مبادئ توجيهية لجامعة السلطان زين العابدين ( )UniSZAبشأن الدخول إلى
ماليزيا
وعملية الحجر الصحي للطالب القادمين من الخارج
للحد من انتشار فيروس التاجي ( )COVID-19فرضت الحكومة الماليزية إجراءات
احترازية ،ومن ضمنها أوامر الحجر الصحي اإللزامي على جميع األشخاص الذين
يرغبون في السفر إلى ماليزيا.
وستتم اإلشارة إلى األشخاص الخاضعين ألوامر الحجر الصحي الخاضع للمراقبة.
القسم األول :المبادئ التوجيهية
 )١العودة إلى ماليزيا
 قبل العودة إلى ماليزيا ،يجب على الطالب إبالغ المؤسسة التعليمية أوالً
للحصول على الموافقة.
شهرا واحدًا على األقل بعد الطلب ،من أجل
 قد ستستغرق اإلجراءات
ً
الحصول على خدمات تعليم ماليزي للخدمات العالمية أوالً.
 ال يسمح للطالب بإحضار أفراد العائلة إلى ماليزيا.
 1.1تثبيت ،وتنشيط وتسجيل تطبيق  MySejahteraعبر اإلنترنت
يجب على الطالب تنزيل وتفعيل تطبيق .MySejahtera
يمكن تنزيل التطبيق عبر اإلنترنت من  Apple Appstoreو Google
 Playstoreومعرض تطبيقات .Huawei
يجب تسجيل المعلومات األساسية للمسافر قبل يوم واحد من موعد السفر،
والمعلومات هي( :التاريخ والوقت ،ومعلومات الطيران ،وميناء المغادرة)،
وذلك عبر تطبيق MySejahtera
 1.2الوصول إلى البوابة الدولية
 سيخضع جميع القادمين لعملية الفحص الطبي التي تجريها وزارة الصحة
الماليزية عبر بوابة الدخول الدولية بالمطار.
 إذا كانت نتيجة الفحص الطبي إيجابية ستتم إحالة المريض تحت المراقبة إلى
المستشفى لتلقي من العالج.

 الشخص تحت المراقبة سوف يتحمل رسوم تلقي العالج ،باإلضافة إلى فحص
مرض كورونا فيروس ( ١٩-االختبار الطبي الذي أجري له عند نقطة
الدخول الدولية).
 (٢طريقة الدفع
 يجب على الطالب دفع وديعة أو دفع كامل إلدارة محطة الحجر الصحي أثناء
عملية تسجيل الوصول ويُنصح باستخدام بطاقة االئتمان.
 عند الخروج سيتم دفع أي رصيد أو استرداد.
 )٣فترة الحجر الصحي ومعدالته
 فترة الحجر الصحي هي١٤يوما ،أو أي فترة منصوص عليها من قبل وزارة
الصحة الماليزية.
 ١٥٠ رينجيت ماليزيا (قابل للتغيير) يوميا للشخص الواحد ،للفترة التي
تحددها وزارة الصحة الماليزية.
 عند الوصول إلى ماليزيا ،سيتم تحمل جميع رسوم الحجر الصحي من قبل
الطالب ،والجامعة ليست مسؤولة عن دفع أي رسوم.
 )٤عملية الحجر الصحي
 ٤.١قبل الوصول
الخطوات:
أ) توقيع خطاب التعهد والتعويض ()LoU
يجب على جميع األفراد المسافرين إلى ماليزيا تنزيل واستكمال  LoUعبر
الرابط التالي:
.i

Ministry of Health Malaysia : www.moh.gov.my

ب) الحصول على خطاب الموافقة (تصريح الدخول) من بعثة ماليزية معتمدة

يجب على األفراد الراغبين في دخول ماليزيا االمتثال لشروط الدخول التي
وضعتها إدارة الهجرة في ماليزيا أو الوکاالت الحکومية الماليزية .حيث يجب
على کل مقدم طلب تقديم الوثائق ذات الصلة واالنتهاء من  LoUالوحدة عن
طريق البريد اإللکتروني إلى البعثة الماليزية ذات الصلة ،قبل ثالثة أيام على
األقل من تاريخ المغادرة.
ويمکن االطالع على المعلومات عن طريق الرابط أدناه للبعثة الماليزية ذات
 :https://www.kln.gov.my/web/guest/malaysianmissionورهنا
الصلة
بالموافقة ،ستصدر البعثة الماليزية رسالة تصريح دخول إلى ماليزيا عن
طريق البريد اإللکتروني.
ج) تقديم خطاب الموافقة من البعثة الماليزية إلى شركات الطيران أو سلطات
النقل العام األخرى
يجب تقديم خطاب موافقة من البعثة الماليزية أثناء عملية تسجيل الوصول
أثناء الرحلة أو وسائل النقل العام .وقد يؤدي عدم تقديم هذه الرسالة إلى
حرمان الشخص من الحصول على إذن لركوب الطائرة ،أو وسائل النقل
العام األخرى .والدخول عن طريق البر ،فإن عدم تقديم الوثيقة سيعقّد عملية
الدخول إلى ماليزيا.
تحتفظ إدارة الهجرة بالحق في إصدار أمر غير أرض ( )NTLلغير
المواطنين دون الحصول على خطاب التعهد والتعويض.
د) اختبار ) COVID-19 (rT-PCR / RTK-Agقبل دخول ماليزيا
ال يطلب من المسافرين إلى ماليزيا إجراء اختبار  COVID-19قبل
المغادرة.
ومع ذلك ،ينصح المسافرون بالتحقق من الخطوط الجوية بشأن أي متطلبات
إلجراء اختبارات  COVID-19قبل الصعود إلى الطائرة.
رسوم اختبار الكشف عن  COVID-19في ماليزيا
مواطن غير الماليزي
(رينجيت ماليزيا)
٢٥٠
١٢٠

نوع اختبار الكشف عن
COVID-19
سلسلة التفاعل
( )PCRاختبار
مضاد اختبار سريع

٦٠

األجسام المضادة السريعة
مجموعة اختبار

 )٥بعد الحجر الصحي
بمجرد االنتهاء من فترة الحجر الصحي الخاص بك ،سوف تقوم بترتيب النقل
الخاص بك للعودة إلى مكان إقامتك في ماليزيا.

استمارة بيانات لطلبة الجامعة السلطان زين العابدين (يونيزا) الدولي المتقدمين
للعودة إلى ماليزيا
القسم الثاني :تفاصيل الطالب
اسم الطالب /ة:
الرقم الجامعي للطالب:
الجنس:

الرقم جواز السفر:
تاريخ انتهاء صالحية التأشيرة:

بلد الميالد:
بلد اإلقامة:
التخصص:
الکلية:
عنوان البريد اإللكتروني:

الفصل الدراسي:
الرقم الهاتف:

اسم المشرف:

** يرجى إبالغ مشرفك إذا كنت تخطط للعودة إلى ماليزيا

القسم الثالث :الغرض
يرجى ذكر الغرض من عودتك إلى ماليزيا:
___________________________________________________________________________

أين ستبقى في ماليزيا؟
كواال لمبور

كواال تيرينجانو

في الحرم الجامعي

** )يجب أن تطلب من سلطات بيت الشباب
بالجامعة(
إذا كان لديك رصيد مستحق مع الجامعة ،يرجى ذكر المبلغ المستحق.
RM

SECTION D : OFFICE USE
Please (/) at the suggested box below.
International Centre :
Does Not Support

Support
If not supported, please specify the reason :

Director’s Signature and Stamp:

Date :

____________________________

I hereby declare that I have read the UniSZA guidelines and will follow all the
Malaysia government Standard Operating Procedures During and after the
COVID-19 Pandemic Movement Control Order.

Student’s Signature :

Date :

____________________________

Name :

 يجب أن توافق على المبادئ،** للشروع في الخطوة التالية للعودة إلى ماليزيا
 عند.( للعودة إلى ماليزياSOP) التوجيهية التالية واإلجراءات التشغيلية القياسية
 يرجى البريد اإللكتروني هذا المبدأ التوجيهي في،االنتهاء من ملء التفاصيل أعاله
ayuninordin@unisza.edu.my

