
تم انتاج هذا املرجع من قبل منظمة حقوق الالجئني تركيا ضمن سياق مرشوع قائم 
بالتعاون مع منظمة التضامن مع الالجئني األمريكية ومجلس الالجئني الهولندي وتم 

دعمه من قبل وزارة الخارجية األمريكية ومكتب السكان والالجئني والهجرة. 
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معلومات التواصل مع منظمة حقوق الالجئني تركيا:
نرحب بكم لزيارة مكتبنا أو التواصل معنا عرب الهاتف، الفاكس أو الربيد اإللكرتوين طوال أيام األسبوع من الساعة 

00:0105:00 صباحاً وحتى          مساء أينام كنتم يف تركيا. 10:00
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هل ترتبط منظمة حقوق الالجئني تركيا بالحكومة الرتكية 

أو املفوضية السامية لشؤون الالجئني UNHCR؟
املفوضية  أو  الرتكية  للحكومة  تنفيذيا  تركيا منظمة مجتمع مدنية وهي ليست رشيكا  الالجئني  تعترب منظمة  ال. 
السامية لشؤون الالجئني ولكنها تتعاون مع السلطات الرتكية املالمئة واملفوضية السامية لضامن الحامية القانونية 

لطالبي الحامية الدولية ولألشخاص تحت الحامية املؤقتة يف تركيا. 

هل عيّل الدفع مقابل الخدمات املقدمة من منظمة حقوق 

الالجئني تركيا؟
إن جميع الخدمات التي تقدمها منظمة حقوق الالجئني تركيا مجانية ونرجو إبالغ مكتبنا مبارشة يف حال علمتم 
بوجود أشخاص أو كيانات تدعي العمل تحت اسم منظمتنا وتطلب منكم النقود أو أي مكاسب مادية. سنحافظ 

عىل رسيّة معلوماتكم الشخصية. 

هل ستبقي منظمة حقوق الالجئني تركيا معلومايت رّسية؟ 
تعمل منظمة حقوق الالجئني تركيا حسب مبادئ الرسيّة املطلقة وتحرتم خصوصية األفراد. بالتايل فإننا ال نشارك 

معلوماتكم أو وثائقكم مع أي طرف ثالث من دون موافقتكم.



8

أريد أن أتعلم اللغة الرتكية. من ميكنه مساعديت؟
ميكن لجميع األطفال، األشخاص اليافعني، والبالغني الذين يودون تعلم اللغة الرتكية التوّجه اىل مراكز التعليم العاّمة 
تعريف  بطاقة  تقديم  منكم  وتتطلب  مجانية  دورات  تؤّمن  املراكز  )izekreM mitiİgE klaH( وهذه  املسامة 

الحامية املؤقتة للتسجيل فيها.

كام يوجد العديد من منظامت املجتمع املدين التي تقيم دورات لغة تركية مّجانية. ميكنكم االتصال بنا لالستعالم 
عن توافر صفوف اللغة الرتكية املجانية يف املحافظة التي تقيمون فيها. 

أريد أن أتلّقى تدريباً مهنياً. ما هي الفرص املتاحة يل؟
ميكنكم التوّجه ملراكز التعليم العامة للحصول عىل تدريب مهني هناك. هذه الصفوف مجانية ولكن، يجب التنويه 
إىل أنه يحق لكل مركز تعليم عام تحديد ما هي الصفوف التي سيقدمها يف كل سنة وقد يفتتح صفوف جديدة 
بحسب الطلب. لذلك ننصحكم بالتوّجه ملركز التعليم العام املحيّل يف منطقتكم لالستعالم عن الصفوف املتوفّرة. 
يرجى العلم أيضاً بأنه يتوجب عليكم إبراز بطاقة تعريف الحامية املؤقتة لتتمكنوا من التسجيل يف هذه الدورات. 

املدينة  اىل مكاتبهم يف  الذهاب  املهنية وميكنكم  الدورات  العديد من   )RUKİİ( الرتكية العمل  تقيم وكالة  كام 
املسجلني فيها لالستعالم عن الدورات املتوفرة يف منطقتكم. كام يوجد منظامت مدنية أخرى تقّدم دورات مهارات 

وهوايات وتدريب مهني مجانية. 

كيف ميكن ملنظمة حقوق الالجئني تركيا مساعديت؟ 
الحامية  الدولية ولألشخاص تحت  الحامية  الالجئني تركيا مساعدة ومعلومات مجانا لطالبي  توفّر منظمة حقوق 
املؤقتة يف تركيا. ميكن القدوم اىل مكتبنا يف حال كان لديكم أسئلة عن آليات الحصول عىل الحامية يف تركيا وعن 

حقوقكم وحرياتكم األساسية. 

(Halk Eğitim Merkezi)

(İŞKUR)
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االلتحاق  املؤقتة  الحامية  تحت  لألشخاص  ميكن  هل 

بالجامعات يف تركيا؟
إن إمتام التعليم األويل والثانوي يف تركيا هو رشط مسبق للتسجيل يف التعليم العايل. يعترب الطالب الذين أكملوا 
دراستهم يف املدارس العامة يف تركيا محققني لهذا الرشط.  ولكن يتوجب عىل الطالب الذين تخرجوا من مؤسسات 
للتعليم  والكفاءة  املعادلة  الخضوع المتحان  املؤقت  التعليم  مراكز  تعليمهم يف  أكملوا  والذين  التعليم يف سوريا 
الفقرة السابقة للحصول عىل معلومات مفّصلة عن هذا  الثانوي للطالب االجانب )SDYLÖY(. الرجاء مراجعة 

االمتحان.  

عىل جميع األجانب الذين يودون االلتحاق مبدارس يف تركيا تقديم امتحان الطالب األجانب  )SÖY( املنظّم من 
الجامعات. قد يتوجب عليكم دفع رسوم طلب لتقديم هذا االمتحان. كام يحق للجامعات طلب وثائق إضافية 

متعلقة مبراحل الدراسة السابقة للمتقّدم. 

معلومات  للحصول عىل  للجامعات  اإللكرتونية  املواقع  أو  األجانب  الطالب  دائرة  باستشارة  ننصحكم  فإننا  لذلك 
مفّصلة عن املتطلبات واإلعالنات. 

هل يوجد منح دراسية لطالب الجامعات؟
التي تتعامل مع  التواصل مع منظامت املجتمع املدنية  املتوفرة للطالب. نرجو  الدراسية  املنح  العديد من  هناك 

الالجئني السوريني يف تركيا للحصول عىل معلومات إضافية.   

(YÖLYDS)

(YÖS)
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مدرسة  للحصول عىل شهادة  فعله  عيّل  يتوجب  الذي  ما 

ثانوية أو شهادة مكافئة؟ 
يحق للطالب الذين أمتّوا متطلبات املدارس العامة بنجاح الحصول عىل شهادة. ولكن إذا كنت قد أمتمت دراستك 
الثانوية يف مركز تعليم مؤقت أو أي مكان آخر فعليك الخضوع المتحان املعادلة والكفاءة للتعليم الثانوي للطالب 

األجانب املسمى )SDYLÖY( ويعقد هذا االمتحان مرة يف السنة يف محافظات محددة. 

للتقّدم لهذا االمتحان، يتوجب عليكم استكامل تسجيلكم يف الحامية املؤقتة، وأن يكون لديكم ملف محّدث يف نظام 
عمليات معلومات الطالب األجانب )SİBÖY(. يعترب األشخاص امللتحقون مبدارس عاّمة أو يف مراكز التعليم املؤقتة 

.)SİBÖY( التي لديها اتفاق مفّعل مع وزارة التعليم مسّجلني يف

 ولكن إذا كنتم قد أكملتم تعليمكم اإللزامي يف مكان آخر، فعليكم التسجيل يف أحد مراكز التعليم املؤقت التي 
 .)SİBÖY( تعمل تحت رعاية وزارة التعليم والحصول عىل شهادة الطالب عرب

يجب تقديم طلبات SDYLÖY ملديري املدارس ولتجنب أي مشاكل يف هذه املرحلة عليكم تقديم نسخة ورقية 
من شهادة الطالب التي حصلتم عليها عن طريق SİBÖY واستامرة طلب SDYLÖY ونسخة عن بطاقة الحامية 
خاصة  وإعالنات  محّدثة  معلومات  عىل  للحصول    /rt.vog.bem.siboy//:sptth املوقع:   زيارة  الرجاء  املؤقتة. 

باالمتحان. 

(YÖLYDS)

(YÖLYDS)

(YÖLYDS)

(YÖBİS)

(YÖBİS)

(YÖBİS)

(YÖBİS)

https://yobis.meb.gov.tr/
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بصفة طالب زائر. ميكن تغيري حالة الزائر هذه عند الحصول عىل بطاقة تعريف الحامية املؤقتة الخاصة بكم. 

إّن التعليم مجاين يف جميع املدارس العامة. اللغة املتّبعة يف املدارس العامة هي الرتكية ويتم التعليم يف الصفوف 
بحسب املنهاج الرتيك. ولكن يف بعض مراكز التعليم املؤقتة قد يكون هنالك رسوم تعليم مطلوب دفعها. 

يحق للطالب الذين أكملوا جميع متطلبات الدراسة يف املدارس العامة بنجاح الحصول عىل شهادة. كام يحق أيضا 
للطالب يف مراكز التعليم املؤقتة التي تعمل تحت إرشاف وزارة التعليم الحصول عىل شهادة عند اكامل متطلبات 

الدراسة. 

ما هي الحالة القانونية للمدارس السورية يف تركيا؟ 
إّن نظام التعليم يف تركيا هو تحت إرشاف وإدارة وزارة التعليم. بغّض النظر عن التسمية املختارة فإّن مراكز التعليم 
املؤقتة أو املدارس التي تعمل من دون ترخيص من وزارة التعليم ليس لديها صفة قانونية. وبالتايل هذه املدارس 
الغري رسمية ال ميكنها إصدار وثائق صالحة وقانونية وقد يتم إغالقها يف حال تم العلم بوجودها من قبل وزارة 
التعليم. إذا وقبل تسجيل طفلكم يف أحد املدارس، من املهم أن تعرفوا الحالة القانونية للمدرسة واتخاذ قراركم 

بناء عىل ذلك. 

أريد االلتحاق باملدرسة الثانوية. ما الذي عيّل فعله؟  
يحق لألطفال الذين أكملوا 8 سنوات من التعليم اإللزامي بنجاح االلتحاق باملدارس الثانوية. لذلك من املهم إبراز 
وثائق االلتحاق باملدارس السابقة أو الشهادات والوثائق ملديرية التعليم يف املحافظة يف املدينة التي سّجلتم بها. كام 

ميكنكم تقديم الشهادات التي حصلتم عليها من مراكز التعليم املؤقتة. 

ستقوم مديرية التعليم يف املحافظة بإجراء تقييم وتعلمكم بالنتيجة وتعيني املستوى. ميكنكم بعدها تسجيل أوالدكم 
يف املدرسة التي اختريت لهم. من املهم امتالك بطاقة حامية مؤقتة عليها رقم تعريف األجانب يبدأ ب 99. يرجى 

التواصل مع مديريات التعليم األساسية أو الفرعية يف املحافظات يف حال واجهتم أي صعوبات خالل التسجيل.

عليكم التواصل مع هيئة التعليم يف املحافظة يف املدينة املسجلني فيها يف حال كنتم ال متلكون أي وثائق تثبت حضور 
أوالدكم سابقا يف املدارس وذلك إلجراء فحص تعيني مستوى وسيمكنكم تسجيلهم بعد ذلك الفحص.
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عمر  يف  أطفال  ولدّي  املؤقتة  الحامية  يف  تسجييل  أمتمت 

التعليم االبتدايئ. كيف ميكنني إرسالهم للمدرسة؟
لجميع األطفال الحق بالحصول عىل التعليم اإللزامي يف تركيا بحسب الترشيعات الحالية، وبغض النظر عن حالتهم 
أو جنسهم. وبالتايل فإنّه يحق لطفلكم الحصول عىل التعليم إّما يف املدارس العمومية أو يف مراكز التعليم املؤقتة. 
فرتة التعليم اإللزامي واملجاين يف تركيا هي 12 سنة وتتألف من ثالث مراحل: أربع سنوات من التعليم االبتدايئ 
)الصف األول، الثاين، الثالث والرابع(، أربع سنوات من التعليم الثانوي األدىن )الصف الخامس، السادس، السابع 
لغة  إّن  والثاين عرش(.  الحادي عرش  العارش،  التاسع،  )الصف  األعىل  الثانوي  التعليم  من  سنوات  وأربع  والثامن( 

التعليم يف املدارس العامة هي الرتكية. 

أو  إّما جهات غري حكومية،  املؤقتة هي مراكز تعليم إعدادية وثانوية تديرها  التعليم  الصعيد اآلخر، مراكز  عىل 
الجئني سوريني خارج املخيامت أو يتم إدارتها مبارشة عرب السلطات العامة واملنظامت الدولية داخل املخيامت. لغة 
التعليم يف هذه املراكز هي اللغة العربية عادة.  باإلضافة إىل ذلك، إّن مراكز التعليم املؤقتة التي تعمل تحت إرشاف 

وزارة التعليم الرتكية لديها مدرّسني للغة الرتكية. 

كيف ميكنني أن أسّجل طفيل يف املدارس العامة للحصول 

عىل التعليم اإللزامي؟ هل عيّل أن أدفع رسوم للتسجيل؟ 

هل سيحصل أطفايل عىل شهادة؟
ميكنكم تسجيل طفلكم يف املدارس العامة يف منطقة سكنكم عن طريق هوية الحامية املؤقتة أو بطاقة تعريف 
التعليم يف  التسجيل من قبل هيئة  األجانب أو عن طريق ترصيح اإلقامة يف حال تواجده. يتم تحديد إجراءات 
املحافظة التي تسكنون فيها، ولكن بشكل عام من املهم تقديم وثائق تثبت الحضور وشهادات املدارس السابقة. 
إذا كانت هذه الوثائق ليست بحوزتكم، فإّن هيئة التعليم يف املحافظة أو هيئة التعليم يف املنطقة كام هو الحال يف 
بعض املحافظات تقوم بإجراء امتحان تحديد مستوى الصف، االمتحان قد يكون شفهي أو كتايب ويف بعض األحيان 

كالهام. يتم وضع طفلكم يف الصف املناسب بعد هذا التقييم وبناء عليه.  

يف حال مل تكونوا قد استكملتم تسجيل الحامية املؤقتة الخاص بكم بعد أو مل يكن بحوزتكم رقم تعريف األجانب 
فام يزال بإمكانكم تسجيل طفلكم يف املدارس العامة. يف حال عدم توفّر هذه الوثائق، سيتم تسجيل طفلكم ولكن 
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أنا الجئ من سوريا. هل لدّي وأطفايل الحق بالحصول عىل 

التعليم يف تركيا؟
القادمني من سوريا.  الجنسية والالجئني  السورية واألشخاص عدميي  الجنسيّة  املؤقتة لحاميل  الحامية  تركيا  تقّدم 
سيكون بإمكانكم عند اكامل تسجيلكم تحت الحامية املؤقتة ومطابقة رشوط معيّنة الحصول عىل التعليم االبتدايئ 

واإلعدادي والثانوي باإلضافة لدورات اللغة الرتكية والتدريب املهني. 

يل  يحق  فهل  املؤقتة  الحامية  تحت  للتسجيل  أتقدم  مل 

وألطفايل الحصول عىل التعليم يف تركيا؟
يحق لجميع األطفال الحصول عىل التعليم اإللزامي يف تركيا بحسب الترشيعات الحالية، وبغض النظر عن حالتهم 
بإمكان  سيكون  تركيا  يف  بعد  املؤقتة  الحامية  عىل  للتسجيل  تقدمتم  قد  تكونوا  مل  كنتم  إن  ولكن  جنسهم.  أو 
أطفالكم الذهاب اىل املدارس العاّمة فقط كطالب زائرين. ننصحكم بشّدة التقدم للتسجيل عىل الحامية املؤقتة 

عند استطاعتكم ليك يتمتع أطفالكم بحقهم يف التعليم من دون قيود. 

ميكنكم  أن  قبل  املؤقتة  الحامية  بطاقة  عىل  والحصول  املؤقتة  بالحامية  التسجيل  إمتام  عليكم  أنه  العلم  نرجو 
االستفادة من الفرص التعليمية املخصّصة للبالغني.

تقّدمت بطلب للحامية املؤقتة وتم منحي ورقة تسجيل 

أّويل فهل يحق يل وألطفايل الحصول عىل التعليم يف تركيا؟

امليزات  تلقائيا عىل  الحصول  امكانية  تعطيك  ال  ولكنها  تركيا  يف  قانونيا  البقاء  األويل حق  التسجيل  ورقة  متنحك 
املمنوحة لحاميل بطاقات الحامية املؤقتة. تتوفر هذه الحقوق فقط بعد انهاء عملية التسجيل ولذلك من املهم 

إمتام التسجيل بأرسع وقت ممكن. 

نرجو االنتباه اىل أنه لضامن تسجيل أطفالكم بشكل كامل، عليكم طلب ترسيع عملية التسجيل بإبالغ السلطات 
املسؤولة عن تسجيل اطفالكم يف املدارس.  
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