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مخطط مقارنة داخل الحرم 

الجامعي وخارجه

مرحبًا، اسمي بريان وأنا مدير سكن الطالب وحياة اإلقامة يف يو يت إم.

نحن متحمسون للرتحيب بطالب يو يت إم الجدد من جميع أنحاء العامل يف الخريف 

القادم. اإلقامة يف يو يت إم مثرية وحيوية حيث يتم الرتحيب بالطالب الدوليني 

واملحليني يف مجتمع داعم وجذاب.

حرمنا الجامعي جميل يضم 225 فدانًا من الحزام األخرض املحمي عىل طول نهر 

كريدت مع وفرة من الطبيعة واملمرات واملساحات الخارجية. هذا الحرم الجامعي 

األخرض قريب مبا يكفي للوصول إىل كل ما تقدمه وسط مدينة تورونتو.

. إن اإلقامة يف يو يت إم  لها تأثري حقيقي عىل احتفاظ طالب السنة األوىل بالسنة 

الثانية واملثابرة حتى التخرج. نحن نقدم ورش عمل أكادميية وندوات ومجموعات 

دراسية ميرسة مبارشة يف اإلقامة.

املجتمع هو محور كل ما نقوم به. سنساعدك يف تكوين صداقات، وتطوير االتصاالت 

يف برنامجك األكادميي، والتأكد من حصولك عىل تجربة السنة األوىل.

نحن نخطط بشغف لوصولك ونتطلع إىل “الرتحيب بك يف الوطن” يف الخريف! أمتنى 

لك صيًفا آمًنا!

-    بريان كنيا مدير اإلسكان الطاليب وحياة اإلقامة
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رسوم السكن6

7-8Campus Map

كيفية التقديم وقبول العرض 5

الخاص بك

أمناط اإلسكان9-12

تجربة اإلقامة يف يو يت إم13-14

الدعم يف اإلقامة15-16

التواريخ واملواعيد النهائية19

األسئلة الشائعة 17-18

add photos

يعد مغادرة املنزل من أجل التعليم تجربة تحويلية كبرية ألي طالب. نحن ندرك أنه يف كندا، 

تحمل هذه التجربة جزئيًا تاريخ وإرث نظام املدارس السكنية، والذي يجب أن يواجهه السكان 

األصليون والكنديون املستوطنون والوافدون الجدد مًعا، ألننا نعيش جميًعا يف هذا املكان. من خالل 

االلتزام بالتنوع والشمول، نأمل أن نلتزم بفكرة أن اإلقامة يف يو يت إم ستكون مجتمًعا يتعرف فيه 

الطالب عىل األصول العديدة ألقرانهم ويدعمونها، والوجهات العديدة التي ستأخذهم إليها حياتهم 

وتعلمهم.

بدايًة، هنا يف ميسيسوجا، نود أن نعرتف بهذه األرض التي تعمل عليها جامعة تورنتو. منذ آالف 

السنني كانت األرض التقليدية لنهر هورون وندات وسينيكا ومؤخراً ميسيسوجا نهر كريدت. اليوم، 

ال يزال مكان االجتامع هذا موطًنا للعديد من السكان األصليني من جميع أنحاء جزيرة السالحف 

ونحن ممتنون إلتاحة الفرصة لنا للعمل عىل هذه األرض.

اإلعرتاف باألرض:



مقارنة داخل / خارج الحرم الجامعيضامن االقامة

السكن خارج الحرم الجامعيالسكن داخل الحرم الجامعي

سهولة البحث

يف الحرم الجامعي

مدة العقد

الخربات

مالك الجامعة

خطة الوجبة انظر الصفحة. 14

عقد ملدة 8 أشهر للعام الدرايس مع إعادة تقديم طلب 

للحصول عىل سكن صيفي ملدة 4 أشهر

عدد )2( قسط 
الرسوم والتواريخ انظر الصفحة 6

مجهول

الوصول إىل الدعم 

املبارش

مالك جدير بالثقة

دفعات اإليجار 

الشهرية

الوجبات املوردة

شامل 

)املرافق، األثاث، إلخ ...(

الوصول إىل الدعم عىل مدار اليوم طوال أيام األسبوع 	 

ملدة 365 يوًما

برنامج قائد أكادميي نظري والدعم األكادميي	 

بناء املجتمع والعيش مع طالب السنة األوىل اآلخرين	 

اتصاالت مع أعضاء هيئة التدريس	 

مجلس االقامة	 

الفعاليات: التوجيه، مهرجان الفنون، كأس كوملان، 	 

مقهى العامل، سبوكتاكيلور ، مبادرة واوات األضواء الشاملية   

  )WNLI(

فرص التطوع واملشاركة: دراسة العمل، وإقامة الكادر 	 

الطاليب، ولجان اإلقامة، وممثيل مجلس اإلقامة	 

 الوصول إىل الدعم عرب اإلنرتنت	 

#تجربة االقامة يف يو يت إم انظر صفحة 13 

ضامن السنة األوىل

اإلقامة مضمونة لجميع الطالب الجدد بدوام كامل الذين يدخلون عامهم األول يف الجامعة يف برنامج البكالوريوس ألول مرة، برشط أن يكونوا 

قد أكملوا الخطوة األوىل: تقديم طلب ضامن اإلقامة يف موعد أقصاه 31 مارس 2022 . يجب أن يكون الطالب قد تلقى وقبل عرض القبول يف 

جامعة تورونتو ميسيسوجا بحلول 1 يونيو 2022. ويكون قد أكمل الخطوة الثانية: تقديم الطلبات لطالب املرحلة الجامعية يف يو يت إم  للعام 

األكادميي 2022-2023 بحلول يوم 9 يونيو 2022 باإلضافة إىل الوفاء باملواعيد النهائية املذكورة أعاله، يجب عىل الطالب تلبية جميع متطلبات 

ضامن السنة األوىل

عقد ملدة 12 شهرًا
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residence. أكمل الخطوة األوىل: تطبيق ضامن اإلقامة عىل

utoronto.ca

تلقي وقبول عرض القبول الخاص بك يف جامعة تورونتو 

ميسيسوجا )يو يت إم(.

سيتم إرسال هذه الخطوة إليك عرب الربيد اإللكرتوين 

مبجرد قبولك لعرض يو يت إم الخاص بك. أكمل الخطوة 

الثانية: تقديم الطلبات لطالب املرحلة الجامعية يف يو يت 

إم للعام األكادميي 2023-2022 عىل StarRez  متاح عىل 

residence.utoronto.ca

 ميكن العثور عىل مزيد من املعلومات حول التقديم هنا: 

www.utm.utoronto.ca/housing/applying

كيفية تقديم الطلبرسوم السكن قبول عرضك
مبجرد حصولك عىل عرض إقامتك يف 17 يونيو 2022 ستحتاج 

إىل قبوله من خالل الخطوات التالية:

التقديم عىل اإلقامة سهل! أكمل هذه الخطوات الثالث لتصبح 

مؤهالً لإلقامة:

قم بتسجيل الدخول إىل الخطوة الثانية: تقديم الطلبات 

لطالب املرحلة الجامعية يف يو يت إم للعام األكادميي 

2023-2022 عىل StarRez يف الرشيط العلوي، يرجى 

التمرير إىل “قبول عرضك” واملتابعة

اقبل عرضك وادفع وديعة القبول البالغة 1,650 دوالًرا 

بحلول 4 يوليو 2022

يتم تطبيق وديعة القبول عىل التكلفة اإلجاملية 

للمعيشة يف اإلقامة وهي غري قابلة لالسرتداد وغري قابلة 

 ACORN للتحويل. يتم تطبيق رسوم اإلقامة عىل طالب

عىل قسطني مع استحقاق القسط األول بحلول 30 

سبتمرب 2022 والقسط الثاين مستحق بحلول 30 نوفمرب 

2022. وديعة القبول )املستحقة وقت قبول عرض 

اإلقامة الخاص بك( هي وديعة سيتم تطبيقها عىل هذه 

الرسوم.

منط اإلقامة

مفرد تقليدي
Oscar Peterson Hall

مفردة - عىل طراز الجناح
Roy Ivor Hall

مفرد - تاون هاوس
Schreiberwood

* يتم دفع رسوم تقديم أقل من 350 دوالًرا أمريكيًا

* يتم دفع وديعة القبول أقل من 1650 دوالًرا أمريكيًا 

** باإلضافة إىل خطة الوجبة 
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1. 1.

2.

2.

3.

$7,144.40$4,766.60$11,911

$7,352.00

$4,782.80

$4,905.00

$3,192.20

$12,257

$7,975

$7,506.20$5,007.80$12,514

$4,883.00

$6,736.40

$3,259.00

$4,494.60

$8,142

$11,231

$7,506.20$5,007.80$12,514

$7,578.80$5,056.20$12,635

مفردة - عىل طراز الجناح
Erindale Hall

مزدوجة - جناح
Erindale Hall

مفردة - برمييوم تاون هاوس
McLuhan Court

تاون هاوس سوبر فردي برمييوم
MaGrath Valley

مزدوج - برمييوم تاون هاوس
MaGrath Valley
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• Northside Bistro (Food)
• Study Areas
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• Bistro (Food)
• Study Areas
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• Meal Plan Office
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• Campus Gym

Student Centre
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• Blind Duck Pub (Food

Library/HM
• Starbucks

Mississauga 
Bus Stop

Shuttle Bus 
StopSheridan 

Bus Stop

Oscar Peterson Hall

B1

B2
B3
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أمناط السكن

9

Erindale Hall
مزدوجة - جناح

$8,142

املرافق

 غرفة نوم مشرتكة مع شخص واحد	 

 حامم مشرتك مع ثالثة أشخاص	 

غرفة املعيشة واملطبخ وغرفة التخزين يف املنزل	 

غرفة مشرتكة ومرافق غسيل املالبس يف املبنى	 

أثاث يف غرفة النوم: 2 رسير علوي مع مرتبة، 2 مكتب، 2 كريس مكتب، 2 خزانة	 

األثاث يف الوحدة: كرايس اسرتخاء وطاولة غرفة طعام مع كرايس وطاولة جانبية 	 

وفرن / موقد وثالجة وديب فريزر

 مالحظة: تحتوي األرسة املرتفعة عىل رسير يف الطابق العلوي ومكتب تحتها	 

 	”80x”38 :حجم الرسير 

Erindale Hall
مزدوجة - جناح

$12,514

املرافق

غرفة نوم مفردة	 

 حامم مشرتك مع ثالثة أشخاص	 

غرفة املعيشة واملطبخ وغرفة التخزين يف املنزل	 

غرفة مشرتكة ومرافق غسيل املالبس يف املبنى	 

أثاث يف غرفة النوم: 2 رسير علوي مع مرتبة، 2 مكتب، 2 كريس مكتب، 2 	 

خزانة

األثاث يف الوحدة: كرايس اسرتخاء وطاولة غرفة طعام مع كرايس وطاولة 	 

جانبية وفرن / موقد وثالجة وديب فريزر

 مالحظة: تحتوي األرسة املرتفعة عىل رسير يف الطابق العلوي ومكتب تحتها	 

 	”80x”38 :حجم الرسير 
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أمناط السكن
Oscar Peterson Hall

مفرد تقليدي
$11,911

املرافق

غرفة نوم مفردة	 

حامم مشرتك مع شخص واحد	 

غرفة مشرتكة ومرافق غسيل املالبس يف كل طابق	 

مطبخ املجتمع يف الطابق السادس	 

 وحدات متاحة يسهل الوصول إليها	 

أثاث يف غرفة النوم: رسير مزدوج كبري جًدا مع مرتبة ومكتب وكريس 	 

مكتب وخزانة وكريس اسرتخاء

 	”80x”38 :حجم الرسير 

Schreiberwood
مفرد - تاون هاوس

$11,231

**McLuhan Court
مفردة - برمييوم تاون هاوس

$12,635

املرافق

غرفة نوم مفردة	 

 حامم مشرتك مع ثالثة أشخاص	 

غرفة املعيشة واملطبخ وغرفة التخزين يف املنزل	 

غرفة مشرتكة ومرافق غسيل املالبس يف املبنى	 

أثاث يف غرفة النوم: رسير مزدوج كبري جًدا مع مرتبة 	 

ومكتب وكريس مكتب وخزانة مالبس

األثاث يف الوحدة: كرايس اسرتخاء وطاولة غرفة طعام مع 	 

كرايس وطاولة جانبية وفرن / موقد وثالجة
 	”80x”38 :حجم الرسير 

** سيتم تجديد McLuhan حديثًا بأثاث وأجهزة أحدث وأرضيات خشبية



أمناط السكن
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أمناط السكن
MaGrath Valley

مفردة - برمييوم تاون هاوس

$12,257

املرافق
غرفة نوم مفردة	 

 حامم مشرتك مع شخص لشخصني	 

غرفة املعيشة واملطبخ وغرفة التخزين يف املنزل	 

غرفة مشرتكة ومرافق غسيل املالبس يف منطقة اإلقامة	 

أثاث يف غرفة النوم: رسير مزدوج كبري جًدا مع مرتبة ومكتب وكريس 	 

مكتب وخزانة مالبس

األثاث يف الوحدة: كرايس اسرتخاء وطاولة غرفة طعام مع كرايس وطاولة 	 

جانبية وفرن / موقد وثالجة

MaGrath Valley
مزدوج - برمييوم تاون هاوس

$7,975

املرافق
 غرفة نوم مشرتكة مع شخص واحد	 

 حامم مشرتك مع شخص لشخصني	 

غرفة املعيشة واملطبخ وغرفة التخزين يف املنزل	 

غرفة مشرتكة ومرافق غسيل املالبس يف منطقة اإلقامة	 

أثاث يف غرفة النوم: 2 رسير علوي، 2 مكتب، 2 كريس مكتب، واحد خزانة، 	 

واحد مقصورة

األثاث يف الوحدة: كرايس اسرتخاء وطاولة غرفة طعام مع كرايس وطاولة 	 

جانبية وفرن / موقد وثالجة

 	”80x”38 :حجم الرسير

Roy Ivor Hall
مفردة - عىل طراز الجناح

$12,514

املرافق

غرفة نوم مفردة	 

حامم مشرتك مع شخص واحد	 

غرفة املعيشة واملطبخ وغرفة التخزين يف املنزل	 

غرفة مشرتكة ومرافق غسيل املالبس يف املبنى	 

أثاث يف غرفة النوم: رسير مزدوج كبري جًدا مع مرتبة ومكتب 	 

وكريس مكتب وخزانة مالبس

األثاث يف الوحدة: كرايس اسرتخاء وطاولة غرفة طعام مع 	 

كرايس وطاولة جانبية وفرن / موقد وثالجة

 	”80x”38 :حجم الرسير



#تجربة اإلقامة يف يو يت إم

حياة التعلم يف املجتمعات
حياة التعلم يف املجتمعات 

من خالل كونك مشاركًا نشطًا يف مجتمع اإلقامة، سيتم دعم انتقال الطالب 

األكادميي إىل الجامعة. نحن نقدم 7 مجتمعات تعلم حية فريدة توفر للطالب 

إمكانية الوصول للعيش يف نفس املجتمع مثل أقرانهم املسجلني يف دورات 

مامثلة.

ستكون قادًرا عىل اإلشارة إىل اهتاممك بالعيش يف مجتمع التعلم وملء الطلب 

التكمييل يف الخطوة الثانية: العام األكادميي 2023-2022  لطالب املرحلة 

الجامعية يف يو يت إم

ما الذي ميكنك الوصول إليه عندما تعيش يف 

مجتمع التعلم؟

الرحالت امليدانية ألعضاء هيئة التدريس	 

اللقاءات األكادميية	 

 اجتامعات فردية مع خطاب االعتامد الخاص 	 

بك

ورش عمل تنموية شهرية مصممة خصيصا 	 

الحتياجاتك

إقامة فعاليات مجتمع التعلم يف رسادق	 

خربات تعلم خدمة املجتمع	 

التواصل مع الخريجني	 
ما يقدمه مجتمع التعلم حاليًا هو:

CCIT CompSci Foundation L.E.A.F LifeSci

13

املشاركة يف اإلقامة
توفر اإلقامة يف يو يت إم مجموعة متنوعة من 

الربامج مبا يف ذلك األنشطة االجتامعية والفعاليات 

الثقافية واألحداث التعليمية. نحن نشجعك 

عىل االستفادة من اإلقامة باعتبارها أكرث من 

مجرد مكان للعيش فيه وإيجاد التوازن الصحيح 

للمشاركة لدعم اهتامماتك واستكامل تجربتك 

األكادميية.

الفعاليات:اللجان: 

• Artistic Resource Team
• Choir (the HomeNotes)
• Colman Cup Committee
• Equity Outreach Network
• Student Housing Advisory 

Committee (SHAC)
• Sustainability Initiative
• Residence Council

• Spooktacular
• Orientation Week
• Frost Week
• ARTsFest
• ResCouncil Formal
• World Cafe
• Colman Cup Bash

14



15 16

يتم تدريب قادة الطالب لدينا عىل دعم الطالب أكادمييًا واجتامعيًا أثناء تنقلهم يف عامهم األول. فهم يوفرون الربمجة واملساعدة عىل النحو املبني أدناه:

يف طلب اإلقامة ، يتمتع جميع الطالب بخيار اختيار ترتيب إسكان من نفس الجنس أو ترتيب إسكان مختلط بني الجنسني.

 السكن من نفس الجنس: سوف يشمل 1-5 من رفقاء السكن الذين يشريون إىل نفس الهوية الجنسية	 

 السكن املختلط: سوف يشمل 1-5 من رفقاء السكن من أي جنس 	 

مكتب خدمات اإلقامة	 

دعم عند االتصال )بعد ساعات العمل(	 

اجتامعات فردية	 

ورش العمل األكادميية للنظراء	 

روابط أعضاء هيئة التدريس	 

اجتامعات منزلية 	 

بناء املجتمع	 

فرص القيادة	 

 إيجارات املوارد	 

 مفاتيح اإلقامة	 

 تساؤالت عامة	 

 دعم املرافق ، إلخ .	 

دعم اإلقامة

الدعم يف اإلقامة

يجب عىل الطالب ذوي االحتياجات الخاصة بإمكانية الوصول يف اإلقامة إكامل منوذج طلب اإلقامة املخصص لتقديم الطلبات. تشمل األمثلة 

عىل احتياجات اإلقامة ، عىل سبيل املثالر:

 التسهيالت املادية )عىل سبيل املثال ، الوحدات الخالية من العوائق ، وميزات السالمة من الحرائق لضعاف البرص / السمع ، إلخ(	 

 تجهيزات غذائية	 

 التسهيالت الطبية أو العقلية	 

 يشري مكان اإلقامة هنا إىل قدرتنا عىل تلبية احتياجات إمكانية الوصول. يرجى مالحظة أن التفضيالت ليست طلبات إقامة. قد تكون هناك 

حاجة إىل وثائق ألية طلبات. تقديم طلبات السكن ال يضمن مساحة يف املسكن

أماكن إقامة مخصصة

مساكن مختلطة بني الجنسني



أريد إلغاء طلبي / عريض. هل سأسرتد أموايل؟

يعتمد ذلك عىل التاريخ الذي يقوم فيه الطالب باإللغاء وما هي مرحلة عملية التقديم / العرض التي يتواجدون فيها. املوعد النهايئ لالنسحاب دون 

تحميلك املسؤولية املالية عن غرفتك هو 4 أغسطس 2021. يرجى مالحظة أن رسوم الطلب غري قابلة لالسرتداد وغري قابلة للتحويل بعد 1 يونيو 2021 

ملقدمي الطلبات من الفئة أ )1( كام هو موضح يف اتفاقية اإلشغال والتي ميكن العثور عليها هنا:

 https://www.utm.utoronto.ca/housing/applying/forms-documents

وديعة القبول البالغة 1,650 دوالًرا أمريكيًا غري قابلة لالسرتداد.

كيف سأمتكن من بناء مجتمع وتكوين صداقات يف اإلقامة؟

يعمل موظفو اإلقامة لدينا بجد لضامن شعور الطالب باالرتباط واملشاركة والدعم األكادميي يف مجتمعات إقامتهم من خالل املرح واألحداث االفرتاضية، 

وحيثام أمكن االمتثال لتوجيهات الصحة العامة، واألنشطة الشخصية الصغرية. تعرف عىل املزيد حول فعالياتنا ولجاننا يف الصفحة 10.

ما هي احتياطات السالمة التي اتخذتها اإلقامة لضامن سالمة املرافق

بالنسبة للطالب؟

نحن نعمل بجد لتنفيذ العديد من تدابري السالمة ملساعدة الطالب عىل البقاء آمنني وصحيني يف اإلقامة. هذه التدابري تلبي، ويف بعض الحاالت، تتجاوز 

التوصيات التي وضعها مسؤولو الصحة العامة. وتشمل:

تحتوي جميع املساكن عىل الفتات محدثة تعزز التباعد الجسدي وغسل اليدين وغريها من التذكريات املتعلقة بالصحة والسالمة.	 

تم تركيب موزعات إضافية لتعقيم األيدي يف املباين.	 

تم تدريب موظفي اإلقامة عىل إجراءات الصحة والسالمة.	 

يتم تنظيف جميع املساحات مبا يف ذلك مناطق اللمس العالية وفًقا لجدول زمني أكرث رصامة ملدة 7 أيام.	 

نفذت جميع املساكن بروتوكوالت تنظيف محّسنة تشمل التطهري.	 

توجد معدات إضافية للمسافات املادية، مثل حواجز شبكية، يف املناطق	 

التي تتبع إرشادات الصحة العامة.	 

 	 ’Peel Public Health‘ يف العام 2022-2021 ،تابعنا إجراءات العزل يف التوجيه مع

غالًبا ما تكون فصويل عرب اإلنرتنت، لذا لست متأكًدا مام إذا كان ينبغي أن أعيش يف اإلقامة. أي نصيحه؟

نحن نشجع بشدة جميع الطالب عىل العيش يف اإلقامة. يوفر العيش يف اإلقامة  للطالب العديد من الفرص للقاء األقران والتفاعل معهم، واستكشاف 

بيئة الحرم الجامعي، واملشاركة يف املجتمع، والعثور عىل تجارب ثرية تتجاوز الفصل الدرايس. سنقدم مزيًجا من األنشطة االفرتاضية والشخصية وندعوك 

الستكشاف األنشطة املختلفة التي يجب أن تقدمها أماكن اإلقامة الخاصة بك والتي ستوفر تجارب ال تُنىس متاحة فقط يف الحرم الجامعي. توفر إقامة 

يو يت إم أيًضا دعاًم انتقاليًا استثنائيًا للسنة األوىل من خالل قادة الطالب لدينا.
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هل سيتم فتح اإلقامة خالل الجائحة؟

نعم! ستكون اإلقامة مفتوحة ألي طالب من يو يت إم يرغبون يف العيش يف اإلقامة. لقد اتخذنا العديد من الخطوات وقمنا بتعديل العديد من عملياتنا 

لضامن سالمة مجتمعنا.

هل ميكنني طلب زماليئ يف السكن؟

ال، لسوء الحظ، ال ميلك طالب السنة األوىل خيار اختيار زمالء السكن.

هل أضمن الحصول عىل أسلوب السكن املفضل لدي؟

نحن نبذل قصارى جهدنا الستيعاب أفضل خياراتك، ولكن ال، هذا غري مضمون.

أنا يف قامئة االنتظار. متى سأحصل عىل عرض اإلقامة؟

يعتمد ذلك عىل ما إذا كان / متى يقوم الطالب بإلغاء عروض إقامتهم. تتلقى بريًدا إلكرتونيًا لتحديث قامئة االنتظار األسبوعية طوال الصيف والعام 

الدرايس.

لدي احتياجات طبية أو تتعلق بإمكانية الوصول تتطلب منط غرفة معني أو تعديالً عىل

مساحتي. ماذا عيل أن أفعل؟

سنعمل معك بشكل فردي لتلبية احتياجاتك عىل أفضل وجه. يُرجى إرسال طلب اإلقامة املخصص ضمن تطبيق StarRez بحلول املوعد النهايئ يف 10 

يونيو 2021. ال تهدف عملية اإلقامة إىل معالجة اإلجهاد املرتبط باالنتقال، وال نضمن لك مساحة من خالل إكامل منوذج الطلب. ننصحك أيًضا باالتصال 

بخدمات إمكانية الوصول إذا كنت بحاجة إىل مزيد من املساعدة.

ما الذي يجب أن أحرضه لإلقامة؟

نويص الطالب بإحضار األساسيات التي قد يحتاجونها هنا فقط يف اإلقامة. هناك العديد من محالت البقالة ومراكز التسوق وأماكن لرشاء سلع إضافية 

لجعل منزلك الجديد لطيًفا ومريًحا! اكتشف املزيد يف قامئة مراجعة التحضري هنا: 

https://www.utm.utoronto.ca/housing/current-students/moving/move-in/preparation-checklist

هل أنا مطالب بالحصول عىل خطة وجبات يف اإلقامة؟

نعم، بغض النظر عن منط السكن الذي تحصل عليه، يجب أن يكون لدى جميع الطالب يف اإلقامة خطة وجبات. تضمن خطة وجبات الطالب تغطية 

متطلبات تناول الطعام الخاصة بك للعام الدرايس، مام يسمح لك بالرتكيز عىل األنشطة األخرى التي ستساعدك عىل النجاح يف يو يت إم. إذا كانت لديك 

أسئلة حول خطة الوجبات األفضل بالنسبة لك، فننصحك باالتصال مبكتب خطة الوجبات عىل موقع mealplan.utm@utoronto.ca أو عرب الهاتف 

عىل الرقم :  4795-569-905.
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األسئلة الشائعة



التواريخ واملواعيد النهائية

31 مارس 2022

الخطوة األوىل: املوعد النهايئ لتقديم طلب ضامن 

residence.utoronto.ca اإلقامة

9 يونيو 2022 

الخطوة الثانية: املوعد النهايئ لتقديم طلبات العام 

األكادميي 2022-2021 لطالب املرحلة الجامعية يف 

 residence.utoronto.ca يو يت إم

01 يونيو 2022

املوعد النهايئ لعرض القبول يف السنة األوىل 

الجامعية - مكتب املسجل

17 يونيو 2022

تم إرسال تأكيد السكن الجامعي للسنة األوىل

04 يوليو 2022

املوعد النهايئ لطالب السنة األوىل الجامعية لقبول 

عرض اإلقامة ودفع وديعة القبول

05 أغسطس 2022

رسوم السكن الجامعية )القسط األول والثاين( 

ACORN املعلنة يف

20 يوليو2022

يتم إرسال مهام الغرفة الجامعية والرشيك يف 

الغرفة عرب الربيد اإللكرتوين

03 سبتمرب 2022

يوم االنتقال

 11-3 سبتمرب 2022

توجيه طالب املرحلة الجامعية

اتصل بنا
resdesk.utm@utoronto.ca :الربيد االلكرتوين

الهاتف: 905.828.5286

العنوان الربيدي:

يو يت إم للسكن الطاليب وحياة اإلقامة 

قاعة اوسكار بيرتسون، جناح 120

3359 طريق ميسيسوجا

L5L، 1C6 ميسيسوجا، اونتاريو


