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املقدمة
من اململكة الدراسية طلبة املنح ملساعدة مة هذه املعلومات مقدّ إنّ
شعب ومن نيوزيلندا. يف دراستهم سيتابعون الذين العربية السعودية

النجاح والتوفيق. لكم كل نتمىن نيوزيلندا

قمتم الذي إىل الكتيّب الصغري إضافية معلومات هي املعلومات هذه
يف أشخاص سعوديني إىل كتابتها بعد التحدث وقد متت باستالمه،

نيوزيلندا.

السعوديني األشخاص كل ليس أن تعلمون أنتم احلال بطبيعة
التغيري فإن السبب، النيوزيلنديني. وهلذا كل األشخاص وال متشابهني

سهولة أكثر يكون سوف نيوزيلندا إىل السعودية اململكة العربية من
اآلخر. البعض على صعوبة وأكثر البعض على

الطلبة خيربنا إىل بعض األمور اليت أدناه الفقرات يف نتطرق
البعض يكون قد ستكون مفيدة. أنها يف نيوزيلندا السعوديون احلاليون
يرجى مفيدة جداً. البعض وقد جيدها هلذه النصيحة حاجة يف غري

قراركم. واختذوا املعلومات كل قراءة

يصلون عندما الثقة ونقصان باخلجل بينكم الكثريون من يشعر سوف
يف لنا بالنسبة واحدة فاحلال ستكون ذلك، نتفهم وحنن ألول مرّة،
وسوف صعوبة، األكثر األوىل األيام تعترب السعودية. اململكة العربية

األيام. تلك خالل كثرية أموراً وختتربون تتعلمون

”القدر مكتوب“، يعين وهذا مع التيار!“. ”اسبح نقول نيوزيلندا يف
بهذه الطريقة تتعاملوا حاولوا أن ”إن شاء اهللا“. لعبارة مشابه وهو

أكثر وبسرعة ستصبح وستجدون أن األمور وصولكم بداية عند
سهولة.

األشخاص وإىل باسمها نيوزيلندا إىل نشري املالحظات سوف يف هذه
”كيوي“. ى مبسمّ النيوزيلندية والطريقة النيوزيالنديني

وإن أتعلم!“. أن ”أريد تتصرفوا بطريقة وأن تشعروا باحلماس أن نأمل
ستجدون النيوزيالنديني للمبادرة بالتخاطب مع الشجاعة واتتكم
إليهم. التحدث يف برغبتكم وسعيدون على األغلب ودودون أنهم
قادرون فالناس جيدة. غري اإلجنليزية لغتكم كانت إذا ما يهم ال
بروح اللغوية األخطاء وعلينا التعامل مع بيسر التخاطب على

والصمت. من اخلجل بدالً احملاولة األفضل الدعابة. فمن

أنهم اآلن السعوديني يف الطلبة لغالبية بالنسبة األكرب يكمن التغري
من القليل هناك يكون احلرية. سوف ولديهم مطلق جداً مستقلون
األشياء بعض تفعلون. وماذا ال تفعلون عليكم ماذا ممن ميلون الناس
تعتقدونه وكيف مبا القرار اختاذ وعليكم خمتلفة وجديدة، ستكون
أو أن تكوّنوا أكرب، جبهد تدرسوا أن أحداً عليكم تتصرفون. لن ميلي
مع اخلروج بدالً من الدراسية فروضكم تكملوا أن أو جديدة صداقات

مسؤوليتها. ل حتمّ بيدكم وعليكم هذه القرارات تكون األصدقاء. سوف

كنتم وإذا مسؤولية ذلك. تتحملون سوف ومل تنجحوا تكاسلتم إذا
إليكم. راجع األمر النجاح. حيالفكم فسوف نشطني ومثابرين
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لنيوزيلندا االستعداد

الوصول

٣

يف  املناطق بعض يف نيوزيلندا. عنها العربية السعودية اململكة تكلفة يف أقل فهي املالبس الدافئة بعض معكم اجلبوا املالبس
من املطر من واق معكم معطف أحضروا لذا، أمطار، هناك تكون سوف الشتاء. فصل يف الربودة شديدة نيوزيلندا تكون
رؤيتها ولتتبادلوا عليها للتفرج الصور العائلية وبعض النقالة هواتفكم أحضروا معكم طريقكم. يف سنغافورة أو كواالملبور

أشخاص آخرين. مع

مجيعها  أن كما حلملها الوزن ثقيلة ولكنها لكم، القرار وصوهلم. قبل املقررة الكتب بعض يشرتون الطلبة بعض املقررة الكتب
نيوزيلندا. يف متوفر

األطعمة  معظم نيوزيلندا يف يتوفر قانونية. غري يف معظمها فهي استرياد األطعمة. جتاه مشددة قوانني نيوزيلندا تضع الطعام 
عليكم ولكن جبلبها، يسمح املطبوخة اليت األطعمة املتخصصة. هناك بعض واحملالت املتاجر الكربى يف العامل يف
عقوبة. دون منها املسموح غري بإتالف ويقومون عليكم بالنصيحة سيشريون الذين اجلمارك ملسؤويل عنها اإلعالن

النارجيلة. ميكن  مصادرة تتم وقد التبغ، على ثقيلة ضرائب هناك النارجيلة. وغليون التبغ إحضار اجليد من ليس التبغ
نيوزيلندا. من السلعتني شراء

يورو) أليامكم األوىل.  اسرتليين أو (أو جنيه أمريكي دوالر حىت ١٠٠٠ معكم أحضروا النقود

الحقاً.  إليها. للقراءة مغادرتكم قبل نيوزيلندا يف بنكي حساب ميكنكم فتح

عرب  السفر كونغ. هونغ أو سنغافورة أو طريق كواالملبور نيوزيلندا عن إىل يسافرون السعوديني معظم الطلبة السفر
وكيلكم معرفة من تأكدوا كثرية. ويتطلب تعبئة مناذج واحدة لو لتوقف ساعة ترانزيت حىت فيزا يتطلب أسرتاليا

األمر. هلذا السفريات للتعليم أو

موقع  والعربية. زوروا اإلجنليزية باللغتني صور ونصائح مكتوبة على لالطالع االنرتنت من مواقع الكثري هناك املعرفة
العربية  اململكة يف تعرض اليت التلفزيونية بعض الربامج شاهدوا العرب. للطلبة http://www.ss-nz.com/ 

.“Friends
” اخلفيف الكوميدي واملسلسل األمريكي نيوزيلندي، برنامج وهو ،“Shortland Street

” مثال السعودية،

وزارة الزراعة ،(INZ) النيوزيالندية اهلجرة دائرة جهات: ثالث تقابلكم سوف نيوزيلندا إىل وصولكم عند اجلمارك تفتيش نقاط
نيوزيلندا. مجارك ودائرة ،(MAF) السمكية والثروة

قد  تكونوا لن اهلجرة. بأعمال يقوم مجركي موظف هنا سوف يقابلكم األوىل. هي النقطة هذه دائرة اهلجرة
وفيزا الدراسة اخلاصتني الوصول بطاقة يرى أن اجلمركي املوظف على بعد. حقائبكم استلمتم

مثال: أسئلة، بضعة قد يسألكم املوظف السفر. جواز داخل بكم

ستسكنون؟ أين جامعة ستلتحقون؟  أي يف  
نيوزيلندا؟ يف البقاء خالهلا اليت تتوقعون الفرتة هي ما ستدرسون؟ ماذا

نيوزيلندا.  يف بكم سفركم ويرحبون جواز خيتمون سوف مث  
حقائبكم. استالم ميكنكم اآلن

النبات أمراض ضد مشددة محاية قوانني وتضع بلد زراعي نيوزيلندا هي الزراعي. باألمن هذه الدائرة تهتم الزراعة وزارة
من  جيوب مالبسكم. يف احملمولة أو حقائبكم أمتعتكم، لديكم يف أي أطعمة عن اإلفصاح عليكم جيب واحليوان. والثروة السمكية

أخربوا املوظف معلّبة. أو مطبوخة أطعمة فأحضروا منها أياً معكم جلبتم لو ولكن أطعمة. أي محل عدم األفضل
املوظفون يكون االحتفاظ بها. سوف بأس ال كان إن ما وإخباركم األطعمة بفحص تقوم يقوم أو وسوف بذلك

معكم. بكل ما إبالغهم عند وودودين معكم متساعدين

ما  بإدخال بشأن السماح متأكدين تكونوا إذا مل للضرائب. قد ختضع ومواد ممنوعة مواد بأي الدائرة هذه تهتم  
بطاقة الوصول على األشياء بهذه قائمة توجد املوظف. بإبالغ أو األوراق إما يف ذلك اإلفصاح عن حتملونه يرجى

أدناه. باللغة العربية نسخة مطبوعة حبذر. تتوفر قراءتها وعليكم بكم اخلاصة

يسمح  كما يقومون بذلك ما وهم غالباً حقائبكم، تفتيش السمكية والثروة وزارة الزراعة أو اجلمارك تطلب دائرة قد احلقائب تفتيش
. طويالً تنتظرون يرتكونكم أالّ حياولون وصادقني معهم وسوف صرحيني بذلك. كونوا القانون هلم



٤

الوصول
تفتيش  الزراعة والثروة السمكية وزارة اجلمارك أو دائرة تطلب قد احلقائب تفتيش

كونوا هلم بذلك. القانون يسمح كما بذلك يقومون ما غالباً وهم حقائبكم،
طويالً. تنتظرون يرتكونكم أالّ حياولون وسوف معهم وصادقني صرحيني

نرجوأالّتشعرواباالستياءألناملسؤولنيحياولوناحلفاظعلىنيوزيلندا سليمةًمن 
وهم فحسب. وعليهم أن يكونوا مهذبني واحرتافيني. واخلطر األمراض

عنهم. أشياء أي ختفوا أالّ نرجو لذا جيداً وأذكياء، مدربون

كالتايل: األسئلة، بعض عليكم يطرحون قد

حقائبكم بأنفسكم“؟ قمتم بتوضيب ”هل  
ممنوعة“؟ حتملون أي سلع ”هل  

يف أمتعتكم“؟ أطعمة أية هناك ”هل  
النقدية“؟ األموال من الكثري حتملون ”ملاذا  

٣ أيام فحسب“؟ قبل تذكرتكم حبجز قمتم ”ملاذ  
املطار“؟ يف أحد ما بانتظاركم هناك سيكون ”هل  

قاعة الوصول.  إىل والذهاب نيوزيلندا لدخول سوف يدعونكم وقريباً

وصولكم. يتوقع ما أحد سكنكم أو جامعتكم أو حمل عن ممثالً أو أصدقاؤكم يستقبلكم العادة سوف يف الوصول قاعة

اسمكم باإلجنليزية  حتمل الفتة حيملون قد رؤيتهم. من أنتم ستتمكنون مما أكثر أن جيدكم يستقبلكم من على السهل من
بالعربية. أو

نيوزيالندي. إىل دوالر أو اليورو األمريكي من الدوالر بعض العملة بتبديل ترغبون قد إليهم، تتعرفوا أن بعد

من  قد يكون ولكن فوراً. النقال اهلاتف استخدام إمكانية يعين وهذا النقال بطاقة SIM هلاتفكم شراء كذلك ميكنكم
هاتفية نقالة. خدمة أرخص وشراء االنتظار األفضل

عند وصولكم  السعودية العربية باململكة االتصال على ذلك يساعدكم سوف املطار. يف دويل اتصال بطاقة شراء ميكنكم
السكن. إىل

نيوزيلندا. الستخدام اارج الكهربائية يف كهربائي مهاىيء لشراء جيدة أماكن هي املطارات

التايل: نيوزيلندا بالشكل يف الكهربائية اارج تبدو

حمل سكنكم. إىل بأخذكم يستقبلونكم من اآلن سيقوم

من  الكثري العربية السعودية. اململكة عن الكثري بعد ال يعرفون نيوزيلندا، أهل معظم الكيويني، الكيويون
يعرفون السعوديني ال

عن السعودية تعليم الكيويني بامتياز ستحظون يف نيوزيلندا أنتم وبينما ببلدكم أنتم فخورون نيوزيلندا. عن الكثري والسعوديون
نيوزيلندا. تتعلمون عن بينما

التعليمي، نظامكم األسرية، حياتكم ملبسكم، لغتكم، أطعمتكم، عن املعلومات – ببعض ني ملمّ أن تأتوا املفيد من
عن املزيد مهتمون مبعرفة الكيويني من الكثري أن كما السعودي. النفطي، والتحديث االقتصاد امللكية، األسرة

مساعدتهم وميكنكم خاطئة تكون أفكارهم قد نيوزيلندا. بعض يف املسلمني من ال يوجد الكثري حيث أنه اإلسالم
فهمها. على

متعلّقني  تبقوا ولكن حاولوا أال الوطن. إىل باحلنني تشعرون قد وصعوبة. اختالفاً األكثر واألسابيع األوىل ستكون األيام الوطن إىل احلنني
نيوزيلندا مثرية يف بداية ابدأوا االلكرتوين. الربيد إرسال أو اتصاالت هاتفية كثرية بإجراء موطنكم مع عاطفياً جداً
قدر ممكن. ا بأكثر منّ بأنكم تشعروا بأن لكم. نرغب صديق على أنه شخص كل ومعاملة األسئلة من الكثري بطرح

أجنيب.  مع شخص مبحادثة للبدء شديد خبجل الكيويني يشعر غالباً ما باحملادثة. تبادروا سيكون عليكم أن ما غالباً
جداً. سهالً األمر ستجدون بذلك أنتم بدأمت إذا ولكن

نوم  بعد جيداً. لالسرتاحة وقتكم خذوا الطائرة. جيداً يف تناموا مل طويلة. رمبا السعودية من نيوزيلندا إىل الرحلة التعب بعد السفر
بوقت طويل! السعودية يف الصباح حيل أن قبل تصحون سوف األوىل ليلتكم
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الوصول بطاقة
وصول بطاقة الطائرة طاقم يعطيكم سوف

إىل نيوزيلندا. وصولكم قبل

وجيب اإلجنليزية، باللغة البطاقة هذه ستكون
الرحلة، أثناء باإلجنليزية بتعبئتها تقوموا أن

قبلها. وليس

البطاقة. هلذه بالعربية ترمجة هنا

ختتلف قد فحسب. ملعلوماتكم التوضيح هنا
األحدث. النسخة عن قليالً البطاقة

٥

From: http://www.customs.govt.nz/nr/rdonlyres/62139753-9078-43f2-ae1a-ec2e0222fbff/0/arabic.pdf



حملة

وبدأ الرياض األم مدينته امللك سعود يف جامعة من مساعد خترج
.(SASO) و املقاييس للموصفات السعودية العربية اهليئة لدى العمل

من السوائل وغريه البرتول يف اللزوجة عمله يتضمن قياس كان
للحصول طلباً وقدم .“SASO

” يف قياس احلرارة خمترب اللزجة يف
وأحباثه. اهتماماته ملتابعة علمية منحة على

إىل جامعة كانرتبري  وصل ٢٠٠٣ عام ويف علمية منحة مساعد منح مت
ولكنه جيدة. شفهياً اإلجنليزية باللغة معرفته كانت نيوزيلندا. يف

أتاح مما عام، ملدة اإلجنليزية اللغة ودراسة بالنصيحة األخذ فضل
نيوزيلندا. يف احلياة على الدراسة وطريقة ليعتاد الوقت الالزم له

لطالب بالنسبة األهمية شديدة وكتابتها اإلجنليزية قراءة اللغة وتعد
العليا. الدراسات

أشهر التحق بدورة اإلجنليزية لبضعة للغة عامة بدورة التحق أن بعد
”كانت مرحلة تغري ذلك: ويقول عن للدراسات العليا، أكادميية خاصة

اإلجنليزية“. لغيت حقيقية يف

ملستوى  املقررة الكتب بعض مساعد درس ٢٠٠٥ عام أوائل يف
اآلن يشرف عليه الذي مارش كن بالربوفيسور والتقى املاجستري

مقياس دراسة مساعد عمل ويتضمن املاجستري. أطروحة إعداد يف
يف الدكتوراه دراسة متابعة يف يرغب املتذبذب. وهو السلكي اللزوجة

كانرتبري.

ويقول جداً“. مرتفع جتتهد. فاملستوى عليك أن ”جيب مساعد: يقول
األهمية، وال شديد التواصل اجليد اإلجنليزية ألن اللغة إتقان ينبغي إنه

أيضاً. ذلك عن أهمية اجليد التعامل يقل

مساعد املطريي
(فيزياء) علوم ماجستري

كرايست تشرتش كانرتبري يف جامعة

ثقافته على اطلعت ودودة جداً مع أسرة هنا حياته مساعد بدأ
زوجته، به حلقت أسابيع شديداً. وبعد بضعة واهتمت به اهتماماً

زوجته وتدرس اجلامعة. من قريباً منزالً يستأجران اآلن وهما أمال،
للحصول اجلامعة وختطط من يف مكان آخر اإلجنليزية اللغة حالياً
يف أمال استمرت اجلماعية. وقد االتصاالت يف درجة املاجستري على
يعد مشكلة ال هذا مساعد إن ويقول السعودي العادي زيها ارتداء
ولطيف طبيعي بشكل يتصرفون اآلخرون فالطالب هلما؛ بالنسبة

معهما.

يف تأيت للدراسة السعودية اليت األسر خماطباً مساعد يقول
الناس مع تتحدثوا أن جيب البيئة اجليدة. من ”استفيدوا نيوزيلندا:
احملاضرات ولكن بعض املشاكل، جديدة. واجهنا وتكونوا صداقات

واجتهاد.“ جبد تعملوا أن بد وال اجلهد تتطلب الكثري من والواجبات

من  ”استفد
اجليدة“ البيئة

٦
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املتواجدون السعوديون الطلبة مينحكم وسوف يف نيوزيلندا. لكم شديدة املساعدة واملسلمة العربية ستكون اجلالية • عرب أصدقاء

البداية. يف منهم الكثري تتعلمون سوف اجليدة. النصائح من نيوزيلندا الكثري يف

األخرى. البلدان من األجانب والطلبة الكيويني من – خمتلفة صداقات عدة تكوّنوا أن نأمل الحقاً، •  

اإلجنليزية. باللغة والكتابة والقراءة التكلم واالستماع يف يكمن نيوزيلندا يف العيش والدراسة الناجحة مفتاح إن • اإلجنليزية 
أن عليها، ويُقال ستعتادون سرعان ما ولكنكم واألسرتالية واألمريكية الربيطانية عن ختتلف لكنة الكيوية لإلجنليزية

لكنات. من عدة اإلجنليزية الكيوية أسهل

ما أنهم يقولون البعض دراستها. أكملوا الطلبة الذين للغاية بها التأسيسية يوصي واملقررات اللغة اإلجنليزية مقررات •  
بدونها. لينجحوا كانوا

الوقت. طوال واستمعوا ممكن. حتدثوا واسألوا قدر اللغة بأكثر ممارسة عليكم •  

قول: اجل من ليس •  

أفهم“، ”عذراً، مل ذلك“، أن تعيد قول ”أرجو   
تعين؟“ ماذا لتوّك، استخدمتها اليت ”الكلمة   

مفيداً. أن يكون التلفزيون إىل واالستماع ميكن ملشاهدة •  

لكم: لتفسريها منها بعضاً إليكم وخمتلفة. غريبة جتدونها قد كثرية أساليب نيوزيلندا ألهل الكيوية الطرق

والكثري اهلاتف، سائقي احلافالت، على احملالت، بائعي املطاعم، لناديل – “Thank you ”شكراً- ما يقول الكيويون غالباً •  
.“thanks, cheers, Ta

” هي: عن الشكر للتعبري أخرى طريقة عادة. جمرد إنها صادقة: عالقة األمر غريهم. ليس

املفيد فمن ،١٣١٥ عند الساعة أو حافلة حماضرة أو اجتماع موعد كان إذا مواعيدهم. يف دقيقون الكيويني معظم •  
به. بأس ال والتبكري مهذباً، ليس املواعيد يف التأخر الوقت. يف أن تتواجدوا

اللطفاء املرأة أو الرجل حيب الكل الغالية. كنوزهم كأمثن األطفال حيب النيوزيالنديون الثقافات، كسائر •  
أبويهم. تعرفون ال عندما األطفال إىل يف التودد تبالغوا ال لكن األطفال. مع والودودين

يقدمون الذي األشخاص وعلى لدينا خدم ليس بذلك!“. ”قم نقول حنن ال البعض. بعضهم الكيويون يأمر ال •  
بها. وال نأمر نطلبها، فنحن خدمة نتوقع عندما وحىت ذلك. عليهم يتوجب ال أن مبسرّتكم، أن يرغبوا اخلدمة

املثال: سبيل على
ماء؟“ يل بكوب هل ”عفواً، الباب؟“   بإغالق تسمح ”هل   

سيشعرون باإلساءة: فغالباً ما به، يقومون ما على الناس ما أمليتم إذا
املاء!“ من كوباً ”أحضر يل الباب!“     ”أغلق   

طويالً وقتاً نقضي ال حنن بسرعة. بالنا يف ما نقول حمادثة بيننا تدور للغاية. عندما مباشرة نيوزيلندا يف احملادثة •  
جداً. مباشرة أسئلة نطرح قد قصري. حديث يف

صحتك؟“ ”كيف متعباً!“     ”تبدو   
بعد؟“   الدراسي فرضك أمتمت ”هل نيوزيلندا؟“    تعجبك ”هل   

ولكن  نساء السيدات كل األخالق. رفيعة امرأة تعين السيدة النساء. على ”سيدات“ يطلق الكيويون وصف •  
سيدات. النساء كل ليست

املركبات، قيادة الرجل – به قد يقوم شيء بكل القيام وميكنهن نيوزيلندا. يف القانون يف النساء متساويات تعترب
أخرى وهلن حقوق أرض، منزل أو مصريف، امتالك فتح حساب جتاري، عمل امتالك االنتخابات، يف التصويت

كثرية.
تعليمات صادرة  الرجل قبول من يُطلب قد ما وغالباً النيوزيالندي اتمع يف عديدة قيادية مراكز النساء حتتل  

قد الشرطة ضابط امرأة. يكون قد معه الذي تتعاملون أو احملاسب احملامي البنك، احلافلة، مدير سائق امرأة. عن
يف متساو كشريك املرأة إىل املنزل، يُنظر يف الرجل. يتلقاه الذي االحرتام بنفس معها التعامل وجيب امرأة، يكون

الزواج.
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العارية واألكتاف واألذرع التنانري القصرية وتُعترب الصيف. يف جداً، خصوصاً خمتلف نيوزيلندا يف املرأة لباس •  

االنقياد. سهلة أو مرتاخية املرأة أن املظاهر هذه أي من تعين وال شائعاً. أمراً العار واخلصر والرؤوس املكشوفة
املرأة وعدم احرتام الرجال على له. وختلص شريك حتبه أو لديها زوج ولكنها بالتأكيد جبسمها املرأة تفتخر

شخصية. بطريقة ملسها عدم وبالتأكيد غري الئقة بأمور االحياء أو وجهها التحديق يف

غري عالقة أي وجود يعين ال هذا ولكن باليد. ومصافحتها املودة وإظهار مع امرأة بالتحدث بأس نيوزيلندا ال يف •  
الئقة.

احمليط كل جزر من ومقيمني آخرين (األوروبيون)، املاووري والباكيها بشعب للغاية الثقافات متعددة اآلن نيوزيلندا •  
حتت متساوون مجيعاً وهم يعتربون أخرى. وأمريكا اجلنوبية وأراض وأوروبا من آسيا كثرية أحناء ومن اهلاديء،

وضعاً تعين ال العرقية اجلماعات بالطبقات. نيوزيلندا تعرتف ال نيوزيالنديون. يصبحوا مواطنون أن القانون وميكنهم
يصعب من أثرياء وبعض أوروبيون وهناك والصينيني، الفلببينيني واهلنود من والفقراء األغنياء فهناك أدىن، أو أعلى

يعاملونكم. أن تودون كما الناس عاملوا خادم لكم. وال أحد عليكم سيد كسب معيشتهم. ليس هناك عليهم

على حيكمون الذين الناس ذلك بعض هناك مع ولكن نيوزيلندا. يف غائباً العنصري التحيز يكون أن جيب •  
ما عاملكم إذا جيداً. متعلمني غري الناس هؤالء يكون ما وغالباً ملبسهم. أو أو لغتهم بشرتهم لون حبسب اآلخرين
رؤية عند باحلرج يشعرون الكيويني عليهم. معظم جتيبوا وال مبتعدين تسريوا أن يُرجى سيئة بطريقة آخر شخص

الطريقة. يتصرفون بتلك آخرين

باالسم األول بل حممد“)، ”السيد (مثال، بلقب خياطبونكم لن ما وغالباً رسمية. بطريقة ال يتصرفون الكيويون •  
كبار خماطبة جيب رسمية. بطريقة التصرف منكم تستدعي مناسبات كثرية هناك (”حممد“). ليست فحسب
األول باسمهم خماطبتهم منكم ما طلبوا وإذا براون). السيد سميث، (مثال، السيدة العائلة السن باللقب واسم

واالطراء لكم. الصداقة على عالمة فتلك

كل ليس بالزواج. يرتبطون معاً يقطن من كل يف نيوزيلندا. ليس واألُسر البيوت من عديدة خمتلفة هناك أنواع •  
خمتلطة عائالت مطلّقني، زوجني أطفال، لديهم عازبون آباء نيوزيلندا يوجد يف بزواج. مرتبط أطفال من لديه

”طبيعي!“. بأنه حمدد شيء هناك ليس قانونية. اجلنس مثلية العالقات ممتدة. وعائالت

لعبة  دولية. شهرة النيوزيالندي All Black ولفريق الكثريين عند شعبية لعبة الركيب الرياضة. الكيويون حيب •  
اململكة يف شعبيتها بنفس القدم كرة حتظى ال كذلك. جداً شعبية رياضات السلة هي وكرة القدم وكرة الكريكيت

السعودية. العربية

باستخدام األنظار حمط أنفسهم من للغاية الناجحون أو االستثنائيون األشخاص جيعل أن الكيويون حيب ال •  
نيوزيلندا. يف من كل شيء تقتنوا ألنفسكم األفضل أن اجليد من يكون ال وقد ثرواتهم. أو جناحهم أو كلماتهم

الناس معظم بذلك مثل وتكونون ضروري هو ما كل هي العادي النقال واهلاتف العادي واملنزل العادية السيارة
رسمية. مناسبة حضور عادياً إال عند اوهرات غالية الثمن سيكون أمراً غري الكثري من اآلخرين. ارتداء

املستوطنون ع وقّ ،١٨٤٠ سنة نيوزيلندا. رسمية يف لغة املاووري لغة لنيوزيلندا. األصلي الشعب هم املاووري • املاووري 
أنها على اليوم هذه املعاهدة وتستمر وايتانغي، معاهدة تُسمى مع املاووري معاهدة يف نيوزيلندا األوروبيون

نيوزيلندا. حكومة أو والتاج الشراكة بني املاووري معاهدة

بتنوع نيوزيلندا ومميزة يف خاصة املاوورية الثقافة لكن السمراء، بشرتهم لون من املاووري كل على التعرف ميكن ال •  
والقرابة. واتمع والغناء الرقص من ثري

املاوورية. الثقافة على االهتمام بالتعرف تظهرون عندما بالسرور املاووريون يشعر •  

وللجميع القانون نظر يف متساوون الكل نيوزيلندا. حمظور يف اإلعاقة أو العمر النوع، حسب اجلنس، التمييز • القانون 
احلياة. يف متساوية فرصة

ميكنهم ال املاووريني من الكثري كذلك. رسمية لغة هي املاوورية واللغة لنيوزيلندا، الرسمية اللغة هي اإلجنليزية •  
األماكن أسماء يف كما نيوزيلندا لغة من جزءاً ماوورية كثرية أصبحت اآلن كلمات هناك باملاوورية لكن التحدث

اخلاصة. والكلمات والتحيات

االختبارات. يف النجاح إجازة قيادة عند على احلصول عاماً ١٦ يبلغ شخص ميكن ألي •  

إال شائناً عمالً خاص يعترب منزل يف التدخني اخلارج. يف التدخني املباين. ميكنكم معظم يف غري مسموح التدخني •  
املالك. من اإلذن أعطيتم إذا
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والثمالة،  الشراب يف معظم الناس اإلسراف يقبل ال وأكثر. عاماً ١٨ البالغني الكحول للرجال والنساء ببيع يسمح •  
قانونياً األمر هذا يعترب يف بيوتهم ويف املطاعم واحلانات. الكحول من القليل شرب حيبون البالغني من الكثري لكن
أالّ تشعروا باإلساءة. يف حضوركم يرجى يشربون الناس وجدمت نيوزيلندا. إذا احلياة يف أسلوب وجزءاً من وطبيعياً

سيئة بطريقة عنه التحدث أو آخر شخص عن الكتابة أو آخر، شخص مضايقة أو ضرب أو سرقة املمنوع من •  
ذلك. صحة إثبات باإلمكان كان علناً إالّ إذا

وطاقتهم. صحتهم على للمحافظة املعتادة أو التمارين الرياضة بعض ممارسة حيبون الطلبة من الكثري • الطلق  اهلواء

البيوت بالسيارة لتألفوا أو القدمني على طويلة جوالت أن تأخذوا نرجو مرّة ألول نيوزيلندا تصلون إىل عندما •  
والناس وأنشطتهم. والشوارع وامعات التجارية

الكرة الغولف، (االسكواش، الرياضات بعض لعب اختيار الطلق وميكنكم اهلواء يف األنشطة الكيويون حيب •  
كثرية. أخرى رياضات أو الدراجات وركوب اجلبال والسري يف اخليل، إخل) ركوب القدم، التنس، كرة الطائرة،

واالسكواش والكرة والركيب القدم ككرة كثرية لرياضات وأندية خمصصة الستخدامكم مرافق جامعتكم يف توجد •  
بانضمامكم. السكنية حيث يرحب يف األحياء األندية هذه مثل وتتوفر الطائرة.

. الدراسة. من للرتويح تنويعاً هذه األنشطة مثل توفر •  

الواحد اليوم يشهد أن املمكن قصرية. ومن وأوقات مسافات بشدة عرب متغري الطقس لكن صغرية نيوزيلندا • الطقس 
الطقس عن الكيويون يتحدث املتوفع. غري توقعوا ورطوبة! وثلج وصقيع وضباب وبرودة وحرارة ورياحاً مطراً

اليوم. طقس عن تبدأ باحلديث النقاشات من الكثري على الدوام. خمتلف الوقت ألنه طوال

لكن معظم نيوزيلندا كثرية يف مساجد هناك ليس املدينة. أقرب مسجد يف إىل إرشادكم سيتم ما سرعان • الصالة 
املساجد. تقع أين سيعرفون النيوزيالنديني

الصالة. ألداء الغريب الشمال حنو التوجه عليكم نيوزيلندا يف •   

كثرية. أمور يف مفيدة نصائح ترتادونه سيسدون إليكم املسجد الذي يف الصالة يؤدون الذين املؤمنون •  

بوا جرّ نيوزيلندا. إىل جميئهم عند خيتربونه الذي األكرب التغري هو الطعام اتلف أن يقولون من الطلبة الكثري • الطعاموالشراب 
تتوفر كما مدينتكم. يف املفضلة العربية واألطعمة احلالل األطعمة تتوفر أين أيضاً ولكن تأكدوا جديدة أطعمة

احلالل. األطعمة تقدم املطاعم اليت بعض

املعلومات. هذه يف اإلسالمية واجلالية وجامعتكم أصدقاؤكم يساعدكم سوف •  

األطعمة العضوية. يفضل والبعض نباتيون الناس الطبيعية والصحية. بعض األطعمة من نيوزيلندا الكثري يف يتوفر •  

اخلنزير. حلم ال تأكلون أنكم الناس لبعض للتفسري حتتاجون قد •  

غالية واملستشفيات األطباء رسوم تكون قد تأمني صحي. على الالزم احلصول من نيوزيلندا وجودكم يف أثناء • التأمني 
نيوزيلندا. يف هو متوفر للمقيمني كما لألجانب الصحية الرعاية حكومة نيوزيلندا متوّل الطوارىء. ال عند جداً

هاماً. أمراً الصحي التأمني يعترب لذلك،

خدمة وتتوفر قطارات أنفاق أي املدن يف ليس نيوزيلندا. يف النقل الشائعة وسائل أكثر هي واحلافالت السيارات • التجوال 
وولنغتون. يف أوكالند فقط قطارات املدن

قوهلا. وكيفية تذكرها حماولة وعليكم ماوورية أسماء األماكن من للكثري •  

التأمني مبلغ تسديد عليكم كذلك أن تذكروا ولكن نيوزيلندا. جداً يف معقول سعر ميكنكم شراء سيارة مقابل •  
بعد شرائها. سترتاجع السيارة سرعان ما قيمة السيارة وأجرة البنزين. صيانة وتكاليف

وشهادة تسجيل حديث دفرت يكون للسيارة أن جيب سيارة. عند شراء أصدقائكم ومرشديكم نصيحة اتبعوا •  
الئقة. ميكانيكي فحص
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غسيل وسلّة (دُش) غرفة االستحمام

التالل على حديث بيت

الطراز قدمي بيت

نوم غرفة

املدينة حديث يف بيت

ام محّ

مطبخ
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السكن
كضيف. وميكنكم بيتهم أسرة نيوزيالندية يف مع اإلقامة هذا عائلي. ويعين يف بيت البداية يف يقيمون من الطلبة كثري • اإلقامة  بيوت
اجليدة. من النصائح الكثري على الكيوية واحلصول الطرق بعض وتعلم احملادثات اإلجنليزية يف اللغة التمرن على هنا

الوجبات يف املنزل ومعظم والسكن الغرفة أجرة وتشمل األسبوع واحدة يف أجرة عائلي ستدفعون يف بيت لإلقامة •  
والغسيل.

ولكنكم متاماً مستقلني تكونوا شقة. لن يف مع آخرين السكن نيوزيلندا قبل يف حياتكم لتبدأوا طريقة جيدة إنها •  
بكم. يعتنون بأشخاص وحتظون الكثري ستتعلمون

معظم فحسب. إقامتكم ويغطي تكلفة متواضع مبلغ لكنه خدماتهم، مقابل مبلغاً اإلقامة البيتية خدمة موفرو يتقاضى •  
لكم أصدقاء سيصبحون فإنهم رغبتم ما وإذا الذي تدفعونه. املبلغ يقدمه مما أكثر سيقدمون لكم البيتية اإلقامة موفري

معاً. القصص تتشاركون وسوف وباإلسالم بالسعودية مهتمة ستكون العائالت أفضل النيوزيالندية. أسرتكم وأحياناً

ما إذا باإلهانة وسيشعرون لكم خدماً ليسوا لكنهم بالراحة. تشعروا أن وأصدقاؤكم اإلقامة بيت أسرة لكم تريد •  
الناس. بني بشأن املساواة للغاية حساسون أشخاص النيوزيالنديون أمراً. عليهم تليتم

وستقوم العائلة منظمة غرفتكم احملافظة على يرجى إتباعها: عليكم جيب اليت البسيطة املسؤوليات بعض هناك •  
ليقوم مكان يف كل األرض على بها تلقوا ال و هلا خمصص واحد مكان يف املتسخة مالبسكم بتنظيفها. ضعوا

ستقوم كل استخدام. بعد الغسل إىل ال حتتاج املالبس ولذا حارا نيوزيلندا ليس يف الطقس . بالتقاطها احدهم
ستتضايق مسبقا. العائلة إخبار يرجى مساء املنزل إىل تعودوا ال قررمت أن وإذا يوم لكم كل العشاء بإعداد عائلتكم

التأخري. على عزمكم عن العائلة إخبار التصرف حسن من تتناولوه. الطعام وال يقومون بإعداد العائلة عندما
من الطعام االنتهاء بعد وجتميع األطباق الطعام طاولة إعداد مثل الصغرية املساعدات بعض تقدميكم حالة يف
الطاقة استخدام يف االقتصاد عليكم االمتنان. من بكثري اهود هذا عائلتكم لكم ستقدر جتفيفها يف واملساعدة

استعماهلما. احلمام بعد وأرضية املرحاض جتفيف يرجى الليل. طوال مضاءة املصابيح ترك عدم الكهربائية مثال

بالبيت حييط ما غالباً الصور). (انظروا السعودية يف البيوت من غرفاً أصغر وتضم النيوزيلندية صغرية البيوت •  
عالية. أمنية خبدمة مرتبطة أسوار وليس أسيجة هناك اخلارج. ومساحة للجلوس واألكل يف أرض قطعة

تعرف ال قد بأنفسكم. أديروا حمادثة واكتشفوا أسئلة، اطرحوا يف التخاطب. هو البيتية اإلقامة يف النجاح سر •  
بالراحة. الشعور على مساعدتكم يف مهتمة ستكون األسرة املضيفة بعض أساليبكم لكنها

الطريقة على وجباتكم بإعداد املضيفة األسرة تقوم الهتمامكم. مثرياً للطهي يكون استعمال املطبخ قد •  
العريب. الطهي أساليب بعض يف عرض ترغبون وقد النيوزيالندية،

الذي املكان عن األسرة املضيفة من واستفسروا تنسيقها على احملافظة يرجى اخلاصة. مساحتكم هي نومكم غرفة •  
ألداء الصالة. الغرفة هذه استخدموا غرفتكم. يف تدخنوا لغسلها. ال استعداداً املتسخة مالبسكم فيه تضعوا أن جيب

(الدُش) املغسلة يرجى استعمال األرضية. على القدمني لغسل مصمم فهو غري خمتلف. طراز النيوزيلندي ام للحمّ •  
واملرحاض. االستحمام واملغسلة بعد األرضية وتنشيف تنظيف من تأكدوا الصغري هلذا الغرض. االستحمام أو حوض

أسرع. بشكل التحدث البداية. ميكنهم الحقاً يف أكثر ببطء إليكم التحدث األسرة اطلبوا من •  

مىت وخترجون، ستأتون تعلم مىت أن األسرة تأكدوا – البيتية طرق اإلقامة من التفاهم على التأكد عليكم •  
عند حتبون ارتداءه ماذا احلالل، األطعمة أين تشرتون حتبونها، من ال أطعمة أي العشاء، على ستتأخرون

أمور السعودية. هناك إىل مكاملات جترون وكيف الكمبيوتر، أو اهلاتف استعمال ميكنكم الوقت من كم االسرتخاء،
يتوجب مناقشتها. هذه شىت مثل صغرية

البيتية يف اخلدمة موفر كلّموا يسوؤكم الشرب إذا كان إخل. اجلعة، أو النبيذ مثل الكحول من القليل األسر بعض تشرب قد •  
ذلكوتقبله. تفهم ويطلبمنكم شائع البيت أمر الكحوليف ولكن شربالقليلمن الثمالة غريمقبولة الشأن. جامعتكم بهذا

هذا ويعترب املسيحية) الديانة عن لوحة أو صليب (مثال، دينية قطع عرض يف ترغب قد املضيفة األسر بعض •  
غرفتكم. الرموز يف هذه مثل وضع عليكم يكون لن عقيدة األسرة. يرجى احرتام هلم. حقاً

ستجدون ما غالباً ولكنكم تريب كالباً البيوت اليت جتنب حناول سوف غالباً. األليفة احليوانات حيب الكيويون •  
الداخل. يف أو اثنتني قطة

سكنية. شقة إىل ما ينتقلون الحقاً غالباً فهم نيوزيلندا، على لتعريفهم اإلقامة بيوت يف الطلبة يعيش أن مبجرد •  
أسابيع. عدة قبل انتقالكم موعد وجامعتكم بشأن املضيفة األسرة عليكم إبالغ
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السكن
مع منزل مبفردكم أو أو شقة أو طاليب، سكن يف غرفة ميكنكم تأجري للسكن. الكثري من الطلبة أماكن يستأجر • الشقق 

بسهولة. معاً العيش من تتمكنوا حىت حبرص اختيارهم املهم من آخرين أشخاص مع سكنتم إذا آخرين.

اآلخرين الطلبة من كثري مع تعيشون فيها توفرها جامعتكم. غرف مؤجرة من مبىن هو (hostel) الطاليب السكن •  
ما وعادةً والنساء. الرجال من خمتلطة الطالبية املساكن معظم الطعام. ووجبات املياه دورات يف وتتشاركون

األسبوع. يف واحدة أجرة السكنية الدور تتقاضى هذه

1-5 غرف على الشقق حتتوي قد خاص. اجلامعة أو مالك إما متتلكها سكنية وحدات (apartments) هي الشقق •  
توفر اجلامعات معظم يف شقة. معاً الطلبة ما يتشارك واملعيشة. غالياً للطهي واالستحمام مشرتكة ومساحة نوم
وأجرة طعامكم مثن ستدفعون إىل ذلك، وإضافة اإلجيار. تسديد عليكم سيكون احلرم اجلامعي. قريبة من شققاً
طهي أو تنظيف خدمات تتلقوا لن العادة، ويف تشرتونها. أخرى خدمة وأي االنرتنت واتصال الكهرباء واهلاتف

أجلكم. من بذلك للقيام أشخاص توظيف ميكنكم ولكن

تقدم اليت والتدبري املنزيل التنظيف خدمات كل فيها (serviced apartments) تتوفر اخلدمات ذات الشقق •  
السعر. مقابل

صغرية شققاً يتشاركون فإنهم معاً منزالً الطلبة يستأجر عندما .(flats) الصغرية الشقق أو (houses) البيوت •  
مشابهة املساكن هذه تكاليف الوحدات. من جمتمع صغري أو عدد بيت منفصل الصغرية هي الشقق .(flatting)

للشقق.

تستأجرون عندما .(١٩٨٦ لعام السكين التأجري (قانون القانون حتت محاية تكونون نيوزيلندا يف مسكن تأجري عند •  
معلومات كثرية تتوفر انتقالكم للسكىن. قبل ع موقّ تأجري اتفاق على حتصلوا أن جيب مستأجرين. تصبحون فأنتم

يف السكين واملرشد أصدقائكم من النصيحة عليكم أخذ . www.tenancy.govt.nz موقع على األمر هذا حول
توقيع االتفاق. العريب قبل مرشدكم أو جامعتكم

مجيعاً. مرحباً بكم نيوزيلندا. إىل وأطفاهلم زوجاتهم معهم حيضرون قد بعض الطلبة • األسرة 

النيوزيالندية. االلتحاق باملدارس باإلجنليزية التخاطب على القادرين لألطفال ميكن •  

نيوزيالندا شائع يف لباس الرأس وشاح باحرتام. النيوزيالنديون إليهم ارتداء احلجاب وسوف ينظر للزوجات ميكن •  
معتاد. غري أمر الوجه هو تغطية ولكن

معاً. العيش ميكنهم ولذلك بسرعة لإلجيار بيتاً جتد السعودية العائالت معظم •  
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حملة

عليكم  ”جيب
ما على العثور

حيفزكمبأنفسكم“.

النفس من علم علمية يف على درجة حصل مسبقاً أمين قد كان
اتلفة واجلامعات نيوزيلندا سمع عن املزيد. أراد ولكنه اخلارج
من يسمعه وما اإلنرتنت عرب خالل البحث من واختصاصاتها

املثايل“. بالطابع نيوزيلندا ”تتسم ويقول: الناس.

درجة مزدوجة. على يعمل للحصول ولنغتون يف اآلن وهو
التعليم. من أكرب قدر على احلصول هو ما أراده وكل

اجلامعات فجميع جيد. نيوزيلندا يف التعليم إن أمين يقول
وقد التعليم. جودة على شديدة لرقابة وختضع حكومية
من الربامج. وإن يف العديد جيدة سمعة منها كل أسست

جيدين. عموماً، احملاضرين،

أفكار ولديه طالباً أجنبياً. كونه يف سابقة أمين خربة ميتلك
يف سهولة أكثر والدراسة احلياة جعل كيفية حول عديدة

ملساعدة اإلنرتنت عرب على تأسيس موقع وهو يعمل نيوزيلندا
السعوديني. الطالب

البيز أمين
أعمال دراسات بكالوريوس

ولنغتون يف ماسي جامعة

والتعليم، وجيب التواصل أمام حاجز أكرب اإلجنليزية اللغة إن يقول
يف الوقت بعض يقضوا أو اإلجنليزية اللغة جييدوا أن الطالب على

نيوزيلندا لتقويتها.

من شقة ولديه العديد يف العيش أمين اختار
اآلن يعرف وهو والنيوزلنديني، األصدقاء العرب

إليها للحصول يذهب اليت املناسبة األماكن
احتاد رؤية تأسيس يف ويرغب الطعام. على

املعلومات تبادل يستطيعوا لكي العرب الطالب
معاً. والصداقات
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األوضاع تهيئة
للحصول وزارة الرتبية كتيّب راجعوا معكم. بالتعامل منها أي وسريحب يف نيوزيلندا املصارف الكثري من هناك • مصريف  حساب

جيدة. استشارة على

إيداع ميكنكم االنرتنت. عرب حسابكم بفتح أيضاً لكم ويسمح املصرفية الطلبة حبسابات خيتص املصارف أحد •  
موقع بزيارة قوموا السعودية. العربية للمملكة مغادرتكم قبل احلساب ذلك يف  مبالغ

الرقم٩٦٠٨ ٣٨٢ ٤ ٦٤+   على بنيوزيلندا اتصلوا أو https://www.nbnz.co.nz/online/oao/Default.aspx 

وميكنها العمالء املسلمني احتياجات مصارف نيوزيلندا تعرف نيوزيلندا لكن يف إسالمية مصارف هناك ليس •  
مساعدتكم

اخلدمات أي أصدقاءكم اسألوا رقم نيوزيالندي. على واحلصول النقال هلاتفكم بسهولة MIS بطاقة شراء ميكنكم نقال هاتف
تكلفة. أرخص

  http://www.vodafone.co.nz/ و http://www.telecom.co.nz زوروا  

استخدامها وميكن خمتلفة كثرية بطاقات تتوفر بالسعودية. لالتصال رخيصة طريقة اهلاتفي االتصال بطاقات • اتصال  بطاقات
واخلاصة. العمومية اهلواتف من

األسرة املضيفة. على تكلفة يضع لن البطاقة هذه مثل باستخدام اإلقامة بيت من االتصال •  

ترمجة رسمية إظهار وميكنكم القيادة السعودية، رخصة مبوجب واحدة لسنة نيوزيالندا يف السيارة قيادة ميكنكم • قيادة رخصة
مقبولة. جيعلها اإلجنليزية مبا من الكلمات يكفي ما السعودية القيادة حتمل رخصة العادة، ويف باإلجنليزية. هلا

النيوزيالندية قيادتكم رخصة على أن حتصلوا املفيد من لذلك نيوزيلندا، يف من سنة واحدة أكثر معظمكم يقضي سوف •  
عملي. واختبار قيادة اخليارات) متعددة (إجابة خطي اختبار اجتياز عليكم سيكون ممكن. وقت أسرع يف

زوروا: نيوزيالندا. يف املرور قواعد ملعرفة كتاب أفضل هو “
The Road Code

” كتاب •   
    http://www.ltsa.govt.nz/roadcode/ 
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أسرة مع لإلقامة جداً متحمساً ”كنت

بالثقة أمتتع أكن مل نيوزيلندية ولكنين
وأسأل“. ألتكلم بنفسي الكافية

حملة

حيب أوكالند. جامعة يف ومؤيد آل باسمي هذان طالبا الطب يسمى
هذا ألن دائماً للشخص االسم األول استخدام الشعب النيوزيلندي

محيمية. أكثر

املدينة من الطالبان
جاءا القطيف. وقد و
املنحة جمموعة ضمن

ودرسا نفسها الدراسية
ملدة اإلجنليزية اللغة

عام أشهر تبعها ثالثة
برنامج الدراسات يف
وبالرغم التأسيسية.
عاش قد آل أن من
املتحدة الواليات يف

اإلجنليزية اللغة وتعلم
بااللتحاق ينصح أنه إال

اللغة بربناجمي
اإلجنليزية والدراسات

ألجنح أكن ومل للتكيف وقت إىل ”حتتاج هذا: يف ويقول التأسيسية.
بالطبع.“ هناك بعض الفروق هذا. بدون

من والعديد واجلداول والكالب والقطط والطعام الوطن إىل احلنني
النساء وتويل البارد الناس والطقس بني واملساواة اآلسيويني الطالب
يتذكرونها. أشياء كانت هذه كل السفر، وإرهاق السلطة يف مناصب

األوىل املرحلة ويف وصال عندما واجهاها من الصعوبات اليت بالرغم
على املاضي بابتسامة إال أنهما يتذكران ، أوكالند يف حياتهما من

يتيح أوكالند إىل ”القدوم السعودي: هلما صديقهما وجهيهما. قال
الثقافات، متعدد جمتمع على ويتعرفا لعقليكما ليتفتحا الفرصة

الفروق“. مع التعامل يسود التسامح يف حيث

على للحصول دراستهما يف جداً جيدة اآلن بنتائج ومؤيد آل يتمتع
درجة على أن يتابع للحصول كالهما وينوي درجة البكالوريوس

طبيبني. ليصبحا واجلراحة الطب البكالوريوس يف

بذلك. ينصحان األوىل. وهما األشهر يف نيوزيلندا من مع أسرتني أقاما
إن ويقوالن آخرين طالب مع للجامعة تابعة يف شقة ويعيشان اآلن

نيوزيلندا. يف احلياة على املرء يتعود أن جيد بعد هذا

الدباغ  احلسني
العوامي مؤيد و

بكالوريوس
أوكالند جامعة

الصحة وعلوم الطب كلية

على يتفق الرجالن مسؤوليات، دون عمريهما من عاماً أول 81 قضاء بعد
أفضل يعد املرء يتخذها اليت القرارات كل مسؤولية االستقالل وحتمل أن

األمور الكثري من بوجود يعلم الذي احلسني يقول على حياتيهما. طرأ تغيري
االجتماعية والسينما واللقاءات الرياضة الدراسة مثل عن تلهي اليت

كنتم ولكن إذا حيفزكم بأنفسكم، ما على العثور عليكم ”جيب والرحالت:
يف  على الطالب تفعلون.“ جيب ماذا الالزمة فستعلمون تتحلون بالقيم

النتائج. يتحملوا وأن قراراتهم بأنفسهم يتخذوا أن نيوزيلندا

االمتحانات وقت يف وليس العام طيلة الطالب يدرس أن جيب
واملساندة الدعم من املزيد الطالب ويتلقى فحسب.
بالقراءة تتعلق أمور يف ورشات العمل و املرشدين من
من االستفادة عليكم وجيب التعلم. ومهارات الفعالة

األحيان. بعض يف مرة من أكثر هذا،

ومتارسون؛ وتفهمون نيوزيلندا يف ”تتعلمون مؤيد: يقول
مهمة معدالتكم فحسب. االمتحانات الجتياز ليس
من هنا إىل ال نأيت أخرى. هامة أمور ولكن هناك

إىل هنا جئنا بل اخلالصة“؛ ”األكادميية الدراسة أجل
خالل من مع الناس التعامل يف أخرى لتطوير مهارات

جمتمع متعدد الثقافات“. يف العيش

الكثري بعد طبيبني يصبحا أن إىل الرجلني كال يتطلع
التخصص عن بسعادة ويتحدثان اجلاد. العمل من

السعودية. العربية اململكة والعودة إىل

احلسني

مؤيد
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الدراسة
من الفروض  اجلامعات معظم يف الدرجات حتسب يفشلون. قد االمتحانات قبل إال جيتهدون ال الذين الطلبة منذ  البدء
سوف  السنة. طوال العمل بثبات الدراسي. عليكم طوال العام جتري اليت واالمتحانات واالختبارات الدراسية األول  اليوم

الطريقة. بهذه أفضل بشكل تتعلمون

غري مهذب.  أمر املواعيد على التأخر مواعيدها. األخرى يف والصفوف احملاضرات احضروا الدقة

عدد  فهناك احملاضرات، يف أما الدراسية. كاحللقات الصغرية الصفوف يف األسئلة طرح إىل بكل تشجيع مدعوون أنتم األسئلة
احلصة. بعد اآلخرين والطلبة ر احملاضِ إىل اجليد توجيه األسئلة ولكن، من بذلك. للقيام الطلبة كبري من

وعنوان بريده  النقال رقم هاتفه معرفة من ورمبا سعودياً. تأكدوا عربياً مرشداً جامعتكم لكم توفر أن حيتمل النصيحة
صغرية. مهما كانت األسئلة من الكثري املرشدين على اطرحوا االلكرتوين.

بكل  خاص دفرت امللفات، أو أو املالحظات دفاتر اختيار الدراسة. ميكنكم مالحظات اخلاصة لتدوين مفكرتكم روا حضّ القرطاسية
اختياركم. كان أياً بالستيكي، ملف مادة،

ككتابة  دراسية معينة اإلجنليزية ومهارات اللغة يف ملساعدتكم وورشات عمل وندوات أشخاصاً جامعتكم توفر الدعم
اآلخر والبعض األنشطة، هذه مثل حىت حيضرون الطلبة ال الفعالة. بعض املالحظات والقراءة الفروض وأخذ

حيضرها عدة مرّات!

ألنكم  مساعدتكم الذين بإمكانهم األشخاص على التعرف املفيد من املوفّـر. الدعم من واالستفاة احلضور عليكم
معينة. أسئلة حول مراجعتهم تستطيعون حينها

االكتئاب  إىل هذا يؤدي وقد يتخاطبون. وال مساعدة إىل الطلبة يسعى ال غالباً ما جيداً الدراسة تسري عندما ال
تتكيفوا أن منكم املتوقع من وليس جادة املسألة إىل مشكلة تتحول قد إذا انعزلتم تسوء أكثر. والضجر وجيعل األمور

مبفردكم.

ومرشدوكم.  ومدرّسوكم أصدقاؤكم يقدمه الذي الدعم من االستفادة يرجى  

األسئلة،  وطرح رأيهم عن التعبري بسرعة ويتعلمون ودودون الطلبة السعوديني ألنهم حيبون احملاضرين الكثري من املشاركة
متعلمني نشطني. عندما تكونون ينسونه. ستجدون فعالية كبرية ال الذي يكتسبونه والتعلم

تتعلمونه.  تناقشون ما عندما السعودية يف األمور هي كيف اآلخرين إخبار عليكم ودينكم. ببلدكم تفتخرون أنتم الفخر
ليس البعض. بعضهم يعلّمون الطلبة نيوزيلندا بأن يف نؤمن منكم. يتعلمون وسوف اهتمامهم الكثريون سيبدي

واحلكمة. من لديه املعرفة املدرّس وحده

وجيب عليكم  واحد وقت يف كثرية متطلبات يكون لديكم األحيان قد بعض يف إدارة وقتكم وجمهودكم. تعلم عليكم األولويات  وضع
حلظة. آخر حىت كل شيء ترتكوا مبكرين: ال ابدأوا . أوالً بها القيام جيب أمور أي واختيار األولوية، منحها

أهمية. األكثر ما هو اختيار عليهم دراساتهم. مهماً يف شيء قد يكون كل قراءة الطلبة معظم استطاعة يف ليس

حصص  دعم تساعد يف اليت العملية واألشياء النقاشات وهنا جتري الصفوف، هذه مثل لديها املواد من الكثري احللقاتالدراسية
احملاضرة. واتربات

احملاضرات.  يف عنها الصفوف هذه يف صداقات تكوين األسهل فمن جلسة. كل حضوركم من تأكدوا

يف  أو مبكراً أعمالكم بتسليم قوموا جزاءات. يستتبع التأخري والواجبات املتأخرة. الفروض مع اجلامعات تتسامح ال املواعيد النهائية
الوقت احملدد.

النهائي.  قبل املوعد مرشدكم أو مدرّسكم كنتم متوعكني أبلغوا إن

مكتبة  تصبح أن جيب الكمبيوتر. أجهزة واستخدام املالحظات وأخذ كالقراءة للعمل- جيدة أماكن هي املكتبات املكتبة
لكم. ثانياً بيتاً جامعتكم

متصلة باالنرتنت.  وتكون الكمبيوتر، ألجهزة خمصصة أجنحة اجلامعات معظم يف يتوفر

لقد منحتكم  باستثماره. قمتم الذي مباشرة باهود تتصل تتلقونها اليت واملكافآت البدين. للتمرين مشابه التعلم العمل
وتصميم. طاقة وبكل وفعالية مبثابرة العمل من تأكدوا وفرصة. امتيازاً الدراسية املنحة
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املثايل“ نيوزلندا بالطابع ”تتسم

حملة

 ١٧ من تتكون بعثة دراسية طالب من جمموعة اثنان وحممد هاشم
السعودية. الثانوية يف الدراسة إمتام بعد نيوزيلندا إىل جاءوا طالباً
على احلصول يف يرغب وكالهما الشرقية املنطقة من قادم كالهما

على والشؤون املالية االقتصاد ويف األعمال دراسات يف البكالوريوس
التوايل.

بعض واكتساب التخرج، بعد السعودية العودة إىل يف هدفهما ويتمثل
درجة إلمتام اختيارهما يتم أن مث اال، هذا يف العمل يف اخلربة

الدكتوراه. املاجستري ورمبا

نيوزيلندية، أسرة مع متحمساً جداً لإلقامة ”كنت هاشم: يقول
الطعام كان وأسأل. ألتكلم بنفسي الكافية بالثقة أمتتع مل أكن ولكنين

يومني“. أول يف ومل أتناول شيئاً جداً خمتلفاً

بهما أشد األسرة رحبت وقد نفسه. املنزل يف أوالً وحممد أقام هو
وكان ابنا عليهما أمورهما. وسهلت كل شيء هلما وشرحت ترحيب

حفل ترحيب أقاما جداً. ودودين وكانا سنهما من قريبة سن يف األسرة
وهاشم أكثر حممد تعود حىت البداية يف وبطء يتكلمان بوضوح وكانا

الكيوي. إجنليزية على

آخرين وتوليا طالب مع منزالً أو شقة الطالبان استأجر ذلك بعد
أن ووجدا مع آخرين السيارة تكاليف حياتيهما. يشاركان إدارة

حرم من بالقرب يعيشان النفقات. من الكثري دون يعيشا أن بإمكانهما
وواسعة. حديثة جداً. فهي بالبيئة اجلامعة ويستمتعان يف ألباين

والتعلم التعليم إن هاشم يقول
التأسيسية ال يف الدراسات
املدارس عن كثرياً خيتلف
يف التحق بها اليت اخلاصة

تشجيعهم يتم حيث الدمام.
واالنفتاح املناقشة على

وأساتذة بآرائهم. واملشاركة
اليت الطريقة حيبون اجلامعات
السعوديون الطالب بها حييي

مبشاركاتهم. الدراسة غرف

املدهريس  حممد
هاشم الزاكي و

تأسيسية دراسات
أوكالند يف جامعة ماسي

إال وطنهما، مغادرة قبل وافية معلومات تلقيا أنهما من بالرغم
يف والعيش حول الدراسة بسرعة املزيد يتعلما أن عليهما كان أنه

نيوزيلندا.

أن أن تفهموا ”ال جتزعوا، حاولوا حني يقول: حكيمة، حممد ونصيحة
احلصول  البنوك وأماكن على فرتة بعد تعرف وقد األمور خمتلفة.“
مظهر وتقبل مسجد أقرب ومكان حالل طعام على
”ال هاشم: ويقول يف نيوزيلندا. اتلفة الناس مالبس

وصولكم“. شيء مبجرد كل ختشوا شيئا! سيتضح

حممد

هاشم




