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 اتفاقية المسؤولية المالية السنوية
"( MATCأعي جيًدا وأوافق على أن اعتماد قيدي واستمراري في التسجيل في الدورات التعليمية لدى الكلية التقنية بمنطقة ميلووكي )"كلية 

( واالستفادة من MATCمشروط صراحًة بموافقتي على الشروط واألحكام الواردة أدناه. وفي مقابل حصولي على فرصة للقيد لدى كلية )
 ليمية وغير ذلك من االعتبارات األخرى المناسبة، فإنني أوافق على الشروط واألحكام التالية: الخدمات التع

 التعليمات
أمام  ُيرجى تحديد خانة االختيار ثم النقر على "أوافق" في نهاية هذه االتفاقية إلبداء موافقتك على هذه الشروط واألحكام والعبارة الواردة

 ات التي يمكن الوصول إليها من خالل روابط المعلومات اإلضافية الواردة في هذه االتفاقية.خانة االختيار وكذلك المعلوم
 سداد الرسوم / التعهد بالسداد

 Milwaukee Areaأقر أنه بمجرد التسجيل في أي فصل دراسي أو الحصول على أي خدمات من الكلية التقنية بمنطقة ميلووكي )
Technical Collegeحمل المسؤولية الكاملة عن سداد جميع الرسوم الدراسية وغيرها من التكاليف ذات الصلة والتي يجري ( فإنني بذلك أت

تقديرها بناًء على تسجيلي و/أو حصولي على الخدمات. أعي وأوافق على أن تسجيلي وموافقتي على هذه الشروط يمثل اتفاقية تعهد بالسداد 
( من قانون اإلفالس األمريكي الوارد في الفصل الحادي 8)أ( ) 523الوارد في المادة  )تعهد مالي في صورة قرض دراسي، حسب التعريف

( بالخدمات التعليمية وتؤجل سداد جميع أو MATC( من مدونة قوانين الواليات المتحدة األمريكية( حيث بموجبها تزودني كلية )11عشر )
هد بسداد جميع الرسوم الدراسية وغيرها من التكاليف ذات الصلة المقدرة وذلك بعض المبالغ المترصدة في ذمتي مقابل هذه الخدمات، كما أتع

في موعد االستحقاق المحدد أو المعلن عنه. أعي وأوافق على أنه في حال انسحابي من )أو "تخلفي عن حضور"( بعض أو جميع الفصول 
والتكاليف كلها أو جزء منها وفًقا لملحق االسترداد في حالة االنسحاب الدراسية التي قمت بالتسجيل فيها، فإنني أتعهد بسداد الرسوم الدراسية 

لبرنامج أو القسم الخاص بي، والتي أتحمل المسؤولية عن و/أو أي سياسة أخرى ذات صلة با صفحة االنسحاب واالستئنافالمنشورة في 
 االطالع عليها وفهم ما ورد بها.

إليها،  لقد قرأت الشروط واألحكام الواردة في ملحق استرداد الرسوم الدراسية المنشور، وأعي أن تلك الشروط ُمدرجة في هذه االتفاقية باإلشارة
 راسي أو عدم حصولي على فاتورة ال يعفيني من مسؤوليتي المالية الموضحة أعاله.كما أدرك وأعلم أن تخلفي عن حضور أي فصل د

( تعليق جميع أو جزء من األنشطة التي ُتقدمها أو تغييرها جراء تفشي أحد األوبئة أو الجوائح أو غير ذلك من MATCفي حال قررت كلية )
القاسية أو الكوارث الطبيعية أو نتيجة ارتكاب أعمال إرهابية أو حرب أو التهديد  الحاالت الطارئة المتعلقة بالصحة العامة أو الظواهر المناخية

(، فإنه يجوز للكلية تعليق أنشطتها أو تقليصها MATCبارتكابها أو أي حدث فردي أو مجموعة من األحداث خارجة عن نطاق سيطرة كلية )
ال يشتمل على تقديم خيارات الدراسة عن ُبعد أو أي خيارات تعليمية أخرى أو إلغائها أو تعديلها بشكل كلي أو جزئي، وقد يشتمل ذلك أو 

( المسؤولية عن رد أو إعادة أي رسوم دراسية أو تكاليف أو نفقات MATCحسبما تراه مناسًبا. وفي حال حدوث أي من ذلك، ال تتحمل كلية )
 ًبا.أخرى مسددة أو مستحقة، ولكنه يجوز لها أن تفعل ذلك حسبما تراه مناس

 األخرى  التمويل مصادر باستخدام السداد
 ميلووكي لكلية أخرى  تكاليف وأي ،مني المطلوبة الدراسية رسومال لسداد تمويل مصدر أو خارجية، وكالة على اعتمادي حال في أنني أدرك

 تتضمن. حالتي على التمويل على لحصولا وأحكام شروط انطباق عدم حال في الرسوم جميع سأتحمل فإنني ،(MATC) التقنية أريا
 المزايا ن،ييالخارج الرعاة ،التعليمية والمناطق الثانوية المدارس الفيدرالية، المالية المعونة: الحصر ال المثال سبيل على الخارجية الوكاالت
لت وإذا .أخرى  ووكاالت ،الُقدامى حاربينلمُ ل الُمستحقة التعليمية  الوثيقة، هذه بتوقيع ملزًما ظلأ فإنني الرسوم بسداد الوكاالت هذه إحدى تكفَّ
 .الوكالة دفعته الذي بالمقدار يرصيد سُيخفض السداد وبمجرد

وموقع  ،(Withdrawal and Appeal page) الطعون  وتقديم االنسحاب صفحة في المتضمنة والمعلومات السياسات جميع بقراءة أقر

https://www.matc.edu/admissions-registration/registration-records/administrative-withdrawal-and-appeal.html
https://www.matc.edu/admissions-registration/registration-records/administrative-withdrawal-and-appeal.html
https://www.matc.edu/admissions-registration/registration-records/administrative-withdrawal-and-appeal.html
https://www.matc.edu/admissions-registration/registration-records/administrative-withdrawal-and-appeal.html
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Student Accounting site،  عليهاقد فهمتها ووافقت و. 
 

 الحسابات ذات الرسوم المتأخرة / التحصيل
مبالغ مالية أخرى مترصدة في ذمتي لصالح كلية أعي وأوافق على أنه في حال عدم سداد فاتورة حساب الطالب الخاصة بي وكذلك أي 

(MATC( في تاريخ االستحقاق المحدد، فإنه يحق لكلية )MATC فرض حجز مالي و/أو إضافة رسوم تأخير على حسابي. للمزيد من )
 . saccounts@matc.edu أو 414-297-6797 هاتف رقم: المعلومات، ُيرجى التواصل مع قسم حسابات الطالب على

( في تاريخ االستحقاق MATCأدرك أنه في حال عدم سدادي فاتورة حساب الطالب الخاصة بي أو أي مبالغ مالية أخرى مستحقة لكلية )
ابي المتأخر سداد رسومه ( إحالة حسMATCالمحدد ولم أتمكن من تقديم ترتيبات سداد مقبولة لتسوية الحساب الخاص بي، فإنه يجوز لكلية )

 إلى أي من الغير الذي قد يكون شركة تحصيل ديون أو مكتب محاماة.
( حساب الطالب الخاص بي إلى الغير لتحصيل المتأخرات فإنني سأتحمل أيًضا رسوم تحصيل MATCوأدرك أيًضا أنه إذا أحالت كلية )

سب رسوم التحصيل على أساس إجمالي مبلغ الحساب المستحق، وبحد أقصى تكون مستحقة بالكامل في تاريخ اإلحالة إلى ذلك الغير، وتحت
 المبلغ المسموح به بموجب القانون المعمول به. وفي حال إقامة دعوى قضائية السترداد المبلغ المستحق فإنني أدرك أنني سأتحمل أيًضا أي

 غ واحد أو أكثر من مكاتب االئتمان الوطنية عن حسابي المتأخر.تكاليف مرتبطة بالدعوى مثل أتعاب المحكمة، وأدرك أيًضا أنه قد يتم إبال
 المراسالت

 MATCالخدمة الذاتية لكلية المراسلة عبر و  (gmail) للطالب اإللكتروني البريد تستخدم( MATCأدرك وأوافق على أن تستخدم كلية )
المسؤولية عن قراءة رسائل البريد اإللكتروني والرسائل التي أتلقاها من باعتبارهما الوسيلتين الرسميتين للتواصل معي، ولذلك فإنني أتحمل 

( ووكالئها ومقاوليها بالتواصل معي على أي من أرقام الجوال أو عناوين البريد اإللكتروني MATC( بانتظام. وأفوض كلية )MATCكلية )
و المستقبل بشأن أي من حسابات الطالب ذات الرسوم المتأخرة ( أو أي أجهزة السلكية لدى في الوقت الحالي أMATCأو حسابي لدى كلية )

(، كما MATC( أو أن أتلق معلومات عامة من كلية )MATCأو القروض المتعلقة بي أو أي دين آخر مترصد في ذمتي لصالح كلية )
ية أو الصوتية التي ينشأها الكمبيوتر أو ( ووكالئها ومقاوليها باستخدام معدات االتصال الهاتفي اآللية والرسائل النصMATCأفوض لكلية )

المسجلة مسبًقا والمكالمات الشخصية ورسائل البريد اإللكتروني في سبيل محاوالتهم للتواصل معي. ومع ذلك، أدرك أنه يجوز لي سحب 
هاتف  سابات الطالب علىموافقتي على االتصال بهاتفي الجوال باستخدام معدات االتصال الهاتفي اآللية بموجب طلب مكتوب إلى قسم ح

. أدرك وأوافق على أنني أتحمل المسؤولية عن تحديث عناويني saccounts@matc.edu أو البريد اإللكتروني  414-297-6797رقم: 
الخدمة (. يمكن إجراء تعديالت على MATCسجالت كلية )الفعلية وعناوين بريدي اإللكتروني وأرقام هاتفي الحالية، وذلك بشكل دائم في 

( ألي سبب من األسباب، MATCبالضغط على تغيير العنوان أسفل الخدمات والروابط. وفي حال الرحيل عن كلية )( MATCالذاتية لكلية )
أن أي مبالغ مالية تظل مترصدة في ( ببيانات اتصالي المحدثة ألغراض استمرار التواصل معي بشMATCأدرك بأنني ُملزم بتزويد كلية )

 ذمتي أو مستحقة لصالح الكلية.
 (T-1098)( رقم IRSنموذج دائرة اإليرادات الداخلية )

 
( الخاص بي عند الطلب وحسب متطلبات لوائح TIN( أو الرقم الضريبي )SSN( برقم الضمان االجتماعي )MATCأتعهد بتزويد كلية )

وذلك ألغراض إعداد التقارير المالية. وفي حال عدم تزويد كلية   (T-1098)دائرة اإليرادات الداخلية األمريكية الواردة في النموذج رقم 
(MATCبرقم الضمان االجتماعي أو الرقم الضريبي الخاص بي فإنني أتعهد بسداد أي غرامات تفرضها )  مصلحة الضرائب األمريكية دائرة

( بإرسال نموذج مصلحة الضرائب رقم MATC( بذلك، وأوافق على أن تقوم كلية )MATC( بسبب عدم تزويد كلية )IRSاإليرادات الداخلية )
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(1098-T) ،التقنية أريا ميلووكي كلية أن أدرك السنوي الخاص بي عن طريق الوسائل اإللكترونية (MATC ) ُالسنوية استمارتي قدمست 
(1098-T )  الذاتية الخدمة خالل من اإلكتروني. 

 أحكام عامة
سنة( عند التوقيع على هذه االتفاقية إال أنني أدرك بأن  18أدرك وأوافق على أنه وإن ُكنت دون سن الرشد المعمول به )وهو بشكل عام 

ومهمة بالنسبة لي، وأنني لهذا السبب ُملزم تعاقدًيا بموجب هذه االتفاقية. تلغي ( ُتعد ضرورية MATCالخدمات التعليمية التي تقدمها كلية )
( بشأن الشروط واألحكام الخاصة الواردة في هذه MATCهذه االتفاقية وتجب أي تفاهمات أو إقرارات أو مراسالت سابقة بيني وبين كلية )

( تعديل هذه االتفاقية، شريطة أن أوقع على MATCت أو أداء. يجوز لكلية )االتفاقية، وال يجوز خضوعها ألي تعديل وال تتأثر بأي تعامال
هذا التعديل )بصورة إلكترونية أو خالفه(. في حال تقرر عدم مشروعية أو نفاذ أي بند من بنود هذه االتفاقية أو أي مبلغ مالي ُمحتسب 

متى كان القانون يسمح بذلك. تخضع هذه االتفاقية وأدائها لقوانين والية بموجبها فإن ذلك ال يؤثر على مشروعية أو نفاذ باقي بنود االتفاقية 
ووكي ويسكونسن دون إعمال مبادئ تضارب القوانين، كما أنني أوافق على أن يكون لمحاكم الوالية والمحاكم الفيدرالية الموجودة في مقاطعة ميل

ذه االتفاقية. تظل هذه االتفاقية سارية المفعول بكامل القوة واألثر بوالية ويسكونسن االختصاص القضائي للبت في أي نزاع ينشأ عن ه
(، وبعد ذلك طوال الُمدة التي أكون فيها مدين بأي مبلغ مالي لكلية MATCالقانونيين طوال فترة تسجيلي في أي فصل أو برنامج لدى كلية )

(MATC( أدرك أن كلية .)MATCملزمة بقانون الحقوق التعليمية العائلي ).ة والخصوصية الصادر عن وزارة التعليم األمريكية 
اإللكتروني بالضغط على أيقونة "أوافق" في قسم الخدمات الذاتية، فإنني بذلك أدرك وأوافق على التوقيع على هذه االتفاقية إلكترونياً وأن توقيعي 

نون والية ويسكونسن. أدرك وأوافق على أن التوقيع اإللكتروني يعتبر من الناحية القانونية مساٍو للتوقيع الخطي على هذه االتفاقية بموجب قا
سم الذي يظهر على هذه االتفاقية مماثل لتوقيعي الخطي وذلك ألغراض المشروعية وقابلية التنفيذ واالعتداد به. أدرك أن زر "التسجيل" في ق

 الخدمات الذاتية لن يتوفر إال بعد قبولي وموافقتي على هذه االتفاقية.


