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 عملية إحالة الطالب العائدين 3102
 األسئلة الشائعة

 معلومات عامة
 

 متى سيتم إجراء قرعة السكن؟ .0

  وفيما يلي أدناه أهم التواريخ ذات الصلة بعملية إحالة الطالب العائدين 3102مارس  01ويغلق في  3102مارس  4يبدأ فتح باب تقديم طلبات القرعة في .
 .3102لعام 

 
 إرسال أرقام أولوية ستة أشخاص من طالب السنة الثانية إلى قادة المجموعة عن طريق البريد اإللكترونيمارس: يتم  01
 مارس: تقوم فرق طالب السنة الثانية المكونة من ستة أشخاص باختيار العقار 31
 مارس: ُيعاد فتح تقديم طلبات إعادة تجميع طالب السنة الثانية ويتم تكوين مجموعات جديدة  30
 مساء   4:21مارس: يغلق باب تقديم الطلبات عند الساعة  33
 أبريل: ُترسل أرقام أولوية مجموعة القرعة إلى قادة المجموعة عن طريق البريد اإللكتروني 3
 أبريل: يقوم طالب السنة الثانية باختيار العقار 2
 خامسة باختيار العقارأبريل: تقوم مجموعات طالب السنة قبل األخيرة والقدامى وطالب السنة ال 1

 
 كيف يمكنني معرفة المزيد من المعلومات المتعلقة بالقرعة؟ .3

  ويوجد أدناه تواريخ وأوقات وأماكن هذه الجلسات: 3102يقوم مكتب حياة اإلسكان واإلقامة باستضافة جلستين كطريقة إلبالغ الطالب عن عملية إحالة عام . 
 

  ،مساء  في غرفة طعام باريت باتحاد كينيدي. 0:21 - 1:21، من الساعة 3102مارس  1الثالثاء 
 

قاعة  301مساء  في جناح مكتب حياة اإلسكان واإلقامة، الكائن في  7:11-4:21مارس، سيكون موظفو إحالة اإلسكان متوفرين من  02و 03، 7، 0وفي 
 كوسيغر، لإلجابة على أي أسئلة قد يطرحها الطالب فيما يتعلق بعملية اإلحالة.

 
 هي خيارات السكن المتوفرة لطالب السنة الثانية؟ ما .2

 ة جنوب الحرم بالنسبة لمجموعات طالب السنة الثانية التي قامت بالتسجيل لقرعة الستة أشخاص، فخيارات السكن المتوفرة هي شقق الحديقة والشقق الواقع
ألربعة أشخاص، فخيارات السكن المتوفرة هي شقق الحديقة وساحات القاعة المريمية الجامعي. بالنسبة لمجموعات طالب السنة الثانية التي قامت بالتسجيل لقرعة ا

إيرفينغ والغرف الزوجية  918وأجنحة فرجينيا وكيترينغ. بالنسبة لطالب السنة الثانية الذي قاموا بالتسجيل في قرعة الشخصين، فخيارات السكن المتوفرة هي 
 ة جنوب الحرم الجامعي.  بالقاعة المريمية والشقق الزوجية الواقع

 
 ما هي خيارات السكن المتوفرة لطالب السنة قبل األخيرة والطالب األكبر؟ .4

  حديقة الساحة تتوفر بيوت الطالب كجزء من القرعات المكونة من شخصين وثالثة وخمسة وستة وثمانية أشخاص.  كما تتوفر شقق كالدويل وشقق الونفيو وشقق
المشتركة لمجموعات طالب السنة قبل األخيرة والطالب القدامى التي قامت بالتسجيل في قرعة األربعة أشخاص. باإلضافة إلى توفر الجنوبية وشقق إيرفينغ 

 الشقق الفردية لطالب السنة قبل األخيرة والطالب القدامى المحددين كمجموعات فردية.
 

 متى سيعرف الطالب عدد العقارات المتوفرة في القرعة؟ .1

  هو موعد معرفة الطالب لعدد العقارات التي ستكون متوفرة للقرعة. 3102مارس  4األسبوع الذي يبدأ في سيكون 
 

 هل توجد طريقة تمكنني من مشاهدة العقارات الكائنة في األحياء السكنية الخاصة بالطالب؟ .0

 3102مارس  4ت. وسيتوفر عارض العقار خالل الذي يبدأ في قام مكتب حياة اإلسكان واإلقامة بإنشاء عارض للعقار سيسمح للطالب بمشاهدة العقارا. 
 
 

 عملية تقديم الطلبات
 

ا للتسجيل في حجم القرعة التي نرغب فيها، فهل ال يزال يمكننا التقديم؟ .7  إذا لم يكن عدد أعضاء المجموعة كافي 

  التي قامت المجموعات بالتقديم فيها.  على سبيل المثال، إذا كانت مجموعتك كما هو متوقع من عملية اإلحالة، يجب اكتمال جميع المجموعات للمشاركة في القرعة
 ترغب في التقديم بشقة/منزل يسع لستة أشخاص، فيجب أن تحتوي المجموعة على ستة أشخاص.

 
ا المجموعة أعضاء عدد يكن لم إذا .9  مجموعتنا؟ طلب إلى آخرين طالب بإضافة اإلحالة موظفو سيقوم فهل فيها، نرغب التي القرعة حجم في للتسجيل كافي 

 .لن يقوم موظفو اإلحالة بإضافة طالب إلى طلب مجموعتك 
 

 مجموعتي؟ طلب الستكمال آخرين طالب على العثور يمكنني كيف .8

 ستكمال طلبك. للعثور على رفيق الحجرة المحتمل، قم بزيارة صفحة مكتب حياة اإلسكان واإلقامة الخاص بجامعة دايتون على الفيسبوك للعثور على طالب ال 
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 ماذا يحدث في حال انسحاب أحد أعضاء المجموعة قبل غلق باب التسجيل؟ .01

 ير إلى ترك أحد األعضاء للمجموعة.  وبمجرد استالم البريد اإللكتروني، سيحتاج قائد المجموعة إلى سيتم إرسال بريد إلكتروني تلقائي إلى قائد المجموعة يش
ر.  وبعد انضمام تحديد طالب جديد لالنضمام إلى المجموعة. بمجرد تحديد الطالب، سيقوم قائد المجموعة بتزويد الطالب الجديد باسم المجموعة وكلمة المرو

 قائد المجموعة إلى إعادة التحقق منها. الطالب للمجموعة، سيحتاج
 
 

 أولوية واختيار المجموعة
 

 كيف سيتم تحديد أولوية مجموعتي بالقرعة التي قمنا بالتسجيل فيها؟ .11

 :يتم تصنيف المجموعات باستخدام النتيجة اإلجمالية لكل كسر تعادل أدناه حسب الحاجة 

عن طريق تصنيف المجموعة، الذي ُيحدد عن طريق فترة البدء، الفصل الدراسي الذي بدأ فيه الطالب )أو المكتوب إذا كان الطالب  :األول التعادل كسر .أ
 منقوالً(. ال يمكن أن يكون التصنيف أعلى من السنة الخامسة.  

 

 وبما أن األمر يتعلق بتصنيف المجموعة، ُيرجى الرجوع إلى المعلومات أدناه.  

 *2=  الثانية السنة طالب

 3=  األخيرة قبل السنة طالب

 4= القدامى الرابعة السنة طالب

 5= القدامى الخامسة السنة طالب

: لتحديد تصنيف المجموعة، قم بإضافة إجمالي عدد األشخاص بالمجموعة وفًقا ألرقام التصنيف الفردية.  على سبيل المثال، في حال تسجيل مالحظة
 . 11أربعة طالب بالسنة قبل األخيرة في قرعة األربعة أشخاص، يكون تصنيف المجموعة 

 .2113يناير  31 - 2112فبراير  1يق نقاط السلوك المكتسبة في الفترة بين إذا لزم األمر، يكون التصنيف عن طر :الثاني التعادل كسر .ب
 .2112ديسمبر  31: إذا لزم األمر، يتم التحديد بواسطة ساعات سمعة مجموعتك المنتهية بحلول الثالث التعادل كسر .ج
 : إذا لزم األمر، يتم التصنيف عن طريق رقم عشوائي مع حلول الرقم األقل أوالً.  الرابع التعادل كسر .د

 على سبيل المثال، سيتم ترتيب قرعة منزل األربعة أشخاص على النحو التالي:
 

 عشوائي رقم  السمعة ساعات  السلوك  المجموعة تصنيف
 22   311   211   من طالب السنة الخامسة( 4) 21( 1)
 12   285   311   من طالب السنة الخامسة( 4) 21( 2)
 194   222   1  الخامسة وطالبين قدامى( -)طالب السنة الثانية 19( 3)
 8   214   211 الخامسة وثالثة طالب قدامى( -)طالب السنة األولى12( 4)
 12   211   1    طالب قدامى( 4) 11( 5)
(1 )11      111   215   13 
(2 )11      111   215   123 

 
 .السمعة ساعات تعادل كسر تتضمن ال الثانية السنة طالب أولوية أن مالحظة ُيرجى* 

 
 القرعة؟ في السكن الختيار المجموعة أعضاء جميع حضور يلزم هل .12

  أعضاء المجموعة إلى العقار المختار. قائد المجموعة هو الشخص الوحيد الذي يلزم تواجده الختيار العقار.  كما سيقوم قائد المجموعة بإحالة كل عضو من
 وُيرجى مالحظة أنه يمكن إجراء اختيار القرعة من أي جهاز كمبيوتر يمكنه الدخول على اإلنترنت.

 
 باالختيار؟ القيام فيها المجموعة قائد على يتوجب التي المرات عدد كم .13

  .وبعد مرور الخمس دقائق الخاصة بالوقت الحصري، سُيسمح بالمجموعة التالية بتسجيل ُيمنح كل قائد مجموعة خمس دقائق من الوقت الحصري الختيار السكن
 ر.الدخول الختيار عقار.  لذا، نوصي بشدة بتحديد أولويات خيارات اإلسكان لديك قبل الوقت المخصص لتخفيف الضغط والقلق عند اختيار العقا
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 السمعة وساعات السلوك نقاط
 

 ?النقاط استخدام يتم وكيف السلوك نقاط تقويم هو ما .14

  وُتستخدم نقاط السلوك عند توثيق 14-2113ستؤثر على خيارات إسكان الطالب للسنة الدراسية  2113يناير  31و 2112فبراير  1أي نقاط سلوك ُتكتسب بين .
واإلقامة بمشاركة سجل أو نقاط السلوك الخاصة بطالب ما مع وإثبات مسؤوليته عن ارتكاب انتهاك للسياسة.   ال ُيسمح لموظفي مكتب حياة اإلسكان والطالب 

 ونقاطه/نقاطها.طالب آخر.  وبالتالي، فلن يكون لديك صورة كاملة عن تاريخ الطالب السلوكي، إال إذا كان الطالب صادًقا معك فيما يتعلق بسجله /سجلها 

 
 سلوك؟ قاطن على سأحصل فهل بالكحول، الخاص التعليمي البرنامج أكمل لم إذا .15

  نقطة للسلوك.  211نعم.  أي طالب بالسنة األولى لم يكمل البرنامج التعليمي الخاص بالكحول سيحصل على 
 

 المعلومات؟ هذه على العثور يمكنني أين سلوك، نقاط لديها التي الجامعات سياسات معرفة في رغبت إذا .11

 على  ُيرجى زيارة موقع مكتب حياة اإلسكان واإلقامة على اإلنترنت
 للعثور على هذه المعلومات. t//h://ppp.thue/w/./ht/:/th/s/twt:w/u/etdd////d/////ww//hw:ewhtw/ude.twt:w/u.hww//:.hthالرابط

 
 ذلك؟ عليهم يثبت لم الذين الطالب عن مفضل إسكان على الحصول ذلك عليه ثبت أو بالتخريب اتسم لطالب يمكن كيف .12

 حقيقي أيًضا في  مثل أي مجتمع، سيوجد أشخاص ُيالحظ عليهم السلوك التخريبي من قبل أعضاء آخرين بالمجتمع إال أن السلطات لم تنتبه إليهم.  وهذا األمر
أشخاص إما اتسموا بالسلوك التخريبي أو ثبت عليهم انتهاك السياسة.  وليس من الضروري أن يتسبب أي من هذين الموقفين  جامعة دايتون. فداخل مجتمعنا، يوجد

 وإيجاده مسؤوالً عن ارتكاب انتهاك للسياسة.وفي نقاط سلوك، بفرض أن هذه النقاط ُتستخدم فقط عند إثباتها على الطالب 
 

 به؟ االتصال يمكنني الذي فمن ال، أم سلوك قاطن لدي كان ما إذا معرفة في رغبت إذا .19

 واإلقامة الكائن في  يمكنك االتصال بإدارة مكتب اإلسكان واإلقامة لمعرفة إذا ما كان لديك نقاط سلوك أم ال.  وسيلزم حضورك شخصًيا إلى مكتب حياة اإلسكان
 السلوك. حيث لن يتم مشاركة نقاط السلوك عبر الهاتف.قاعة كوسيغر مع بطاقة هوية الطالب الخاصة بك للحصول على نقاط  211

 
كما يمكنك زيارة موقع مكتب حياة اإلسكان واإلقامة على 

الستعراض قائمة السياسات t//h://ppp.thue/w/./ht/:/th/s/twt:w/u/etdd////d/////ww//hw:ewhtw/ude.twt:w/u.hww//:.hthالرابط
ك عن انتهاكها في التي لديها نقاط سلوك.  ولتحديد إجمالي نقاط السلوك الخاصة بك، قم بإضافة جميع النقاط التي حصلت عليها للسياسات التي ثبتت مسؤوليت

 . 2113يناير  31و 2112فبراير  1ترة بين الف
 

 به؟ االتصال علي ينبغي الذي فمن بي، الخاص السلوك سجل بدقة تتعلق أسئلة لدية كان إذا .18

  .ينبغي توجيه األسئلة المتعلقة بدقة سجلك السلوكي إلى مكتب المعايير المجتمعية والكياسة 
 

 أذهب؟ أين السمعة، ساعات من للتأكد حاجة في كنت إذا .21

  .ستحتاج للذهاب إلى األروقة للتأكد من ساعات السمعة.  وفي حال كانت لديك أسئلة تتعلق بدقة ساعات العمل، راجع عميد األكاديمية 
 

 القرعة بعد اإلسكان خيارات

 اإلسكان؟ قرعة خالل من عقار على الحصول في مجموعتنا نجاح عدم حال في يحدث ماذا .21

  أما   الثانية الذين لم يحالفهم التوفيق في الحصول على عقار من خالل القرعة، سيتم إحالتهم إلى أماكن خالية في إسكان طالب السنة الثانية.بالنسبة لطالب السنة
لم يطالب بها أحد طالب السنة قبل األخيرة والطالب األقدم الذين لم يحالفهم التوفيق في الحصول على عقار من خالل قرعة اإلسكان، فسُيعرض عليهم عقارات 

 عرضها في كل قرعة معنية.داخل القرعة التي قامت المجموعة بالتقديم فيها.  وسيقوم موظفو اإلحالة باستخدام أرقام أولوية المجموعة لتحديد العقارات التي سيتم 
 

  الحجم؟ مختلف عقار وطلب مجموعة تكوين إعادة األقدم والطالب األخيرة السنة لطالب يمكن هل .22

 أدنى  ن لطالب السنة األخيرة والطالب األقدم إعادة تكوين مجموعة وطلب عقار مختلف الحجم  وفي هذه الحاالت، ُتوضع المجموعات حديثة التكوينيمك
 المجموعات القائمة التي قامت بالتقديم للحصول على عقار من خالل قرعة اإلسكان.  

 
 
 

 الخارج؟ في الدراسة أو المشاركة المجموعة أعضاء أحد تقرير حال في يحدث ماذا .23

  دوالر أمريكي تضمن مكانهم عند العودة في الربيع. حيث  311الطالب الذين يقومون بالدراسة في الخارج أو المشاركة لديهم خيار دفع رسوم حجز تبلغ قيمتها
ن إما ملء :الفراغ في فصل الخريف فقط" بطالب آخر أو قبول سيؤدي ذلك إلى وجود فراغ في السكن "في فصل الخريف فقط". ويمكن للطالب المتبقين في السك

 طالب ُمحال من قبل موظفي إحالة اإلسكان.  

 

 القرعة؟ بعد المجموعة أعضاء أحد فقدنا إذا لمسكني يحدث ماذا .24

http://www.udayton.edu/studev/housing/current/retention/disciplinary_housing_points.php
http://www.udayton.edu/studev/housing/current/retention/disciplinary_housing_points.php
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  ساعات السمعة، فستتمكن مجموعتك من من الطالب الذي ترك مجموعتك فيما يتعلق بالتصنيف وعدد أفضلأو مثلإذا استطاعت مجموعتك تأمين طالب آخر إما
 االحتفاظ بالعقار.  وهناك خيار آخر للحفاظ على العقار وهو قبول طالب ُمحال من قبل موظفي إحالة اإلسكان.

 

موظفي إحالة وفي استمرار عجزك عن تأمين طالب آخر له مثل التصنيف وعدد ساعات السمعة أو أفضل منها، وكنت ال ترغب في قبول الطالب الُمحال من قبل 
 اإلسكان، عند ذلك ستفقد العقار.  وسيعيد موظفو إحالة اإلسكان إحالة مجموعتك إلى عقار جديد يعكس حجم مجموعتك.   

 

 سكن؟ على الحصول في الفرصة أملك أزال ال هل اإلسكان، قرعة في المشاركة عدم حال في .25

 لسنة األخيرة أو ستتم إحالة أي طالب بالسنة الثانية لم يشارك في القرعة إلى سكن طالب السنة الثانية قبل عطلة فصل الصيف.   وفي يوليو، يمكن لطالب ا
 ويرغبون في العيش في سكن جامعي، االتصال بموظفي إحالة اإلسكان للوصول إلى قائمة العقارات المتوفرة.   الطالب القدم، الذين لم يشاركوا في قرعة اإلسكان


