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الطالب الذين تتراوح أعمارهم بين  16و  18عا ًما في  31.08.20و - 19
 23مع خطة الرعاية والصحة والتعليم

القسم 1

التنقل
يمكنك التقدم بطلب للحصول على مساعدة في التنقل إذا كنت:
•

تعيش على بعد  1.5ميل من مركز الكلية حيث توجد قاعات الدراسة
و

•

من أسرة دخلها أقل من أو لغاية  25،000.00جنيه إسترليني
أو

•

تتلقى منحة الكلية للطالب المتفوقين

نقاط يجب اخذها بعين االعتبار
 )1يجب أن تكون مسجالً في برنامج دراسي بدوام كامل لتلقي هذا الدعم.
 )2سيُطلب منك تقديم مساهمة قدرها  20جني ًها إسترلينيًا في كل فصل من أجل البطاقة.
 )3إذا فقدت بطاقة دخولك ،فسيُطلب منك دفع  45.00جني ًها إسترلينيًا إلصدار بطاقة بديلة.
 )4سيتم تجديد بطاقات دخول في كل فصل فقط إذا استوفيت شرط الحضور بنسبة .٪90
 )5من أجل التأهل للحصول على هذا الدعم ،يجب أن تكون أنت وبرنامج الدراسة مؤهلين للحصول على تمويل
حكومي.

منحة الطالب المتفوقين
للحصول على هذه المنحة ،يجب أن تستوفي جميع المعايير التالية:
•

أن يكون العمر من  18-16في بداية الدراسة

و
•

أن تحضر جميع المحاضرات

و
•

أن تكون ضمن برنامج الرعاية أو خرجت منه

أو
•

تتلقي دعم الدخل أو برنامج المساعدات الشامل ألنك تعول نفسك وشخص يعتمد عليك ماليا ويعيش معك مثل
طفل أو شريك.

أو
•

عند استالم بدل التوظيف والدعم أو برنامج المساعدات الشامل وبدل المعيشة لذوي االحتياجات الخاصة /
مدفوعات االستقالل الشخصي باسمك

أو
•

طالب لجوء شاب غير مصحوب بذويه في إحدى المجموعات المذكورة أعاله

أو
•

مقدم رعاية شاب

تفاصيل الدفعات
•

 30.00جني ًها إسترلينيًا في األسبوع لمدة  36أسبوعًا في السنة بنا ًء على متطلبات الحضور األسبوعية بنسبة
.٪80

•

الدفع مباشرة إلى حسابك المصرفي.

تمويل الطالب
•

يجب أن يكون دخل أسرتك أقل من  25.000.00جنيه إسترليني سنويًا حتى يتم النظر في طلبك (يجب تقديم
دليل على ذلك).

•

يجب أن تكون أنت وبرنامج الدراسة مؤهلين للحصول على تمويل حكومي.

•

قادرا على تقديم التفاصيل لتلقي الدفعة.
يجب أن يكون لديك حساب مصرفي خاص بك وأن تكون ً

مالحظة:
هذه المنحة متاحة فقط للطالب الذين يقل دخل أسرتهم عن  25ألف جنيه إسترليني الذين هم ليسوا مؤهلين
للحصول على منحة الكلية.
سيتم تقسيم المدفوعات .سيتم دفع النصف في نهاية أكتوبر والنصف اآلخر في نهاية شهر يناير( .هذا عرضة
للتغيير بنا ًء على تاريخ البدء)
الوجبات المجانية
•

إذا كنت تتلقى إحدى مزايا الرعاية االجتماعية المدرجة أدناه ،فقد يحق ألطفالك الحصول على وجبات مجانية
إذا كانت تتراوح أعمارهم بين  16و  18عا ًما في .31.8.20

•

إذا كنت تبلغ من العمر  18-16عا ًما في  31.8.20وتتلقى إحدى مزايا الرعاية االجتماعية التالية باسمك ،فقد
تكون مؤهالً لتلقي وجبات مجانية

دعم الدخل
عالوة البحث عن عمل على أساس الدخل
عالوة دعم العمل المرتبطة بالدخل
دعم بموجب الفقرة  6من قانون الهجرة واللجوء لعام.1999
معاش التقاعد
العالوة الضريبية لألطفال (شريطة أال يحق لك الحصول على العالوة الضريبة للعمل) ولديك دخل إجمالي سنوي ال يزيد
عن  16،190.00جني ًها إسترلينيًا ،وفقًا لتقييم مصلحة اإليرادات والجمارك.

اذا كان يتم دفع العالوة الضريبية للعمل – فإنه يتم الدفع لمدة  4أسابيع بعد أن تتوقف عن التأهل للحصول على العالوة
الضريبة للعمل
برنامج المساعدات الشاملة بأرباح صافية ال تتجاوز ما يعادل  7،400.00جنيه إسترليني.
•

إذا كان عمرك بين  19و  25عا ًما وخاضعًا لخطة الرعاية والصحة والتعليم ،فقد تكون مؤهالً للحصول
على وجبات مجانية.

•

ستكون مؤهالً لتناول وجبة واحدة يوميًا في مركز كلية واحد بقيمة  3.00جنيهات إسترليني في اليوم.

إذا كنت مؤهالً للحصول على وجبات مجانية ،ستحصل أيضًا على منحة جامعية بقيمة  15جني ًها إسترلينيًا في
األسبوع ،بنا ًء على الحضور والمتطلبات األخرى المتعلقة بالدورة التدريبية.
حضانة األطفال
إذا كان أحد الوالدين تحت سن  20في  31.8.2020ويتلقى إعانة الطفل ،يمكنك التقدم بطلب للحصول على تمويل
لرعاية األطفال مباشرة من الحكومة.
يتم ذلك من خالل ما يسمى بالرعاية من أجل التعليم من خالل الموقع االلكتروني
https://www.gov.uk/care-to-learn

القسم 2

معلومات لآلباء ومقدمي الرعاية

بدء الكلية هو وقت مثير ألي طالب.
في كلية مدينة ليفربول ،نقدر الدور الحيوي الذي يلعبه اآلباء واألقارب ومقدمو الرعاية في جميع مراحل هذه العملية.
متاحا
نأمل أن تكون قد أتيحت لك الفرصة لقراءة القسم  1لالطالع على النطاق الواسع من الدعم المالي الذي قد يكون
ً
البنك أو ابنتك ،ويقدم هذا القسم إرشادات وتوضيحات إض افية نأمل أن تجدها مفيدة.

نظام الطلب
تمتلك الكلية نظا ًما عبر اإلنترنت للتقدم بطلب للحصول على دعم مالي يسمى  .PayMyStudentلذلك يمكن استخدامه
على أي جهاز :الكمبيوتر الشخصي ،والكمبيوتر المحمول ،والجهاز اللوحي ،والهاتف المحمول.
سيتلقى ابنك أو ابنتك مزيدًا من المعلومات حول هذا كجزء من حزمة الترحيب الذي سيحصلون عليه.
ستتوفر امكانية الدخول إلى  PayMyStudentالبنك أو ابنتك بمجرد تسجيلهما.
ستكون هناك مساعدة ودعم متاحين في هذه العملية بمجرد تسجيل ابنك أو ابنتك.

التواصل
نظرا لمتطلبات حماية البيانات الجديدة ،ال يمكننا مناقشة طلب الدعم المالي إال مع ابنك أو ابنتك مباشرةً.
ً
إذا كنت تتصرف بصفتك الممثل القانوني البنك أو ابنتك ألنهم غير قادرين على إدارة شؤونهم الخاصة ،فيرجى تقديم
دليل على ذلك حتى نتمكن من إضافته إلى سجل  PayMyStudentالخاص بهم.
سيتم إجراء أي مراسالت مع ابنك أو ابنتك عبر حساب البريد اإللكتروني الخاص بالكلية.
إذا كان لدى ابنك أو ابنتك استفسار حول طلب التمويل الطالبي ،فيمكنهم إرسال بريد إلكتروني الى
StudentFinance@liv-coll.ac.uk

دفعات المنح
من أجل تلقي مدفوعات الكلية ،سيحتاج ابنك أو ابنتك إلى حساب مصرفي باسمهم .لن نكون قادرين على ارسال
المدفوعات إلى حسابات أخرى.
يتم سداد مدفوعات المنح األسبوعية فقط في الوقت المحدد .ال يتم سداد أي مدفوعات خالل فترة عيد الميالد أو عيد
الفصح أو أكتوبر وفبراير ومايو وفترة نصف الفصل.
يمكن البنك أو ابنتك التحقق من مدفوعاتهم  /حضورهم مباشرة من حساب  PayMyStudentالخاص بهم.
بالنسبة لألسابيع الخمسة األولى من الفصل الدراسي ،سيتم سداد مدفوعات المنحة دون التحقق من الحضور.
اعتبارا من األسبوع السادس ،سيتم سداد المدفوعات المتأخرة لمدة أسبوع بنا ًء على بنسبة  ٪ 90من الحضور .يجب
ً
مناقشة أي قضايا تتعلق بتسجيل العالمات مع المسؤول عن ذلك أوالً.

دعم طلب التمويل
يتم تقييم األهلية للحصول على الدعم المالي بنا ًء على دليل لدخل األسرة ،أو تلقي بعض المساعدات.
يسرد نظام طلب الدعم المالي عبر اإلنترنت  PayMyStudentاألدلة المطلوبة لكل سؤال.

من المهم للغاية أن يكون لدينا نسخة كاملة من رسائل مساعدات الرعاية االجتماعية التي توضح بالتفصيل جميع
االستحقاقات.
لقد أنتجنا دليالً منفصالً لـ  ،PayMyStudentوالذي يتضمن عينات من األدلة المطلوبة.

الطالب الذين تبلغ أعمارهم  19عا ًما أو أكثر عندما يبدأوا هدفهم التعليمي

القسم 3
التنقل

يمكنك التقدم بطلب للحصول على مساعدة في التنقل إذا كنت تعيش على بعد  1.5ميل من مركز الكلية حيث توجد قاعات
الدراسة.
نقاط يجب اخذها بعين االعتبار
•

يجب أن تكون مسجالً في البرنامج الدراسي لمدة  6ساعات على األقل في األسبوع لتلقي هذا الدعم.

•

يجب أن يكون دخل األسرة أقل من  25،000.00جنيه إسترليني.

•

سيُطلب منك تقديم مساهمة قدرها  20جني ًها إسترلينيًا لكل فصل دراسي لبطاقة الدخول للكلية.

•

إذا فقدت بطاقة الدخول ،سيُطلب منك دفع  45جني ًها إسترلينيًا إلصدار بطاقة بديلة.

•

سيتم تجديد بطاقات الدخول لكل فصل دراسي فقط إذا استوفيت شرط الحضور بنسبة .٪90

•

من أجل التأهل للحصول على هذا الدعم ،يجب أن تكون أنت والبرنامج الدراسي مؤهلين للحصول على تمويل
حكومي.

االعفاء من الرسوم
سوف تكون مؤهالً للحص ول على إعفاء من الرسوم إذا استوفيت معايير األهلية وبعد إجراء الخصومات ذات الصلة إن
دخل أسرتك المتبقي  £25,000.00جنيه إسترليني في السنة أو أقل.
مالحظة :ال ينطبق هذا على الطالب الذين تزيد أعمارهم عن  24عا ًما والذين يحضرون برنام ًجا دراسيًا من المستوى
 3أو ( 4بخالف برنامج التعليم العالي) ،أو الطالب الذين تزيد أعمارهم عن  19عا ًما والذين يحضرون المستوى
الكامل الثاني  3أو ( 4بخالف برنامج التعليم العالي).

هذا الدعم غير متاح للطالب الذين تتراوح أعمارهم بين  19و  23عا ًما والذين ال يحملون بالفعل مؤهل المستوى  1أو
 2الكامل ويرغبون في التسجيل في برامج دراسية غير مخصصة للمستوى  1أو  2الكامل.

تمويل الطالب
•

يجب أن يكون دخل أسرتك أقل من  25.000.00جنيه إسترليني سنويًا حتى يتم النظر في طلبك (يجب تقديم
دليل على ذلك).

•

يجب أن تكون أنت وبرنامج الدراسة مؤهلين للحصول على تمويل حكومي.

•

قادرا على تقديم التفاصيل لتلقي الدفعة.
يجب أن يكون لديك حساب مصرفي خاص بك وأن تكون ً

•

سيتم تقسيم المدفوعات .دفع النصف في نهاية أكتوبر والنصف اآلخر في نهاية شهر يناير( .هذا عرضة للتغيير
بنا ًء على تاريخ البدء)

•

نحن غير قادرين على تقديم الدعم النقدي لطالبي اللجوء البالغين.

الوجبات المجانية
إذا كان دخل أسرتك أقل من  /يصل إلى  £25,000.00جنيه إسترليني سنويًا ،فستكون مؤهالً لتناول وجبة واحدة يوميًا
في مركز واحد من مراكز الكلية بقيمة  3.00جنيه إسترليني في اليوم.

رعاية األطفال
المعايير
•

يجب أن يكون عمرك  20عا ًما أو أكثر.

•

يجب أن تبدأ الدراسة في كلية مدينة ليفربول.

•

يجب أن تكون الوالد أو مقدم الرعاية الرئيسي للطفل

•

يجب أن يكون دخل األسرة أقل من أو لغاية  £25,000.00جنيه إسترليني.

•

يجب أن تكون أنت والبرنامج الدراسي الذي تحضره مؤهلين للحصول على تمويل حكومي.

قرض للدارسين في المرحلة المتقدمة

القسم 4

يرجى مالحظة أنه لن يتم تقديم هذا الدعم حتى تتم الموافقة على قرض الدراسين في المرحلة
المتقدمة الخاص بك.
التنقل
يمكنك التقدم بطلب للحصول على مساعدة في التنقل إذا كنت تعيش على بعد  1.5ميل أو أكثر من مركز الكلية حيث
توجد قاعات الدراسة.
نقاط يجب اخذها بعين االعتبار
•

من أجل أن تكون مؤهالً للحصول على هذا الدعم ،يجب أن تكون أنت والبرنامج الدراسي مؤهلين للحصول
على قرض للدارسين في المرحلة المتقدمة.

•

يجب أن تكون مسجالً في البرنامج الدراسي لمدة  6ساعات على األقل في األسبوع لتلقي هذا الدعم.

•

يجب أن يكون دخل األسرة أقل من  25،000.00جنيه إسترليني.

•

سيُطلب منك تقديم مساهمة قدرها  20جني ًها إسترلينيًا لكل فصل دراسي لبطاقة الدخول للكلية.

•

إذا فقدت بطاقة الدخول ،سيُطلب منك دفع  45جني ًها إسترلينيًا إلصدار بطاقة بديلة.

•

سيتم تجديد بطاقات الدخول لكل فصل دراسي فقط إذا استوفيت شرط الحضور بنسبة .٪90

تمويل الطالب
•

يجب أن يكون دخل أسرتك أقل من  25.000.00جنيه إسترليني سنويًا حتى يتم النظر في طلبك (يجب تقديم
دليل على ذلك).

•

يجب أن تكون أنت وبرنامج الدراسة مؤهلين للحصول على قرض للدارسين في المرحلة المتقدمة.

•

قادرا على تقديم التفاصيل لتلقي الدفعة.
يجب أن يكون لديك حساب مصرفي خاص بك وأن تكون ً

•

سيتم تقسيم المدفوعات .دفع النصف في نهاية أكتوبر والنصف اآلخر في نهاية شهر يناير( .هذا عرضة للتغيير
بنا ًء على تاريخ البدء)

رعاية األطفال
•

يجب أن تبدأ الدراسة في كلية مدينة ليفربول.

•

يجب أن تكون الوالد أو مقدم الرعاية الرئيسي للطفل أو األطفال

•

يجب أن يكون دخل األسرة أقل من أو لغاية  £25,000.00جنيه إسترليني.

•

يجب أن تكون أنت والبرنامج الدراسي الذي تحضره مؤهلين للحصول على قرض للدارسين في المرحلة
المتقدمة.

الوجبات المجانية
إذا كان دخل أسرتك أقل من  /يصل إلى  £25,000.00جنيه إسترليني سنويًا ،فستكون مؤهالً لتناول وجبة واحدة يوميًا
في مركز واحد من مراكز الكلية بقيمة  3.00جنيه إسترليني في اليوم.

القسم 5

كيفية التسجيل
دليل التسجيل وتقديم الطلب من خالل PayMyStudent

للتسجيل في  ،PayMyStudentتوجه أوالً إلى الموقع https://liverpool.paymystudent.com/portal/
يمكنك أيضًا الوصول إليه عبر الرابط الموجود على شبكة اإلنترانت الخاصة بالطالب https://my.liv-stu.co.uk/

•

امأل نموذج التسجيل ثم انقر فوق تسجيل .يمكن العثور على رقم الطالب الخاص بك في الركن األيسر السفلي من بطاقة هوية الطالب
الخاصة بك.
انقر فوق إرسال في الصفحة التالية إلنهاء تسجيلك .سيتم إرسال بريد إلكتروني للتفعيل إلى عنوان البريد اإللكتروني للكلية.
يمكنك الوصول بسرعة إلى البريد اإللكتروني للكلية من لوحة القيادة في  .MyCollegeانقر فوق ارتباط التنشيط في البريد
اإللكتروني الذي تلقيته لتنشيط حساب  PayMyStudentالخاص بك.

•

يمكنك اآلن تسجيل الدخول إلى  PayMyStudentباستخدام التفاصيل التي وضعتها عند التسجيل.

•
•

يرجى مالحظة ما يلي :نموذج الطلب بالكامل متوافق مع األجهزة المحمولة ويمكن جعل تحميل األدلة أسرع
باستخدام كاميرا أو معرض الصور في الجهاز المحمول (إذا كان لديك صور من أدلتك) ،لذلك قد ترغب في تقديم
طلب باستخدام هاتف محمول  /جهاز لوحي.

القسم 6

معلومات أخرى مفيدة

شهادات الطالب لضريبة المجلس البلدي
إذا كنت أنت أو والداك مسؤولين عن دفع ضريبة المجلس البلدي ،فيمكنك التقدم بطلب للحصول على شهادة طالب
لضريبة المجلس البلدي .وبصفتك طالبًا بدوام كامل ،فأنت "غير مطالب بدفع" ضريبة المجلس البلدي ،وقد تحصل على
خصم أو إعفاء.
شهادات خدمات الصحة الوطنية لذوي الدخل المتدني
إذا كنت طالبًا تبلغ من العمر  19عا ًما أو أكثر وتتلقى عالج من خدمات الصحة الوطنية ،فقد يتعين عليك دفع رسوم
(تكلفة العالج) ،على سبيل المثال رسوم الوصفة الطبية.
إذا كنت مطالب بدفع التكاليف الصحية ،فقد تتمكن من الحصول على بعض المساعدة بموجب برنامج ذوي الدخل
المنخفض.
يحق للعديد من الطالب الذين يتقدمون للحصول على المساعدة بموجب هذا النظام الحصول على الدعم الكامل .حتى
هؤالء الطالب الذين ال يحصلون على األشياء مجانًا قد يستمرون في الحصول على بعض المساعدة في سداد التكاليف.
يعتمد مقدار المساعدة التي يحق لك الحصول عليها على ظروفك في وقت تقديم الطلب.
تحتاج إلى إكمال نموذج  ،HC1ويطلب منك إعداد نسخ من المنح /المنح المالية ،وكشوف الرواتب وأي مصادر أخرى
للدخل.
بطاقة االتحاد الوطني للطالب
عضوا في االتحاد الوطني للطالب.
عند التسجيل  ،تصبح تلقائيًا
ً
تتيح لك بطاقة االتحاد الوطني للطالب ال حصول على خصومات رائعة من العالمات التجارية التي تحبها مثل أسوس و
برايم ستيودنت و أبل وغيرها الكثير.
تأتي بطاقة االتحاد الوطني للطالب اإلضافية مع بطاقة هوية دولية للطالب مجانية لمدة عام واحد ،وهي الدليل الوحيد
المقبول دوليًا للطالب والتي يمكنك استخدامها للحصول على الخصومات والخدمات ،وللسفر في داخل البلد وحول العالم.
لتقديم طلب للحصول على بطاقة االتحاد الوطني للطالب ،يرجى زيارة موقع ان يو اس اإللكتروني .يتحتم عليك دفع
رسوم رمزية قدرها  13.00جنيه إسترليني للبطاقة.

www.nus.org.uk
مساعدات الرعاية االجتماعية
أثناء بقائك في التعليم المبتدئ بدوام كامل ،ستظل عائلتك تتلقى إعانة الطفل والمعونات الضريبية للطفل .وستتم معاملتك
أيضًا على أنك معال فيما يخص إعانة اإلسكان  /بدل السكن المحلي.
إذا كنت تتلقى بدل البحث عن عمل أو برنامج المعونات الشامل بصفتك تبحث عن عمل ،فقد يُطلب منك تقديم اتفاقية تعلم
إلى مكتب العمل ،أو خطاب لتأكيد تفاصيل البرنامج الدراسي الخاصة بك وساعات الحضور.
إذا كنت بحاجة إلى خطاب لتأكيد ذل ك ،فيرجى إكمال نموذج طلب تأكيد المعونات المتاح من أي مكتب استقبال بالكلية أو
مركز مصادر التعلم.

العمل
إذا كان لديك عمل وأنت طالب ،فقد تحتاج إلى دفع ضريبة الدخل والتأمين الوطني.
عليك أن تدفع :ضريبة الدخل إذا كنت تكسب أكثر من  260.50جني ًها إسترلينيًا في األسبوع أو  1042جني ًها إسترلينيًا
في الشهر ( -هذا هو مخصصك الشخصي) والتأمين الوطني إذا كنت تكسب أكثر من  166جني ًها إسترلينيًا في األسبوع.

سيقوم صاحب العمل عادةً بخصم ضريبة الدخل والتأمين الوطني من راتبك من خالل "الدفع بحسب الكسب".
إذا كنت قد دفعت الكثير من الضرائب
إذا كنت قد دفعت الضرائب وتوقفت عن العمل جزئيًا خالل السنة الضريبية ،فقد تتمكن من المطالبة باسترداد األموال.
استخدم مدقق الضرائب في الموجود على موقع مصلحة اإليرادات والجمارك لمعرفة ما إذا كنت قد دفعت الكثير من
الضرائب ،أو اتصل بـ مصلحة اإليرادات والجمارك.

من  0إلى  11ساعة من العمل

يمكن أن تكون هناك مشكلة بسيطة أو معدومة

من 12الى  15ساعة من العمل

من المحتمل أن تتأثر درجتك النهائية

 15ساعة أو أكثر

التوازن بين العمل والدراسة غير صحي؛ من المحتمل أن تتأثر درجتك
النهائية بشكل خطير وقد تفشل في الدراسة

أهم النصائح للميزانية
•
•
•
•
•
•
•

اقضي الوقت في التخطيط
إعداد ورقة الميزانية
واجه مخاوفك
اعداد قائمة النفقات األساسية
احتفظ بسجل لكل ما تنفقه  -فهذا يساعد على تحديد أنماط اإلنفاق المنتظمة /والعرضية
ضع في اعتبارك إعداد أوامر خصم مباشرة – هذا يمكن أن يساعدك في التخطيط وإجراء مدفوعات
منتظمة متسقة لجميع األماكن التي تحتاج إليها
التخطيط للنفقات اإلضافية مثل تكاليف بداية العام  /المناسبات الخاصة  /أعياد الميالد العائلية إلخ

قابل الفريق – نحن هنا للمساعدة
مستشار تمويل الطالب

Sara.jones@liv-coll.ac.uk

متدرب تمويل الطالب

Rhea.savage@liv-coll.ac.uk

مدير تمويل الطالب

AskAnn@liv-coll.ac.uk

مستشار تمويل الطالب

Sylvie-ann.steward@liv-coll.ac.uk

التبادل التعليمي
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