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اليا ]  AMES Australiaسياسة إرجاع رسوم التعليم لدى أيمز استر
Education Refund Policy]

ً ُ

a .  ة لمدة أسابيع أو أقل.  10دورات قصتر

b . التحضتر المتحان  دوراتOET )ية المهنية )اللغة اإلنكلتر 

c .  التحضتر المتحانIELTS ) ية العالمي )نظام اختباراللغة اإلنكلتر 

d . (  برنامج هجرة المهارات المهنيةSPMP)

 مالحظة: 
  . ي تاري    خ النشر

 
ي أي  هذه المعلومات صحيحة ف

 
جاع ف ي تغيتر سياسة االستر

 
اليا عىل حقوقها ف تحافظ أيمز أستر

وقت. 

ال�ا الدورة التعل�م�ة) � حال ألغت أ�مز أس��
جعات (إال �� ١- س�قتطع م�لغ ٥٠.٠٠$ كرسم إداري من جميع المس��

. � هذە الحالة س�ضاف الم�لغ لحساب الطالب لالستخدام ف�ما �عد
� حال �ان الم�لغ المرتجع أقل من ٥٠.٠٠$، ف��

٢- لن �دفع أي م�لغ ��
. � سجل فيها ن��جة نهائ�ة جاع ع� المواد ال�� ٣- لن �طبق االس��

. � دفعت تلك الرسوم جاع إ� الطالب أو المنظمة ال�� ٤- ستدفع �ل م�الغ االس��

: ال�ا توف�� الخدمات المدفوعة مس�قا"، س�تم ما ��� - إذا لم �ستطع أ�مز أس��
و � دورات تعل�م�ة مماثلة دون الحاجة لدفع رسوم إضاف�ة مقا�ل الجزء المدف�ع مس�قا" من الدورة التعل�م�ة، أ

> وضع الطالب ��
$ � ت�لغ أ��� من ١٥٠٠ جاع الطالب للرسوم التعل�م�ة المدفوعة مس�قا" و ال�� > اس��

جاع الطالب لرسوم الموارد التعل�م�ة مثل المطبوعات إذا �انت ما تزال جد�دة (الرجاء العودة إ� البند السابع بهذا الخصوص) > اس��
: ٧- رسوم الموارد التعل�م�ة

� حال
ون�ة)، أو �� جاع الموارد التعل�م�ة إذا استحوذ عليها الطالب (مثل ال�تب التعل�م�ة و المراجع اإلل��� - لن �دفع ثمن اس��

. ا�سحب الطالب �عد أ��� من ١٠ أ�ام عمل من ابتدائهم للدورة ألول مرة خالل السنة
ة أ�ام عمل ف�جب أن تكون تلك جاع ثمنها خالل ع�� - إن أعاد الطالب �سخ مطبوعة من الموارد التعل�م�ة �غرض اس��

جاع ع� الدورات التعل�م�ة التال�ة: � هذە الحالة �طبق االس��
� حالة "�أنها جد�دة". ��

المطبوعات ��

، و كذلك ع� وصل � جاع ع� الئحة رسوم برنامج المهارات أوال" (Skills First) للطالب الممول�� ٨- توجد تفاص�ل االس��
. � و رسالة تأ��د ال�سج�ل ��� الدفع ال��

� من ابتداء الدورة فس�حول رسم � األول�� �ة من صف آلخر خالل األسبوع�� � � دورة اللغة اإلن�ل��
� حال انتقل طالب ��

�� -٩
. ال�سج�ل من الدورة األصل�ة إ� الدورة التال�ة حسب ال�سج�ل

. � (EFT)، وقد �أخذ اإلجراء لغا�ة أر�ــع أسابيع
و�� ١٠-�دفع الم�لغ المرتجع عن ط��ق تح��ل النقد اإلل���

� أي وقت.
وط �� � تعد�ل هذە ال��

ال�ا ع� حقوقها �� ١١-تحافظ أ�مز أس��

: ٥-للدورات الدراس�ة المدعومة من ق�ل الحكومة
� حال قدم طلب اال�سحاب أو

جاع رسوم التعل�م و �لفة الموارد التعل�م�ة �املة" �� ال�ا اس��      - �ستحق طالب أ�مز أس��
ورة. ة أ�ام عمل من ابتداء الد جاع خالل ع�� االس��

ر: ٦-للدورات الدراس�ة المدفوعة األجو
� حال قدم طلب اال�سحاب أو

جاع رسوم التعل�م و �لفة الموارد التعل�م�ة �املة" �� ال�ا اس��      -�ستحق طالب أ�مز أس��
ورة. ة أ�ام عمل من ابتداء الد جاع خالل ع�� االس��

اف � دورة تأه�ل�ة، و �شمل ذلك ساعات التدر�ب ب���
-تحسب الرسوم وفقا" للساعات الدراس�ة المقررة ل�ل مادة دراس�ة ��

اف. مدرس و ساعات التدر�ب غ�� الخاضعة لإل��




