
 
 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 

 !تبریک می گویيم که بریزبين را برای ادامه تحصيل انتخاب کرده اید
  

Semester in Australia اگر دانشجوی یکی از دانشگاه های کویينزلند .محل اسکان را برای شما فراهم خواهد کرد)UQ  ( گریفيث و یا،
  .هستيد،انتخاب خوابگاه و محل زندگی را به ما بسپارید)  QUT(دانشگاه تکنولوژی کویينزلند
Semester in Australia  خوابگاه . رسمی و تائيد شده سه دانشگاه نامبرده جهت سرویس دهی به دانشجویان خارجی می باشد نماینده

است که  فقط کافی). Off-Campus (های ارائه شده همگی مجهز به وسایل کامل منزل هستند وهمچنين خارج از محيط دانشگاه می باشند 
  .ضر را مطالعه کردیدد ازینکه کتابچه حاعب. خوابگاه مورد نظر را رزرو کنيد
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در ابتدا بگذارید، نکات مورد نياز در مورد شرایط خوابگاه های وابسته به دانشگاه را در استراليا توضيح دهيم،سپس لزوم برقراری 
 :را خواهيد فهميد Semester in Australiaارتباط با 

  
،این به این دليل د می کننددانشجویان در خوابگاه های خارج از دانشگاه زندگی می کنند و هر روز به دانشگاه رفت و آم% 90

ین هر روز از منزل شخصی خود به است که بيشتر دانشجویان دانشگاه های استراليایی ،در دانشگاه شهر خود ثبت نام می کنند ،بنابرا
اشد،ازین به طور معمول کمتر پيش می آید، که دانشجویی تمایل به نام نویسی در دانشگاه شهر دیگر را داشته ب.مت دانشگاه می آیندس

 .رو تعداد خوابگاه های وابسته به دانشگاه کم می باشند

به عنوان .تعداد خوابگاه های وابسته به دانشگاه کم می باشند و پاسخگوی نياز تعداد باالی دانشجویان خارجی نمی باشند
پيشنهاد .از این تعداد خوابگاه ارائه می دهدتن  2000دانشجو دارد و این در حاليست که تنها برای  38000مثال دانشگاه کویينزلند بيش از 

 .هفته قبل از شروع کالس ها در استراليا باشيد تا بتوانيد برای خود محل زندگی مناسبی ترتيب دهيد 3تا  2می شود، 

دانشجویان در سراسر .برای دانشجویان در نظر نگرفته اند"محله های دانشجویی"دانشگاه های استراليا چيزی به عنوان
اطق شهری دیده می شوند،مسلما این نکته ضروری می نماید که دانشجو مسافت کمی را از منزل تا دانشگاه طی کند،به وسيله نقليه من

 .مناسب دسترسی داشته باشد همچنين از مراکز خرید دور نباشد

در نواحی شهری پر رفت و آمد و به خصوص .منازل اجاره ای کوتاه مدت مجهز به وسایل منزل در استراليا بسيار گران می باشند
 .نيز مناطقی که به دانشگاه ها نزدیک می باشند

  
  

 ؟Semester in Australia چرا
  

چنين مکانی را برای  Semester in Australia .بهتر است بدانيد یافتن مکانی خوب که نزدیک دانشگاه باشد،در بریزبين کار ساده ایی نيست
  .هرآنچه را که برای شروع یک زندگی دانشجویی بدور از استرس نياز دارید، در اختيار خواهيد داشتبا انتخاب ما .شما ترتيب خواهد داد
 درخواست و رزرو

  
رتمان ها اجازه ميدهد که اتاق را دو بيشتر اتاق ها تک نفره می باشند،اما شرایط برخی آپا.برای درخواست و رزرو باید فرم آنالین را تکميل کنيد

بنابراین اگر .توجه کنيد که تنها دو نفری که یکدیگر را می شناسند و باهم بوده اند می توانند در یک اتاق دو نفره زندگی کنند.نفره داشته باشيد
  .اتاق دو نفره مد نظر شما است،نام شخص دوم را حتما در فرم ذکر کنيد

  .که تمایل دارید در آپارتمان با هم باشيد،نام آنها را نيز ذکر کنيد اگر افراد دیگری هستند
در جواب،نامه رسيد را برای شما می فرستد و توضيحات الزم جهت اینکه رزرو موفق  Semester in Australiaپس از تکميل فرم، 

  .بوده یا خير را  اطالع خواهد داد
 

 پرداخت بيعانه اجباری می باشد
  

اگرچه بنا به هر دليلی منصرف .بدون پرداخت این مبلغ، مکانی برای شما رزرو نخواهد شد. بيعانه غير قابل بازگشت اجباری است$ 250پرداخت 
به عبارتی .با این همه اگر ماندگار شدید، این مقدرا از هزینه های زندگی شما کسر خواهد شد.بازگشت نخواهد شدشدید،این پول به شما 
  .بازگشت خواهد یافت
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 چه خدماتی برای ارائه داریم؟
  

Semester in Australia  خواهد کرد،حتی می توانيد قبل از ورود به استراليا،آدرس را به دوستان و خانواده خود محل زندگی شما تثبيت
 .بدهيد

Semester in Australia بهترین امکانات را در مقابل هزینه پرداختی شما ارائه می دهد. 

Semester in Australia نزدیک ترین مکان ها را به دانشگاه انتخاب کرده است. 

Semester in Australia  نزدیک باشندو حتی اماکن سرگرمی سوپرمارکت ها مراکز خرید ،در نظر داشته است که خوابگاه ها به. 

Semester in Australia  سعی می کند شما را با دانشجویانی که در دانشگاه شما هستند و حتی کسانی که هم رشته شما هستند
 .همخانه کند

Semester in Australia  وسایل آشپزخانه تکميل هستند و اغلب به رنگ .به کليه وسایل زندگی در اختيار قرار می دهدمنازل را مجهز
 ).در استراليا،بيشتر صاحبين ملک تمایل ندارند وسایل را به رنگ سفيد تهيه کنند( سفيد می باشند

Semester in Australia  اجاره روزهای تحصيلی یا به عبارتی ترم دانشجو را ملزم به پرداخت اجاره کل سال نمی کند،تنها پرداخت
 .تحصيلی کافی می باشد

Semester in Australia در صورت تمایل می توانيم شما را مالقات کنيم و تا خوابگاه مورد نظر . در هنگام ورود شما را حمایت می کند
 .برسانيم
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Semester in Australia یاری می دهدو خط اینترنت  ن،خط موبایلدر زمينه تهيه خط تلف. 

 
 

 
لطفا این را به خاطر بسپارید که اجاره منازل کوتاه 

به خصوص اگر مجهز به وسایل زندگی )ماهه 6(مدت
و اگر .باشند در استراليا بسيار گران  تمام می شود

این منازل در مناطق مرکز شهری و نزدیک به وسایل 
و این در . نقليه باشند،باز هم گران تر خواهند بود

خوابگاه  Semester in Australiaحاليست که 
های خود را با تمامی امکانات توضيح داده شده و با 

  .قيمتی کامال به صرفه ارائه می دهد
امکانات از آپارتمانی به آپارتمان دیگر متفاوت است 
اما همه وسایل زیر نظر استانداردهای مشخص 

Semester in Australia  برخی از .تهيه شده اند
ه عنوان مثال تهویه آنان مجهز تر می باشند ب

هوا،مایکرو ویو،ماشين ظرف شویی و خشک کن 
این بستگی به صاحب ملک دارد که چه .دارند

به هر حال .وسایلی را برای زندگی ضروری بداند
دانشجویان می توانند هر گونه وسيله مورد نياز خود 

بهتر است بدانيد .خریداری نمایندرا اجاره کنند و یا 
منازل،کليه وسایل چک می  پس از هر ترم تخليه

شوند و هر گونه وسایل شکسته و آسيب دیده 
البته اگر مسئول آسيب .تعمير و یا تعویض می شوند

فرد خاصی باشد،طبيعتا خسارت را خود او باید 
  .بپردازد

  
  

 
 

 
 هم خانه های من چه افرادی خواهند بود؟

  
نفر دیگر در یک خانه زندگی می  5شما به احتمال زیاد با . آپارتمان ها همگی چند نفره هستند و به یک نفر اجاره داده نمی شوند

توصيه می کنيم که با همخانه های خود دوست باشيد،در مورد .آشپزخانه،سرویس بهداشتی و هال را مشترک استفاده خواهيد کرد.کنيد
ساعات خواب و مطالعه،سرو صدا و شلوغی،استفاده از امکانات منزل،فرهنگ همچنين در مورد . ل با آنها صحبت کنيدمسائلی چون پاکيزکی منز

  ...آپارتمان نشينی،رعایت حریم خصوصی و 
  

 .مختلط می باشند Semester in Australiaتمامی آپارتمان های 
  

در فرم پذیرش درخواست خود را مبنی بر همخانه بودن با هم جنس  ی توانيدشما م.به این معنی که خانه ها به تک جنس اجاره داده نمی شوند
به هر حال شما در اتاق شخصی خود حریم شخصی خود .های خود عنوان کنيد اما در واقع هيچ ضمانتی برای اجرای درخواست شما وجود ندارد

 .را دارید اما باقی قسمت های منزل را اشتراکی استفاده خواهيد کرد
  

 .کشيدن در تمامی آپارتمان ها ممنوع است سيگار
  

Semester in Australia  گرچه ممکن است هم خانه های شما . سيگار کشيدن در فضای دانشجویی منزل به شدت جلوگيری می کنداز
 . سيگاری باسند اما اجازه استعمال را در فضای منزل ندارند

  
 .اسامی افراد همخانه را می توانيد قبل از ورود به استراليا داشته باشيد

   
 .اسامی و آدرس ایميل افراد را می توانيد از ما تهيه کنيد و با آنها ارتباط برقرار کنيد

  
 رزرو گروهی

  
عالوه براینکه اسامی افراد مورد نظر را . داگر تعداد دوستان شما به اندازه ایست که در یک منزل جا می شوید،می توانيد رزرو گروهی انجام دهي

  .باید در فرم پذیرش عنوان کنيد، رزرو را در یک زمان واحد باید انجام دهيد و مقدار بيعانه را نيز در یک زمان واحد بپردازید
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 شرح کامل تجهيزات منزل

 
  .اتاق شخی تک نفره،تخت خواب،بالش و یک پتو:اتاق خواب
  ..،قابلمه..یخچال فریزر،توستر ،اجاق گاز،فرگاز،تهویه گاز،مایکروویو،ليوان و بشقاب:آشپزخانه

  .دستشویی و توالت،دوش حمام،وان،حوله دستشویی:سرویس بهداشتی
  .مبلمان به همراه ميز وسط،تلفون یک طرفه:هال

  .اتصاالت برق،گاز،آب تصویه شده:امکانات عمومی
 .،غذا،دستمال کاغذی و حوله حمام)هر یک را می توانيد سفارش دهيد( اینترنت،کابل،تلفن:باشدمواردی که موجود نمی 

 
  

 :تفاوت ها فرهنگی در انتخاب وسایل منزل                      
  

کشورهای نيمکره شمالی ،استفاده از سيستم گرمایشی مرکزی و یا تهویه هوا در استراليا معمول نمی  یدر مقایسه با امریکا و به طور کل
د دستگاه های گرم يدر شرایط هوای بسيار سرد یا گرم می توان.در استراليا معموال از پنکه سقفی جهت خنک کردن هوا استفاده می شود.باشد

  این به دالیلی در استراليا دراورهای کشویی را در عالوه بر.کننده و یا خنک کننده اجاره کنيد
 .آویزان کرد     آنچه استفاده می شود،کمدهای است که بتوان لباس را در آن .منازل نمی بينيد  
  

 شرایطی که شما منزل را در اواسط ترم تحویل می دهيد
  

ه پرداخت کرده باشيد،این مبلغ به شما بازگشت داده نمی در این شرایط شما ملزم به پرداخت اجاره کامل ترم خواهيد بود و در صورتی ک
 .بعد از گذراندن یک ترم تحصيلی و آشنا شدن با فضای بریزبين، می توانيد منزل خود را تعویض و یا کامال پس دهيد.شود

  
 نه اجباریابيعانه ،اضافه بر بيع$ 800

  
البته در شرایطی که شما مسئول خرابی وسایل منزل و یا گم شدن یکی .شد برخالف بيعانه اجباری این ميزان پول به شما بازگشت داده خواهد

  .واریز می شود اهفته بعد از تخليه خوابگاه این پول به حساب شم 12تا  8معموال .از آنها هستيد از این ميزان کسر خواهد شد
  

  

  
  

 تلفن،اینترنت،کابل
  

شارژ در $ 10اگر قبل از ورود به استراليا خط موبایل را سفارش دهيد،به محض ورود آن را به همراه . می توانيد هر یک از این سه را سفارش دهيد
  .در صورت تمایل امکان پذیر می باشد) wireless(همچنين دسترسی به اینترنت بدون سيم.اختيار خواهيد داشت

  
  آب،گاز،برق
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مقادیر مصرفی آب،گاز و برق به همراه اجاره منزل حساب می 
دانشجویان قبلی از اینکه قبض های آب و گاز و برق را جداگانه .شود

در حالتی که قبض ها با مبلغ اجاره حساب .پرداخته بودند،ناراضی بودند
 .شد و راحت تر نيز خواهيد بود شوند،در وقت صرفه جویی خواهد

  
 نظافت

  
خود افرادی که در یک منزل زندگی می کنند،مسئول پاکيزگی نيز 

نظافت هال ، آشپزخانه،اتاق ها و سرویس بهداشتی بر عهده .هستند
ماشين لباسشویی در هر آپارتمان وجود دارد،به .خود شما می باشد

است وجود داشته عالوه بنا به سليقه صاحب ملک خشک کن نيز ممکن 
 .باشد

  
 Semester in Australia  آپارتمان هایگزینه های انتخابی 

  
هنگامی که آپارتمان مورد نظر خود را انتخاب می کنيد، ما تمام تالش خود 
را برای شما انجام می دهيم اما به دليل جمعيت زیاد و محدودیت جا 

رخی آپارتمان محيط ب.ممکن است موفق به انتخاب گزینه مورد نظر نشوید
توجه داشته باشيد که تنها دو نفری که یکدیگر را می شناسند می توانند در یک اتاق زندگی .ها اجازه می دهد که یک اتاق را دو نفره استفاده کنيد

 .کنند
 

  ’ST LUCIA’BUDGET های آپارتمان
  

از لحاظ موقعيت،فقط .به همراه دو حمام) تواند دو نفره استفاده شود اتاق یک نفره و یک اتاق بزرگ که معموال می 5(خوابه هستند 6این آپارتمان ها 
دقيقه تا مرکز شهر فاصله دارند و در نزدیکی مرکز خرید توونگ واقع  15دقيقه پياده روی تا کمپس اصلی دانشگاه کویينزلند دارند و با اتوبوس  15

  .شده اند
هر اتاق مجهز به تخت و .دانشجویی تعلق می گيرد که شهریه اش را کامل و یکجا پرداخت کنداتاق بزرگ به اولين .آپارتمان ها راحت و مدرن هستند

تهویه هوا موجود نيست و دانشجویان خود مسئول تهيه وسایل گرمایشی و سرمایشی .کمد دیواری می باشد و برخی اتاق ها ميز و صندلی دارند
حوله حمام و دستمال کاغذی را خود باید تهيه .دریافت می کند$ 3زای هر بار شستشو لباسشویی در هر آپارتمان وجود دارد و به ا.خود هستند

  .کنيد
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 تلفن،اینترنت و کابل تلویزیون
  

تهيه آنها بسيار ساده .هيچ یک از خدمات گفته شده در این آپارتمان ها موجود نمی باشد اما در صورت نياز هر کدام را می توانيد سفارش دهيد
  .است

 

   ST LUCIAخانه های دانشجویی 

دقيقه پياده روی از کمپس اصلی دانشگاه کویينزلند فاصله دارد و نزدیک مرکز خرید توونگ قرار  5تنها .خوابه به همراه وسایل منزل 6
  .دقيقه سواری قایق می باشد 20برای رفتن به مرکز شهر، از رودخانه ای باید بگذرید که .گرفتهاست

یکی از اتاق ها حمام اختصاصی دارد که متعلق به اولين دانشجویی است که شهریه را کامل و یک .هر اتاق یک تخت،کمد دیواری،ميز و صندلی دارد
لباسشویی در هر .تهویه هوا موجود نيست و دانشجویان خود مسئول تهيه وسایل گرمایشی و سرمایشی خود هستند. جا پرداخت می کند

 .حوله حمام و دستمال کاغذی را خود باید تهيه کنيد.دریافت می کند$ 3د دارد و به ازای هر بار شستشو آپارتمان وجو
  

 تلفن،اینترنت و کابل تلویزیون
  

تهيه آنها بسيار ساده .هيچ یک از خدمات گفته شده در این آپارتمان ها موجود نمی باشد اما در صورت نياز هر کدام را می توانيد سفارش دهيد
  .است

  
   ST LUCIAآپارتمان های استاندارد 
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تعداد دیگری آپارتمان در محدوده سنت لوسيا به دانشجویان اختصاص می Semester in Australia در صورتيکه تعداد دانشجویان زیاد باشد،
دقيقه سواری  20کویينزلند دارند و به اندازه پياده روی مختصری تا کمپس اصلی دانشگاه .خوابه هستند به همراه وسایل منزل 3این خانه ها .دهد
یکی از اتاق ها حمام اختصاصی دارد که متعلق به اولين دانشجویی است که شهریه را کامل و یک جا  .اتوبوس از مرکز شهر فاصله دارند/قایق

اتاقی که حمام دارد دو تخت خوابه می باشد .دهر اتاق مجهز به تخت و کمد دیواری می باشد و برخی اتاق ها ميز و صندلی دارن .پرداخت می کند
تهویه هوا موجود نيست و دانشجویان خود مسئول تهيه وسایل . . بنابراین می توانيد با شخصی که قبال اورا می شناسيد اتاق را شریک شوید

حوله حمام و دستمال کاغذی را خود .اشدلباسشویی در هر آپارتمان وجود دارد و استفاده از آن رایگان می ب.گرمایشی و سرمایشی خود هستند
 .باید تهيه کنيد

  
  تلفن،اینترنت و کابل تلویزیون

تهيه آنها بسيار ساده .هيچ یک از خدمات گفته شده در این آپارتمان ها موجود نمی باشد اما در صورت نياز هر کدام را می توانيد سفارش دهيد
  .است

 
   KELVIN GROVEدهکده دانشجویی 

هر .اتاق ها را نمی توان دو نفره استفاده کرد ،بنابراین امکان شریک شدن اتاق را ندارید.اتاق خوابه،با وسایل منزل واقع در حومه کلوین گروو 5
تلویزیون موجود نمی باشد و دانشجویان در صورت تمایل می توانند .تخت خواب،ميز و صندلی،قفسه کتاب و کمد دیواری استاتاق شامل یک 

  :فاصله ها به شرح زیر است.اجاره و یا خریداری نمایند
  فاصله بسيار کمی از دانشکده پزشکی دانشگاه کویينزلند و بيمارستان رویال بریزبين ،

  ،دانشگاه گریفيث،دانشکده هنر و دانشکده موسقی دانشگاه کویينزلند، QUTاتوبوس تا مرکز شهر،دانشگاه تکنولوژی کویينزلنددقيقه سواری  5
  . Mt Gravattو کمپس ) Nathan(دانشگاه ناتان گریفيثدقيقه سواری اتوبوس تا کمپس سنت لوسيا، 20

دانشجویی ساخته شده و در محوطه چند کافی شاپ،مغازه و حتی یک سالن به منظور زندگی  کامال این دهکده این است که مهمترین مزیت
  .تئاتر نيز وجود دارد

لباسشویی در هر آپارتمان وجود دارد و به ازای .تهویه هوا موجود نيست و دانشجویان خود مسئول تهيه وسایل گرمایشی و سرمایشی خود هستند
 .دستمال کاغذی را خود باید تهيه کنيدحوله حمام و .دریافت می کند$ 3هر بار شستشو 

  
  تلفن،اینترنت و کابل تلویزیون

جهت دریافت .مگا بایت در هفته در اختيار دانشجویان قرار می گيرد500اینترنت به صورت پکيج .در صورت نياز می توانيد تلفن و کابل را تهيه نمایيد
  .اینترنت بدون سيم باید درخواست دهيد

  
  طق شهری بریزبينآپارتمان های منا

  :فاصله ها به شرح زیر است. South Bankخوابه با وسایل منزل واقع در قلب بریزبين در منطقه  6
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انشکده موسيقی دانشگاه کویينزلند و موسسه ،دانشگاه گریفيث،دانشکده هنر و د QUTدانشگاه  سيتی پياده روی مختصری تا کمپس
  ،) South Bank(سوت بنک TAFEتيف
  .Mt Gravattو کمپس ) Nathan(سواری اتوبوس تا کمپس سنت لوسيا،دانشگاه ناتان گریفيثدقيقه  10

دانشجویان به تمامی سرگرمی های شهری بریزبين و نيز انواع وسایل نقليه .،مهمترین مزیت این خوابگاه ها واقع شدن در مرکز بریزبين است
و یک سالن  BBQده است و شامل کافی شاپ،مغازه،امکانات بازی ،یک منطقه مجتمع آپارتمانی کامال دانشجویی معماری ش.دسترسی دارند

  .تئاتراست
هر اتاق شامل یک تخت خواب،ميز و صندلی،قفسه کتاب و .اتاق ها را نمی توان دو نفره استفاده کرد ،بنابراین امکان شریک شدن اتاق را ندارید 

  .در صورت تمایل می توانند اجاره و یا خریداری نمایند تلویزیون موجود نمی باشد و دانشجویان.کمد دیواری است
حوله .لباسشویی در هر آپارتمان وجود دارد.تهویه هوا موجود نيست و دانشجویان خود مسئول تهيه وسایل گرمایشی و سرمایشی خود هستند 

 .حمام و دستمال کاغذی را خود باید تهيه کنيد
  

  تلفن،اینترنت و کابل تلویزیون
جهت دریافت .مگا بایت در هفته در اختيار دانشجویان قرار می گيرد500اینترنت به صورت پکيج .نياز می توانيد تلفن و کابل را تهيه نمایيددر صورت 

  .اینترنت بدون سيم باید درخواست دهيد
مبلغ را می توان کل هزینه ترم،پرداخت  به جای پيش.به ازای هر هفته شروع می شوند$ 269قيمت ها از .نوع اتاق ها و امکانات آنها متفاوت است

 .هفته یکبار یعنی ماهيانه پرداخت کرد 4
  
  

  برخی اتاق های خوابگاه منطقه شهری تهویه هوا دارند،
  
  ليست انتظار نداریم،-
  .تعداد محدود می باشد-

 
  

  
  

 
  2010شهریه سال 

شهریه های بر اساس شروع و پایان ترم های تحصيلی استراليا 
اگر خارج از زمان های .نوامبر-ژوئن و جوالی- می باشند یعنی فوریه

ذکر شده خوابگاه را می خواهيد به طور حتم باید به ما اطالع 
  .دقت داشته باشيددهيد،در مورد تاریخ ورود خود نيز 

 
 
 
 
  
  
 

 

 

 

 

 

 

   BUDGET T LUCIAآپارتمان های 

  $5400-خوابه 6اتاق یک نفره،آپارتمان 
 $4250- خوابه 6اتاق دو نفره،آپارتمان 
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   ST LUCIAخوابگاه های استاندارد 

  $6890-خوابه 6آپارتمان - اتاق یک نفره
   ST LUCIAآپارتمان های استاندارد 

  $6890-خوابه 3اتاق یک نفره،آپارتمان 
  $5200- خوابه 3اتاق دو نفره،آپارتمان 

   KELVIN GROVEدهکده دانشجویی

  $6890-خوابه 5اتاق یک نفره،آپارتمان 
  آپارتمان های مناطق شهری

 
  $800بيعانه 

البته مشروط به اینکه . این بيعانه به شما بازگشت داده می شود.دانشجویان ملزم به پرداخت این ميزان بيعانه،عالوه بر بيعانه اجباری می باشند
 .هفته بعد از تخليه،مبلغ را به شما برمی گردانيم 12-8معموال .شکسته نباشدآپارتمان در شرایط خوبی تحویل داده شده باشد و چيزی خراب و یا 

  
   Semester in Australiaقرارداد 

شما .این قرارداد به شما ایميل می شود$ 800بعد از پرداخت مبلغ .را مطالعه و امضا کنند Semester in Australiaکليه دانشجویان باید قرارداد 
 .قرارداد هستيد و بعد از امضا آن را به ما بر می گردانيد موظف به مطالعه و امضای

  
 

  ..اتاق خود را از دست ندهيد
 !همين امروز رزرو کنيد

  
 

  
 


