Immigration
Studying
Studying - University
Arabic

.ﺃﻭﺩ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

Thai
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย

Stating that you want to enroll

.____________ ﺃﻭﺩ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻟﺤﻀﻮﺭ ﻣﻘﺮﺭ

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________

Stating that you want to apply for a course

ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ

ปริญญาตรี

ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ

บัณฑิตวิทยาลัย

Type of course

Type of course

ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ

ปริญญาเอก

Type of course

ﺑﺪﻭﺍﻡ ﻛﺎﻣﻞ

เต็มเวลา

ﺑﺪﻭﺍﻡ ﺟﺰﺋﻲ

นอกเวลา

ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ

ออนไลน์

Type of course

Type of course

Type of course

ﺃﺭﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺘﻜﻢ
._________________ﻟﻤﺪﺓ

ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา
___________

Stating how long your exchange period is

ﻓﺼﻞ

หนึ่งภาคการศึกษา

Length of stay at foreign university
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ﻋﺎﻡ ﺩﺭﺍﺳﻲ

หนึ่งปีการศึกษา

Length of stay at foreign university

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻄﻼﺏ؟

ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง

Asking about work restrictions for students

ﻫﻞ ﻋﻠﻲ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻭ ﻧﺴﺦ
ﻣﻨﻬﺎ؟

ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ

Asking if you need to provide the original documents or copies

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ؟

ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง

Used when applying for university

ﻫﻞ ﺳﺘﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﻋﺮﺽ ﺭﺳﻤﻲ ﻟﻲ؟

คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม

Asking if you will receive a formal offer

ﻫﻞ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺃﻳﻀﺎ؟

มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม

Asking if the university provides accommodation

ﻫﻞ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﺪﺭﻳﺐ؟

การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม

Asking if your university course involves an internship period

ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻛﻠﻔﺔ ﻋﻠﻲ ﻛﻄﺎﻟﺐ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻓﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺘﻜﻢ؟

มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุ
ณไหม

Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university

ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﺗﻘﺪﻡ ﻃﻠﺒﻲ؟

ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร

Asking how you can see the progress of your application

ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ]ﻟﻐﺔ[؟

ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง

Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
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ﻣﺎ ﻫﻮ ﻧﻈﺎﻡ ________________؟

ระบบ ____________ เป็นยังไง

Asking information about the system

ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ

หน่วยกิตวิชา

Type of system

ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ

การให้คะแนน

Type of system

ﻫﻞ ﺳﺄﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﺸﻒ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ؟

ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้น
สุดลงไหม

Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange

ﻛﻴﻒ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ؟

รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร

Inquiring about the teaching style

ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ___________________؟

มี _____________ ไหม

Inquiring about the teaching style

ﻣﺤﺎﺿﺮﺍﺕ

การบรรยาย

ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺑﺤﺚ

การสัมมนา

Type of class

Type of class

ﻓﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

การกวดวิชา

Type of class

ﻣؤﺗﻤﺮﺍﺕ

การประชุม

Type of class

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﺪﺍﺭﺱ
ﺍﻟﺼﻴﻒ؟

มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน

Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
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ﻣﺘﻰ ﺗﻌﻘﺪ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ؟

การสอบจัดขึ้นเมื่อไร

Asking when the exams are

ﺃﻳﻦ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ؟

ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน

Asking where you can find information about the courses

ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺮﻛﺰ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ؟

มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม

Asking if there is a university sports center

ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻧﻮﺍﺩﻱ ﻃﻼﺑﻴﺔ؟

ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร

Asking how you can join student societies

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ]ﻣﺪﻳﻨﺔ[؟

ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร

Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses
Arabic

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣﺪﺭﺳﺘﻜﻢ؟

Thai
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ

Asking what languages you can study at that school

ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺗﻘﻴﻴﻤﻲ ﻟﻤﺴﺘﻮﺍﻱ؟

มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม

Asking if there is a placement test to assess your level

ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺁﺧﺮ ﻓﻲ
ﺣﺎﻝ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺣﻀﺮﻩ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻲ؟

ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม
ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน

Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending

ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﻭﺻﻒ ﻣﻔﺼﻞ ﻟﻠﻤﻘﺮﺭ؟

คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม

Asking if there is a detailed description of the course
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ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻷﻋﻈﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ؟

จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร

Asking what the maximum number of students in a class is

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ؟

มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน

Asking what facilities there are in the school

ﻫﻞ ﺗﻨﻈﻤﻮﻥ ﺭﺣﻼﺕ؟

คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม

Asking if the school arranges also excursions

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻮﻥ؟

คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง

Asking what programs are offered

Studying - Scholarships
Arabic

ﺃﻧﺎ ﻫﻨﺎ ﻟﻼﺳﺘﻌﻼﻡ ﻋﻦ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

Thai
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน

Inquiring about funding opportunities

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻤﻮﻝ ﺩﺭﺍﺳﺎﺗﻲ؟

หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึ
กษาของฉัน

Asking which bodies can fund your studies

ﺃﺣﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ
._______________________ﺃﺟﻞ

ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________

Stating that you need financial help

ﺃﺟﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ค่าเล่าเรียน

Thing that you need financial help for

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ

ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน

Thing that you need financial help for

ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ

การดูแลเด็ก

Thing that you need financial help for
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ﻣﺎ ﻫﻲ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻓﺮﺓ؟

มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง

Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees
Arabic

Thai

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใ
น[ประเทศ]
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country

.[ﺃﻭﺩ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺷﻬﺎﺩﺗﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻓﻲ ]ﺑﻠﺪ

ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﺮﺟﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺧﺼﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ]ﻟﻐﺔ[؟

คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไ
หม

Asking if there is a list of certified translators in the language that you need

ﺃﻳﻦ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ؟

ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน

Asking where you can get a certificate of equivalency
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