




 
ي تقدمها منظمة حقوق الالجئي   

ي  هل يتوجب علي الدفع مقابل الخدمات الت 
 تركيا؟ ف 

 
ي تقدمها  ن  منظمةكل الخدمات الت  ي حقوق الالجئي 

ي حال سمعتم بأي  ا  كيا مجانية. الرجاء إبالغنا فور تر  فن
فن

 شخص أو كيان يدعي بتمثيلنا مقابل منفعة مادية أو مبلغ من المال. نحن نضمن لكم الرسية التامة. 
 
 

ي منظمة حقوق الالجئي   ت  هل س
ي بق 

ي رسية؟ ف 
 تركيا معلومات 

ن  م منظمة حقوق الالجئي  ن ي تلت 
م رسية األشخاص. و لهذا فإننا ال  فن تركيا بمبادئ صارمة للرسية و تحت 

 نشارك معلوماتكم أو وثائقكم مع أي جهة أخرى دون إذن منكم.  
 
 

 
 معلومات التواصل مع حقوق الالجئي   تركیا

ي تركیا، فإننا نرحب بكم لزيارة مركزنا أو التواصل معنا عتر التلفون، الفاكس أو 
يد عندما تكونون فن التر

ي طوال أيام األسبوع
ونن ن )من اإل  اإللكت   . مساءا   ٥صباحا  وحت   ١٠من الساعة ىل الجمعة(إثني 
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ك د یأر  ؟  مكنهیمن  ةیأن أتعلم اللغة التر ي

 مساعدتر
 

ك ودونی نیالذ ی   والبالغ ی   افعیاألطفال وال عیيمكن لجم العاّمة  میالتوجه إىل مراكز التعل ةیتعلم اللغة التر
(Halk Eğitim Merkeziھذه المراكز تؤمن صفوف مجان .)فیوتتطلب منكم تقديم "بطاقة تعر  ةی 

 فيها.  لیللتسج "ةیلالدو  ةیللحما ی   المتقدم
 
ي تق د یالعد وجد ی ضًا،یأ ي التر

 . ةیمجان ةیدورات لغة ترك میمن منظمات المجتمع المدن 
 
ّ تدر  د یأر   یأن أتلقر

 
 یمھن با

 
؟ ا  . ما ھي الفرص المتاحة لي

 
ي ھناك. ھذه الصفوف أ بیالعامة والحصول عىل تدر  میه لمراكز التعلالتوج مكنكمی . ةیمجان ضاً یمھت 

ي س د یعام تحد میلكل مركز تعل حقیإىل أنه  هیالتنو  جبیولكن،  ي كل سنة وقد  قدمھا یما ھي الصفوف التر
ف 

ي  میحسب الطلب. لذلك فنحن ننصحكم بالتوجه لمركز التعل دةیصفوف جد فتتحی
ّ ف  العام المحىلي

 فیإبراز "بطاقة تعر  كمیعل توجبیبأنه  ضاً یالعلم أ رج  یستعالم عن الصفوف المتوفرة. منطقتكم لل 
 ستفادة من ھذه الصفوف. " لتتمكنوا من ال ةیالدول ةیللحما ی   المتقدم

 
كية ي مدينتكم  (İŞKUR) كما تقوم وكالة العمل التر

بتنظيم دورات مهنية. بإمكانكم الذهاب اىل مقر الوكالة ف 
ي أخرى تؤمن صفوف مھارات، ھوا ضاً یأ وجد یلسؤالهم عن الدورات المتوفرة. 

 اتیمنظمات مجتمع مدن 
ي منطقتكتصال بنا لل ال  مكنكمی. ةیمجان ةیوصفوف مھن

     م. ستعالم عن توافر ھذه الصفوف ف 
   
 

ي  كيف يمكن لمنظمة حقوق الالجئي   
؟ ف  ي

 تركيا مساعدتر
 

ي  حقوق الالجئی   منظمة 
ي  مجاناً رات قانونية واسعة النطاق و ستشاإتركيا تقدم معلومات و  ف  لطالت 

ي تركيا. 
ي مكتبنا مع أسئلتكم المتعلقة  الحماية الدولية و من هم تحت الحماية المؤقتة ف 

نرحب بكم ف 
ي تركيا. 

 بآليات الحماية و حقوقكم األساسية و حرياتكم ف 
 

ي   حقوق الالجئي   لمنظمة  هل
كية أو المفوضية السامية لشؤون الالجئي    ف  تركيا أية صلة بالحكومة التر

UNHCR؟ 
 

ي حقوق الالجئی    منظمةال. 
يك للحكومة  ف  ي مستقلة. و هي ليست بشر

تركيا هي منظمة مجتمع مدن 
كية أو المفوضية السامية لشؤون الالجئی   و إنما تتعاون منظمة حقوق الالجئی    ي التر
تركيا مع السلطات  ف 

كية ذات الصلة و المفوضية لضمان الحماية القانونية لألشخاص الساعی   للحصول عىل الحماية  التر
ي تركيا. 

 الدولية و من هم تحت الحماية المؤقتة ف 
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ّ فعله؟   أريد اإللتحاق بالمدرسة الثانوية. ما الذي علي

. لذلك ةیلھم بااللتحاق بالمدرسة الثانو  حقیاإللزامي  میسنوات من التعل 8أكملوا بنجاح  نیاألطفال الذ
فھو من المھم إبراز وثائق االلتحاق بالمدارس السابقة أو الشھادات والدبلومات. إذا كنتم ال تمكلون أي 

مستوى. بعد ھذا  د یتحدبإمتحان  امیالمحافظة للق میتعل ئةیالتوجه إىل ھ مكنكمیف ثائقمن ھذه الو 
ي مستوى الصف المناسب.  م،ییالتق

 سيتم وضع طفلكم ف 

ي تحمل رقم بطاقة تعر ةیالدول ةیللحما ی   المتقدم فیمن المهم أن يكون لديكم "بطاقة تعر   فی" و الت 
ي  إىل. الرجاء الذهاب 99بـ  بدأ یاألجانب الذي 

ي تقيمون فيها ف  ي المحافظة أو المدينة الت 
مديرية التعليم ف 

 ناء عملية التسجيل. حال واجهتكم أية مشاكل أث

 

ي تركاإلل ةیالدول ةیلألشخاص تحت الحما مكنیھل 
 ؟ ا یتحاق بالجامعات ف 

 
ي ترك میإن إتمام التعل

وط الحصول عىل التعل ا یاألوىلي والثانوي ف  . الطالب الذ میھو أول شر أكملوا  نیالعاىلي
ي ترك

ي المدارس العامة ف 
ط.  ی   عتبارھم محققإ تمی ا یدراستھم ف   لھذا الشر

 
ي ترك ونيود نیاألجانب الذ عیجم

التقدم المتحان الطالب األجانب  ھمیعل ا یااللتحاق بالجامعات ف 
(YÖS ي ھذا االمتحان. قد

متحان. رسوم لدخول ھذا اإل  كمیعل توجبی( المنظم من الجامعات والنجاح ف 
ي المراحل میالتعل خصی ما یف ةیللجامعات طلب وثائق إضاف حقی ضا  یأ

السابقة. لذلك فإننا ننصحكم  ف 
ونية للجامعات للحصول عىل معلومات مفصلة  رةستشاباإل  مع دائرة الطالب األجانب أو المواقع االلكت 

وط واإلعالنات. من المھم أن تعلموا أنه ليس عل لتحاق من أجل اإل ةیالدول ةیسحب طلب الحما كمیللشر
ي ترك

 . ا یبالجامعات ف 
 

ي مح
طلب  میالتابعة المخصصة لكم، فعليكم تقد نةیافظة مختلفة عن المداذا كانت جامعتكم ف 

التابعة" عىل ھذا األساس. الرجاء  نةی"المد یت  وطلب تغ ةیالعامة إلدارة الھجرة المحل ةیر یلسلطات المد
ي تظھر تسج ي الجامعة بالطلب.  لكمیإلحاق المستندات المتعلقة الت 

بأّن عنوانكم  ضا  یاالنتباه أ رج  یف 
 ةیإعالم السلطات المحل كمی" الخاصة بكم، لذلك علةالتابع نةی"المد یت  بناًء عىل تغ ت  تغیسوف 
ي "المد ةیر یللمد

عمل.  ومی 20وذلك خالل  د یبعنوانكم الجد دةیالتابعة" الجد نةیالعامة إلدارة الھجرة ف 
 . ةیاذا لم تقوموا بذلك فإنكم تخاطرون بدفع غرامة إدار 

 
 

 توجد منح دراسية للطالب؟  هل
 

ي المحافظة أو المدينة  إىلة المتوفرة للطالب. عليك الذهاب يوجد عدد من المنح الدراسي
مديرية التعليم ف 

ي تركيا للحصول عىل 
ي تعمل مع الالجئی   ف  ي الت 

ي تقيم فيها، أو استشارة منظمات المجتمع المدن  الت 
     معلومات بهذا الشأن. 

4



ي تركیا؟
ي تركيا. ھل لدى أطفالي الحق بالتعليم ف 

 أسىع للحصول عىل الحماية الدولية ف 

تسجیل طلب الحماية الدولية مع المدیریة العامة إلدارة الھجرة ھو خطوة ھاّمة للحصول عىل حق 
ي تركيا. بعد االنتھاء من مقابلتكم مع سلطات المدیریة العامة إلدارة الھجرة، 

سيتم منحكم التعليم ف 
"بطاقة تعریف المتقدمی   للحمایة الدولیة". ھذه الوثیقة مجانیة و ستحمل رقم بطاقة تعریف األجانب 

. ھذا الرقم أساسي لتأمی   حصولكم عىل التعلیم األساسي واإلعدادي والعالي باإلضافة 99الذي یبدأ بـ 
 . ي كیة والتدریب المھن   لصفوف تعلیم اللغة التر

 
 

ي 
ي لدّي طفل/ة ف 

ي إرساله/ھا للمدرسةعمر التعلیم االبتدائ 
 ؟. كیف یمكنن 

 میالحق بالتعل ھمیاألطفال لد عیو بغض النظر عن حالتھم أو جنسھم، جم ة،یالحال عاتیبحسب التش  
ي ترك

ي المدارس العمومية. التعل می. وبالتالي فإّن طفلكم يحق له الحصول عىل التعلا یاإللزامي ف 
اإللزامي  میف 

ي ترك
ي ف 
ي ) الصف  میالتعل نسنة ويتألف من ثالث مراحل: أربــع سنوات م 12مدته  ا یوالمجان 

االبتدان 
، الثالث والرابع(، أربــع سنوات من التعل ي

بالثانوي األدن  ( ) الصف  سّم یاإلعدادي ) ما  میاألول، الثان 
الثانوي األعىل (. إّن لغة  سّم یالثانوي ) ما  میالخامس، السادس، السابع والثامن ( وأربــع سنوات من التعل

ي المدارس العامة ھي  میالتعل
كف           . ةیالتر

         
ي ی فیك

ي المدارس العامة للتعل مكنن 
؟ ھل عىلي أن أدفع؟ ھل سيحصل  میأن أسجل طفىلي ف  اإللزامي

 أطفالي عىل شھادة؟ 
 

ي منطقة سكنكم عن طر  لیيمكنكم تسج
ي المدارس العامة ف 

 ی   المتقدم فی"بطاقة تعر  قیطفلكم ف 
من  لیإجراءات التسج د یتحد تمی". ةیالدول ةیالحاصل عىل الحما فی" أو" بطاقة تعر  ةیالدول ةیللحما
ي محافظتكم، ولكن بشكل عام إّنه من المھم تقديم وثائق تثبت دوام  میتعل ئةیقبل ھ

المحافظة ف 
ي  میتعل ئةیبحوزتكم، فإّن ھ ستیإذا كانت ھذه الوثائق ل وشھادات المدارس السابقة. 

المحافظة أو ف 
مستوى الصف، االمتحان قد يكون  د یدالمنطقة، تقوم بإجراء امتحان تح میتعل ئةیبعض المحافظات، ھ

ي بعض األحشفھي 
ي وف  ي الصف  تمی ه،یوبناءًا عل مییكالھما. بعد ھذا التق  انی أو كتان 

وضع طفلكم ف 
 المناسب. 

 
ي حال لم تكونوا قد استكملتم تسج

األجانب بعد،  فیمنحكم رقم بطاقة تعر  تمیبعد أو لم  لكمیولكن، ف 
ي حال غ لیبإمكانكم تسج زالیفما 

ي المدارس العامة. ف 
طفلكم  لیتسج تمیلوثائق، سھذه ا ابیطفلكم ف 

األجانب  فیحالة الزائر ھذه عند الحصول عىل رقم بطاقة تعر  یت  تغ مكنیولكن بصفة "طالب زائر". 
 الخاص بكم. 

 
ي جم میإّن التعل

ي ف 
ك عیمجان  ي المدارس العامة ھي التر

ي  میالتعل تمیو  ةیالمدارس العامة. لغة التعليم ف 
 ف 

. الطالب الذ كي
ي المدارس العامة  عیأكملوا بنجاح جم نیالصفوف بحسب المنھاج التر

 حقیالمتطلبات ف 
        الحصول عىل شھادة. لھم 
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