خطاب إىل طلبة كلية نياجرا السعودية -دراسات ما بعد الثانوية العامة :اسرتداد رسوم الفصل
الدرايس الشتوي ورسوم الفصل الدرايس الربيعي
تؤكد كلية نياجرا بفروعها يف كندا وباقي أنحاء العامل بأنه يف هذه الظروف التي يعيشها العامل  ،ال بد من االلتزام بجميع التدابري والتعليامت التي
يتم إصدارها بهدف القضاء عىل تفيش وباء كوفيد.91
ومع تغري التعليامت والبيانات بشكل يومي ،يتبلور اهتاممنا حول ضامن استمرارية تقديم الربامج الدراسية واملحارضات .فقد كان هذا االنتقال
مفاجئ جدا ً لنا  ،ونشكر طالبنا عىل رسعة االستجابة والتكيف مع هذه الظروف الصعبة.
فقد بذل املوظفني وأعضاء هيئة التدريس قصارى جهودهم لتطوير طرق بديلة إلكامل الفصل الدرايس عن بعد واالستفادة من الخدمات األخرى التي
يعتمدون عليها خالل دراستهم يف الكلية .نأمل جميعاً العودة إىل الصفوف الدراسية واألنشطة داخل حرم الكلية ،ولكنه حتى اآلن مل يتم تحديد تاريخ
الستئناف الدراسة مرة أخرى عىل مقاعد الكلية.
وندرك بأن تحويل الدراسة لتصبح عرب خطط بديلة عن بعد كان لها تأثري عىل الخدمات التي يستفيد منها الطلبة خالل دوامهم يف الكلية .وسنقوم
خالل هذا الخطاب بتحديد الرسوم التي سيتم إرجاعها لطلبة دراسات ما بعد الثانوية العامة للفصل الدرايس الشتوي وقيمة الرسوم الخاصة للفصل
الدرايس الربيعي .وسيتم التواصل أيضاً مع الطلبة اآلخرين – غري طلبة دراسات ما بعد الثانوية العامة – كاملتدربني وطلبة قسم اللغة اإلنجليزية
لألهداف األكادميية.
الرسوم الدراسية:
تتضمن الرسوم الدراسية رسوم الربنامج األكادميي واإلدارة العامة للكلية .حيث أن قيمة الرسوم غري مرتبطة مبوقع عملية التعليم ( عن بعد أو
عىل مقاعد الدراسة)  ،فهي تتعلق بتنفيذ وتقييم وإدارة العملية التعليمية .وهذه الرسوم ستبقى مستمرة خالل الخطط البديلة عن بعد ولن يتم
اسرتداداها أو خصمها من حساب الطالب.
الرسوم اإلضافية:
وهي رسوم الخدمات األساسية التي يتم دفعها من قبل طلبة دراسات ما بعد الثانوية العامة
الرسوم اإلضافية الخاصة بالربنامج الدرايس :وهي رسوم إلزامية للطالب يف الربامج السارية  -العملية والتعاونية وقيمة اللوازم واألدوات التي يتم
استخدامها أثناء الدراسة
الرسوم اإلضافية الغري إلزامية :املدفوعة للخدمات االختيارية مبا يف ذلك اإلقامة وتقديم الوجبات ومواقف السيارات
الفصل الدرايس الشتوي:
سيتم إرجاع القيم املالية التالية لطلبة الفصل الدرايس الشتوي :
	-رسوم استخدام مواد ولوازم خاصة بالربنامج الدرايس  :سيتم إرجاع جزء من هذه الرسوم والتي مل يتم استخدامها بعد تعليق الدراسة
بسبب وباء كوفيد  ، 91وسيتم تحويل املبالغ إىل حساب الطلبة  .ويف حال وجود رصيد متبقٍ  ،سيتم إرجاعه للطلبة بشيكات ت ُرسل عىل
عنوان الربيد املكتوب عىل امللف  ،وأما الطلبة املستفيدين من برنامج  ، OSAPسيتم إرجاع املبلغ املستحق للطالب إىل مركز خدمات
القروض للطلبة الوطنيني يف حال كان املبلغ يزيد عن $ 001
	-األلعاب الرياضية ومباين الطلبة :سيتم اسرتجاع املبالغ املالية من هذه الرسوم املدفوعة للطلبة بسبب عدم استخدامها بعد تعليق
الدراسة .ويف حال وجود رصيد متبقٍ  ،سيتم إرجاعه للطلبة بشيكات ت ُرسل عىل عنوان الربيد املكتوب عىل امللف  ،وأما الطلبة املستفيدين
من برنامج  ، OSAPسيتم إرجاع املبلغ املستحق للطالب إىل مركز خدمات القروض للطلبة الوطنيني يف حال كان املبلغ يزيد عن $ 001

	-تصاريح مواقف السيارات :سيقوم الطلبة باسرتداد املبالغ املدفوعة الستخدام املواقف من بداية تعليق الدراسة أي تاريخ  61مارس حتى انتهاء
صالحية هذه التصاريح .وسيتم إرجاع املبالغ باستخدام نفس وسيلة الدفع املستخدمة( مثال :إذا تم الدفع لرسوم تصاريح املواقف عن طريق بطاقة
البنك االئتامنية ،فسيتم تسديد املبالغ إىل البطاقات)  .وال يحتاج الطالب لتقديم طلب السرتجاع هذه املبالغ املالية ،حيث أنه سيتم اسرتجاعها
تلقائياً.
	-رسوم السكن واإلقامة  :سيتم إرجاع قيمة املبالغ املقدرة للطلبة الذين انسحبوا من اشرتاك السكن من تاريخ خروج الطالب بشكل كيل من السكن.
وسيتم اصدار شيكات تُرسل إىل عنوان الطالب املكتوب يف امللف  ،خالل  8-6أسابيع من تاريخ خروج الطالب من السكن .وللمزيد من املعلومات،
نرجو التواصل مع إدارة السكن :
oسكن حرم كلية ويالند  9700-732-905 :تحويلة  0أو التواصل عرب اإلمييل welland@niagararesidence.ca
oسكن حرم كلية أون ذا ليك 4435-641-905 :أو التواصل عرب الربيد االلكرتوين notl@niagararesidence.ca
	-رسوم الوجبات  :ميكن للطلبة الذين لديهم حساب لخدمات وجبات الطعام  Chartwells Dining Planالتقديم عرب الروابط التالية السرتجاع
القيم املالية التي مل يتم االستفادة منها بعد تعليق الدراسة
	oكلية أون ذا ليك  :الرابط الخاص بالخدمات
http://www.dineoncampus.ca/niagara/subnav/be-heard
	oكلية ويالند :رابط الخدمات
http://www.dineoncampus.ca/niagara/subnav/be-heard
	-رسوم الدراسة للجزء العميل من الربامج الدراسية  :سيتم اسرتجاع رسوم الدراسة التعاونية (العملية) للفصل الدرايس الربيعي  . 0202سيقوم مكتب
الخدمات الوظيفية بتقديم معلومات إضافية للطلبة يف هذا الشأن
وبسبب العمل عن بعد يف قسم املالية وزيادة الطلب عىل الخدمات البنكية ،تتطلب هذه العمليات عدة أسابيع ليتم اسرتجاع املبالغ للطلبة .نشكر لك تعاونك
وصربك معنا  ،وميكنك متابعة األمور املالية الخاصة بك عىل موقع الكلية الرسمي.
وميكنك الدخول عىل حسابك الشخيص يف  cNyMملتابعة عنوانك الربيدي ورصيد حسابك .وننصح الطلبة بالتأكد من معلوماتهم الشخصية لضامن تحويل املبالغ
املالية إىل العناوين الصحيحة .وللمساعدة يف تعديل بياناتك  ،ميكنك التواصل عرب اإلمييل التايل .ac.egellocaragain@rartsiger
طلبة الفصل الدرايس الربيعي
سيتكون الفصل الدرايس الربيعي  31أسبوعاً (  6أسابيع دراسية  +أسبوع إجازة 6 +أسابيع دراسية)  ،ويبدأ هذا الفصل من تاريخ  11مايو حتى  7أغسطس (
اإلجازة تكون بتاريخ  22يونيو)  .وللمزيد من املعلومات عن الفصل الدرايس الربيعي ،تصفح هذا الرابط
ستقوم كلية نياجرا باإلعالن عن رسوم الدراسة للسنة الدراسية  1202-0202والرسوم اإلضافية يف شهر مايو  .وستضمن الرسوم اإلضافية الخاصة بعمليات التعليم
عن بعد .وسيتم تطبيق هذه الرسوم عىل الفصل الدرايس الربيعي  0202حيث أنه من املتوقع أنه سيتم تقديم الربامج الدراسية للفصل الر بيعي عند بعد تحت
ظل هذه الظروف الصعبة.

تدرك الكلية بأن هذه الظروف تسبب توترا وقلقا للطلبة  ،ميكنك من خالل الرابط التايل أن تستفيد من الخدمات التي تقدمها الكلية عن بعد للطلبة
 ،تتضمن هذه املساعدات املالية الحكومية واملساعدات املالية ا لتي تقدمها الكلية أيضاً.
رابط الخدمات املساندة www.niagaracollege.ca/healthservices/coronavirus/studentresources :
برامج الخدمات املساندة الحكومية :سيتمكن جميع الطالب وغريهم من أفراد املجتمع الذين فقدوا وظائفهم بسبب جائحة كوفيد 91من الحصول
عىل مساعدات من الحكومة الفيدرالية ضمن خطة استجابة اقتصادية .وتشمل الخطة الكندية الجديدة لالستجابة للطوارئ تقديم الدعم لألشخاص
الذين يعانون من البطالة .وميكنك التأكد من إمكانية االستفادة من هذه املساعدات.
املستفيدين من املساعدات املالية «أوساب»  OSAPأو الطلبة الكنديني  :سيتم تغيري قواعد السداد للطلبة الذين يتلقون املساعدات املالية من
 OSAPأو من برنامج قروض الطلبة الكنديني  .وللمزيد من املعلومات  ،ميكنك االطالع عىل املوقع االلكرتوين التايل www.osap.ca
مساعدات الكلية املالية:
توفّر كلية نياجرا مساعدات مالية للحاالت الطارئة لطلبتها الذين يحتاجون إىل هذا النوع من املساعدات بسبب انتشار جائحة كوفيد .91وميكن
للطلبة املحليني التواصل عرب اإلمييل  finaid@niagaracollege.caلطلب املساعدة .تتوفر مساعدات الدعم للحاالت الطارئة ويتم تقييم كل حالة
عىل حدى .عىل الطلبة الدوليني التواصل مع املرشد الطاليب للطلبة الدوليني عرب الرابط  niagaracollege.ca/advisingللتأكد من أهليتهم لطلب
املساعدات املالية للحاالت الطارئة.
نشكر لكم تفهمكم وصربكم أثناء عملنا يف ظل مثل هذه الجائحة الصحية الغري مسبوقة .

