۱۲ ماه ادامه یابد محدود شده است؟

         بله            خ�ی

 6b را پاسخ دهید
ً
)b 6( اگر به سؤال 6a پاسخ بله داده  اید، لطفا

ز است، یم  توانید بیش از یک مورد را ذکر نمایید. )همه موارد صحیح را عالمت بزنید(  نوع اختالیل که دچار آن هستید را ذکر کنید.  افراد ممکن است بیش از یک نوع اختالل را تجربه کنند؛ اگر برای شما چن�ی
ً
لطفا

)۰۱( ) ز ی )مثاًل اختالل در خواندن یا نوش�ت گر )۰۵(         ناتوا�ز خاص در یادگ�ی           اختالل طیف اوتیسم/سندرم آس�پ

          مشکل سالمت روان )۰۶(         نابینا یا کم  بینا )۰۲(

          ناتوا�ز نامشهود )مثاًل دیابت یا �ع( )۰۷(         ناشنوا یا کم  شنوا )۰۳(

              مشکل حرک�ت )۰۴(

www.belfastmet.ac.uk

)۱۰( عقیده سیا� فعیل شما چیست؟
          ترجیح یم  دهم نگویم )۹۸(           هیچ  کدام )۹۹(          سایر )۸۰(                                       وحدت  گرا )۰۲(                                        میل  گرا )۰۱(                        

)۸( به کدام مذهب، فرقه دی�ن یا توده مذه�ج تعلق دارید؟
ی در ایرلند )۰۶(           کاتولیک رویم )۰۵(            بودا )۰۲(          هیچ  کدام )۰۱(           کلیسای پرسبی�ت

          هندو )۱۰(           دیگر فرقه  های مسیحیت )۰۹(           متدیست )۰۸(           کلیسای ایرلند )۰۷( 

ی )۱۱(           مذاهب دیگر )۸۰(           سیک )۱۳(          مسلمان )۱۲(          ع�ب

)۱۲( از این دوره)های( آموز�ش چطور باخ�ج شدید؟
مر�ب خصویص / خدمات DfE مشاور خدمات شغیلمعلم مدرسه / مر�ب شغیل

تبلیغات رادیو�یتبلیغات تلویزیو�ز تبلیغات در روزنامه شغیل کالج

آگیه در بیلبوردها/اتوبوس  
ها/ایستگاه  های اتوبوس

/تلویزیو�ز  مصاحبه رادیو�ی
ی رسانه  های اجتمایع وب  سایت کالجNI Directیا مقاله خ�ب

)Facebook/Twitter(College Information Day

/بروشور کالج شنیدن از زبان دیگران مطالب چا�پ
ه( اداره مشاغل و مزایا )Jobs کارفرما)دوستان، والدین و غ�ی

)and Benefits Officeسایر

سال با�ت  مانده:نام مدرسه یا کالج قبیل شما

ل/ ز            بازنشسته/�پرس�ت خانواده یا م�ز
 بیماری بلندمدت )۱۰(

وع دوره در کالج            دانش  آموز/منتظر �ش
         یا دانشگاه )۱۱(

یه بدون دستمزد )۱۲(          سایر، مثاًل کار خ�ی

بیکار )فاقد شغل و در جستجوی شغل( به  مدت:
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