
 

بناجالا بالطلا نكس  
يعماجلا مرحلا لخاد )نكسلا( شیعلا  
 نكسلا لخاد شیعلا ةیلوالا لحارملا بالط نم بلطتی ،ویاھوا ةعماج يف لماك لكشب طارخنالا نم بالطلا نكمتی يكل
 مرحلا لخاد نكسلا نم ءافعالا رییاعم مھیدل ناك اذا ةلاح يف الا ةیناثلاو ىلوالا نیتنسلل ماعطلا تابجو ىلع لیجستلاو يعماجلا
 لبق نیتلماك نیتنس ةدمل يعماجلا نكسلا لخاد شیعلا ةیلوالا لحارملا بالط ىلع بجی  .criteria exemption يعماجلا
  .يعماجلا مرحلا جراخ شیعلل لاقتنالا

 

 ةیمیداكا ةنس ةدمل لاعف دقعلا نوكیس ،)نكسلا نوبرع( نكسلا موسر عفدو نكسلا دقع لامكاب بلاطلا موقی نا درجمب :ةظحالم 
 .عیبرلا لصف ةیاھن دعب نكسلا دقع يھتنیس عیبرلا لصف يف ددجلا بالطلا أدب اذا .عیبرلا لصف ىلا فیرخلا لصف نم رمتسیو ةدحاو
 ةیلاتلا ةنسلل )نكسلا نوبرع( نكسلا نیمأت موسر عفدو دیدج دقع )لامكا( لمع بالطلا ىلع بجوتی ىلوالا ةنسلا دقع ءاھتنا دعب
 جراخ شیعلل ءافعإلا رییاعم نوفوتسی ال نیذلا بالطلا .لقالا ىلع نتینس ةدمل يعماجلا نكسلا لخاد شیعلا تابلطتم لامكا ضرغل
 دقع لامكا مھیلع بجی  .يعماجلا نكسلا لخاد نكسلا مھیلع بجوتی فیصلا لصف لالخ سورد ذخأ نوونی مھنكلو ، يعماجلا مرحلا
.ً)امدقم(ً افلس يفیصلا نكسلا  
  

 

!كمودقب انغلبا :ىلوالا ةوطخلا  
.)لھسلا( سلسلا لوصولل اًیرورض اًرمأ ةبسانملا ةمدقتملا تازوجحلا ءارجا دعی  

 

.يعماجلا مرحلا لخاد شیعلاب بغرت مل اذا ةیناثلا ةوطخلا ىلا لاقتنالاب مق ،يعماجلا نكسلا لخاد شیعلا كنم بلطتی مل اذإ -  
.)يعماجلا مرحلا لخاد شیعلا مھیلع بجوتی نیذلا بالطلا نم ةبولطم ةوطخلا هذھ( نكسلا دقع لامكأب كروضح دیكأتب مق -   
  .نكسلل ةیتاذلا ةمدخلا يف  "تاقیبطتلا" بیوبتلا ةمالع قوف رقنلاب نكسلا دوقع لامكإ بجی - 
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 عفد لیجأت ضرغل هاندا ينورتكالا دیربلا ناونع ةلسارم كنم بلطتی بیولا ربع نكسلا نوبرع لاسرا يف ةبوعص كتھجاو اذا - 
   :)نوبرعلا( موسرلا

housing@ohio.edu 
 

 
راطملا نم تالصاوم زجحب مق :ةیناثلا ةوطخلا  
:يلاتلا عقوملا ةرایزب مق راطملا نم )لقن( تالصاوم زجحب مایقلا ضرغل  

www.ohio.edu/transportation 
.ویاھوأ ةعماج يف لقنلا تامدخ لالخ نم لقنلا نیمأت ىلع ةدشب كعجشن ، لوصو ةبرجت لضفأ میدقتل -  
 ، نیدفاولا نییلودلا بالطلل ویاھوأ ةعماج مرح ىلإ ةرشابم تالفاح ةمدخ ویاھوأ ةعماج يف لقنلا تامدخ رفوتس -
.يعماجلا مرحلا يف نیمیقملا بالطلا لیجست قیسنت ىلإ ةفاضإلاب  

 

 

https://www.ohio.edu/housing/exemption
http://ohio.edu/myhousing
mailto:housing@ohio.edu
https://www.ohio.edu/transportation


تقؤم نكس زجح ءارجإب مق :ةثلاثلا ةوطخلا  
 فیلاكت ةبساحم متی .عوبسألا يف اًرالود 125 وأ ، ةلیللا يف دحاولا صخشلل اًرالود 30 يلاوح تقؤملا نكسلا ةفلكت غلبت -
.بلاطلا باسح نم ةرشابم تقؤملا نكسلا  
 نكلو يعماجلا مرحلا لخاد نكسلا مھنم بلطتم ریغلا بالطلا و ایلعلا تاساردلا بالط نم قبسم زجح لمع اضیا بلطتی -
  .ةنومضم ریغو ةدودحم نكامالا .يعماجلا مرحلا جراخ بسانم نكس داجیا نیحل تقؤم نكس نوجاتحی
 يعماجلا مرحلا جراخ قدنف لا بلاطلا لیوحت متیس ،قبسم زجح لمعب مقی مل بلاطلا نا وا ئلتمم تقؤملا نكسلا ناك اذا -
  .ویاھوا ةعماج قدنف حرتقنو
 كتابجو ةطخ أدبتو ماعطلا تاعاق حتفت ىتح يلحم معطم يأ نم كب ةصاخلا ماعطلا تابجو ءارشل طیطختلا ىلإ جاتحتس  -
.ً)ةداع ةیساردلا لوصفلا نم لوألا مویلا يف( ةیمیداكألا  
 ناكم يف وأ يساردلا ماعلا لالخ كنییعت متی ثیح ةعماجلا نكس يف امإ نكس كیدل نوكیس ، لوصولا خیرات ىلع ادامتعا  -
 لیجست دنع كلابقتساب يعماجلا نكسلا وفظوم موقیسو ھیلإ باھذلا دیرت يذلا ناكملا ىلإ راطملا نم ةلفاحلا كذخأتس .تقؤم
  .لوصولا

 

 
لوصولا دعب :ةعبارلا ةوطخلا  
 

   ب نوفظوملا ءالؤھ فرعی .كیدل لاؤس يا ىلع ةباجالاب كتدعاسم مھنكمی يعماجلا نكسلا يف نونكسی نوفظوم كلانھ -
.Resident Assistants وا  RA’s    

.نكسلا نیفظوم لبق نم ةدعم جمارب يف نوكراشیس يعماجلا نكسلاب نومیقملا بالطلا  
 رییغت كنكمی .يساردلا لصفلا نم سیمخ موی لوا يف فرغلا رییغت دعوم نوكیس فرغلا رییغت يف بغرت تنك لاح يف -
   نكسلل ةیتاذلا ةمدخلا لالخ نم ةفرغلا
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 رایتخا ةیلمع لوح ينورتكلإلا دیربلا لئاسر لاسرإ متیس .كتفرغ رایتخا نم نكمتتس ، ةیناثلا ةیساردلا ةنسلا أدبت امدنع
  .عیبرلا لصف لالخ ویاھوا ةعماجل كب صاخلا ينورتكلالا دیربلا ىلا ةفرغلا

 

)ءافعالا( ءانثتسالا رییاعم  
 

23 رمعب ویاھوا ةعماج يف مھتسارد نوأدبی نیذلا بالطلا  – 

.ةیوناثلا نم جرختلا دعب )عیبر لصف/فیرخ لصف( ىرخا ةعماج يف نیتلماك نیتنس اوضما نیذلا )لقنلا بالط( بالطلا -  
 شیعلل راجیإلا دقع عیقوت لبق ةماقإلاو نكسلا نم دكأتلاو لوبقلا بتكم ىلإ لیجستلا تامولعم میدقت نم دكأتلا لقنلا بالط ىلع بجی

  .يعماجلا مرحلا جراخ
.ھعم میقی لفط /جوز ھیدلو جوزتملا بلاطلا -  
.رشع نماثلا هدالیم دیع دعب تأدب يتلا ةیركسعلا ةمدخلا نمً ارھش 18 ھیدل يذلا بلاطلا -   

  - .ةدمتعم ةعاس 11 نم لقا ةدمل لجس يذلا بلاطلا 

 

http://ohio.edu/myhousing


ةمھم ىرخا تامولعم  
 .يعماجلا مرحلا جراخ لزنم وا ةقش يف نوشیعی مھنكلو ، يعماجلا مرحلا لخاد نكسلا نمث عفد بناجألا بالطلا ضعب راتخی
 ىلوألا ةنسلا بالطل ةمئالم رثكأ ھنأ امك .ویاھوا ةعماج عمتجم يف ةلماكلا ةكراشملا نم كنكمت يعماجلا مرحلا لخاد شیعلا
 امب موقت نا كنم بلطتی ، يعماجلا مرحلا جراخو لخاد ةشیعملا فیلاكت عفدت نأ تررق اذإ .يعماجلا مرحلا يف شیعلل ةیناثلاو
  :يلی
.دیربلا میلستو مزحلا لیوحتب حمسیس ةرامتسالا هذھ لامكا .يعماجلا نكسلا نیفظوم بتكم يف نكسلا رییغت ةرامتسا لامكأب مق -  
  يلاتلا عقوملا ةرایزب مق -

 My Ohio Portal طغضاو  ىلع  www.ohio.edu/students  
.ءىراوطلا ةلاح يف كداجیا نم اننكمیس اذھ .نكسلاو ةیصخشلا كتامولعم ثیدحتل  

 

  
بناجالا بالطلا نم ةرركتم ةلئسأ  

؟لطعلا مایا  يف نكسلا عم لعفا نا يلع اذام   

ةیلاتلا ةحفصلا ةرایزب مق ءاجرلا تامولعملا نم دیزملل ،لطعلا ةرتف لالخ نكس دیوزتب ویاھوا ةعماج موقت  

breakhousing page  

 

؟يعماجلا مرحلا لخاد نكسلا يلع يغبنی ناك اذا فرعا نا يننكمی فیك   

 يف ةعماجب تقحتلا دق تنك اذإ .يعماجلا مرحلا يف شیعت نأ بجیف ، ةیعماجلا ةساردلا نم ةیناثلا وأ ىلوألا ةنسلا يف تنك اذا
 اھتعجارمب كلذ دعب موقنس .كتامولعم ةرامتسا نم ةخسن راضحإ وأ لاسرإ كنكمی ، ةیوناثلا ةسردملا نم جرختلا دعب كدلب

. يعماجلا مرحلا  يف  ءاقبلا  كیلع  بجی  ناك  اذإ  وأ  يعماجلا  مرحلا  جراخ  شیعلا  عیطتست  تنك  اذإ  كحصننو   

 

؟نكسلا دقع لمكا نا يننكمی فیك  
.Housing Self-Service نكسلل ةیتاذلا  ةمدخلا    ةرایز كیلع بجی نكسلا دقع لامكال

.ةلماك ةیمیداكا ةنس ةدمل لاعف نكسلا دقع  

 

؟راطملا نم )لیصوتلا( لقنلل زجحا نا يننكمی فیك   

www.ohio.edu/transportation يلاتلا عقوملا ةرایزب مق:   

 

 

https://my.ohio.edu
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؟ةرشابم يلوصو دعب شیعا نا يننكمی نیأ  

.كل ةصصخملا ةفرغلا ىلإ ةرشابم لقتنت دق تالاحلا ضعب يف وأ تقؤم ناكم يف كعضو اما ،كلوصو ةرتف ىلع دامتعالاب . 

 

؟نكسلا يف يكیرش نوكیس نم  

 ةمدخ ىلع ةدوجوم نوكتس ةرامتسالا لامكاب اوماق نكس ءاكرش كلانھ ناك اذاو ،نكسلا ةرامتسا لامكاب بلاطلا موقی امدنع
.Housing Self-Service   ةیتاذلا نكسلا

 

؟يماعط خبطا نا يننكمی لھ  
 ىجری ، اھب حومسملا داوملا ةعجارمل .تابجو ةطخ مھیدل نوكی نا يعماجلا مرحلا يف نونكیس نیذلا بالطلا نم بلطتی

Student Housing Handbook بالطلا ناكسإ  لیلد  ةعجارم    
.نكسلا اذھ يف میقت تنك اذا اھلامعتسا كنكمی خباطم ىلع يوتحت مھلك سیل نكلو يعماجلا نكسلا تاعمجم ضعب  

 

؟يسبالم لسغا نا يننكمی نیا  

 انھ رقنا سبالملا لیسغ لوح تامولعلا نم دیزملل .ينكس عمجم لك نم برقلاب ةرفوتم تاففجمو تالاسغ كلانھ نوكیس
here  

 

؟يعماجلا مرحلا لخاد نخدا نا يننكمی لھ  

.ةعماجلا مرح يف وأ نكسلا تاعاق لخاد رئاكسلا مادختسا رظحیو ، غبتلا نم يلاخ ویاھوأ ةعماج مرح  

https://www.ohio.edu/myhousing
https://www.ohio.edu/housing/student-handbook
https://www.ohio.edu/housing/laundry



