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أنا طالب للحامية الدولية يف تركيا .هل لدينا الحق أنا وأبنايئ يف الحصول
عىل التعليم يف تركيا؟

بإمكان طالبي وحاميل الحامية الدولية اإلستفادة من حق التعليم يف تركيا يف حال مطابقة رشوط معي ّنة .إذا كنتم
حامل َني أو طالب َني للحامية الدولية ،سيكون بإمكانكم وبإمكان أبنائكم الحصول عىل التعليم االبتدايئ والثانوي والعايل،
باإلضافة لدورات اللغة الرتكية والتدريب املهني.

مل أتقدم بعد للتسجيل يف الحامية الدولية .هل يحق يل وألبنايئ الحصول
عىل التعليم يف تركيا؟

ليك تتمكنوا من الحصول عىل الحقوق و الخدمات املتوفرة ضمن إطار الحامية الدولية ،عليكم إكامل تسجيلكم تحت
الحامية الدولية .وبالتايل ،ليك تتمكنوا أنتم و أبناؤكم من اإلستفادة من حق التعليم من دون أية عوائق ،عليكم الحصول
عىل وثيقة هويتكم لطالبي أو حاميل الحامية الدولية التي تم إصدارها من املديرية اإلقليمية إلدارة الهجرة والتي تحمل
الرقم التعريفي لألجانب الذي يبدأ برقم “ .”99سيكون هذا الرقم رضوريا ليمكّنكم من التسجيل يف كل املستويات
التعليمية وكذلك يف دورات اللغة الرتكية و التداريب املهنية.
من أجل االستفادة من مختلف الفرص التعليمية املتاحة للبالغني  ،يجب أن تكون قد تقدمت بطلب للحصول عىل
الحامية الدولية.

أمتمت تسجييل و تسجيل إبني يف الحامية الدولية .بأية مدرسة يجب أن
يتم تسجيل إبني؟

حسب الترشيعات الحالية ،يحق لجميع األطفال مبا يف ذلك األطفال الحاصلني عىل الحامية الدولية أو طالبي الحامية
الدولية اإلستفادة من التعليم اإللزامي يف تركيا .وبالتايل يحق إلبنكم الذي هو مبرحلة التعليم اإلبتدايئ التسجيل مبدرسة
حكومية.
فرتة التعليم اإللزامي يف تركيا هي  21سنة وتتضمن ثالث مراحل :أربع سنوات من التعليم اإلبتدايئ (الصف األول،
الثاين ،الثالث والرابع) ،أربع سنوات من التعليم الثانوي األدىن (الصف الخامس ،السادس ،السابع والثامن) وأربع سنوات
من التعليم الثانوي األعىل (الصف التاسع ،العارش ،الحادي عرش والثاين عرش) .لغة التدريس يف املدارس الحكومية هي
اللغة الرتكية.
من أجل الحصول عىل املزيد من املعلومات حول املدارس التي ميكن ألبنائكم التسجيل فيها ،ميكنكم زيارة املديرية
اإلقليمية للتعليم املتواجدة يف محافظة إقامتكم.

1

كيف ميكنني أن أس ّجل إبني يف املدارس الحكومية للحصول عىل التعليم
اإللزامي؟

من أجل تسجيل إبنكم يف مدرسة حكومية ،عليكم التوجه إىل مديرية التعليم الفرعية يف منطقتكم .خالل عملية
التسجيل ،ستحتاجون لبطاقة الهوية لطالبي أو حاميل الحامية الدولية الخاصة بكم و بإبنكم و اللتان تحتويان عىل
الرقم التعريفي الخاص باألجانب الذي يبدأ برقم “ .”99مبا أن التسجيل يتم حسب منطقة سكنكم ،عليكم الحصول عىل
وثيقة رسمية تحتوي عىل عنوان سكنكم من دائرة السكان والسجل املدين املتواجدة مبنطقتكم .ستقوم مديرية التعليم
الفرعية بتحويلكم ألقرب مدرسة حكومية متاحة من أجل التسجيل.

حسب املستوى الدرايس ،قد تتم مطالبتكم بوثائق إضافية ت ُثبت الحضور املدريس السابق إلبنكم و الشهادات التي
حصل عليها .إذا مل تكن بحوزتكم هذه الوثائق ،ستقوم لجنة التعليم التي تم تكوينها ضمن مديرية التعليم الفرعية أو
اإلقليمية بإجراء تقييم لتحديد املستوى .ستقوم لجنة التعليم باملنطقة بإجراء امتحان شفهي أو كتايب .يتم وضع ابنكم
يف الصف املناسب بناء عىل هذا التقييم.

تم تسجيل إبني يف مدرسة حكومية ،هل سيحصل عىل شهادة ؟

يحق للطالب الذين استوفوا بنجاح املتطلبات يف املدارس الحكومية الحصول عىل شهادة.

لكن قد ال يحصل إبنكم عىل شهادة إذا كان مسجال كطالب ضيف .ليك تتجنبوا هذا النوع من املشاكل ،يرجى إكامل
تسجيل ابنكم تحت نظام الحامية الدولية يف أقرب وقت يناسبكم وإبالغ إدارة املدرسة عن إمتام التسجيل.

هل التعليم اإللزامي مجاين أم ال؟

التعليم مجاين يف كل املدارس الحكومية.

يل فعله؟
أريد تسجيل إبني باملدرسة الثانوية .ما الذي ع ّ

يحق لألطفال الذين أكملوا بنجاح مثاين سنوات من التعليم اإللزامي اإللتحاق باملدارس الثانوية .لذلك من املهم اإلدالء
بالوثائق التي تثبت الحضور املدريس السابق ملديرية التعليم اإلقليمية أو الفرعية.
ستقوم مديرية التعليم الفرعية بإجراء تقييم و إبالغكم بالنتائج و مكان التعيني .ميكنكم بعدها تسجيل إبنكم يف
املدرسة التي اختريت له .خالل هذه اإلجراءات ،من املهم أن تكون لديكم بطاقة هوية إبنكم لطالبي أو حاميل الحامية
الدولية.
عليكم التواصل مع مديرية التعليم الفرعية يف حال كنتم ال متلكون أية وثائق تثبت الحضور املدريس السابق إلبنكم.
سيقوم موظفو مديرية التعليم الفرعية بإجراء فحص من أجل تحديد املستوى الدرايس املناسب إلبنكم .ستتمكنون من
تسجيل إبنكم حسب نتيجة ذلك الفحص.
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إذا كنت قد أكملت تعليمك الثانوي يف تركيا وترغب يف مواصلة تعليمك يف املدرسة الثانوية يف إحدى املدارس مثل
مدرسة العلوم الثانوية  ،ومدرسة األناضول الثانوية  ،ومدرسة العلوم االجتامعية الثانوية  ،ومدرسة اإلمام الخطيب
يف األناضول  ،ومدرسة األناضول الثانوية املهنية والتقنية  ،يجب أن تأخذ االمتحان املسمى نظام االنتقال اىل الثانوية
( . )LGSإلجراء هذا االختبار  ،يجب أن تكون طال ًبا يف الصف الثامن مسجالً يف مدرسة ثانوية وقت االمتحان.
يرجى التواصل مع مديريات التعليم اإلقليمية أو الفرعية يف حال واجهتم أية صعوبات خالل التسجيل.

يل فعله للحصول عىل شهادة مدرسة ثانوية أو وثيقة
ما الذي يتوجب ع ّ
معادلة؟

يحق للطالب الذين أمتّوا متطلبات الثانويات الحكومية بنجاح الحصول عىل شهادة املدرسة الثانوية.

إذا مل تحصل عىل تعليمك يف املدرسة الثانوية يف تركيا وهذا التعليم ال تستطيع توثيقه  ،فيجب عليك أوالً التسجيل يف
ثانوية التعليم املفتوح للحصول عىل شهادة معادلة املدرسة الثانوية.
إذا كان عمرك أقل من  81عا ًما  ،فيمكنك الذهاب إىل مديرية التعليم الوطنية يف منطقتك وإجراء اختبار تحديد
املستوى ملواصلة تعليمك يف املدرسة الثانوية والتسجيل يف مدرسة ثانوية.
إذا كان عمرك يزيد عن  81عا ًما  ،فيمكنك التسجيل يف ثانوية التعليم املفتوح بالذهاب إىل مركز التعليم العام حيث
تعيش مع مستندات توضح تعليمك السابق مثل الجالء املدريس اوشهادة املدرسة املتوسطة.
إذا كنتم مل تدرسو يف املدرسة الثانوية يف تركيا ولديكم وثائق تثبت حصولكم لهذا التعليم يف بالدكم ،يجب أن
تحصلوعىل وثيقة معادلة لهذه الشهادات من أجل تحديد ما يعادله من الشهادات يف تركيا .لهذا  ،ميكنك التقديم عىل
املوقع اإللكرتوين لوزارة الرتبية الوطنية  https://edenklik.meb.gov.trأو إىل مديرية الرتبية الوطنية يف املقاطعة أو
املنطقة التي تعيش فيها.

هل ميكنني أو ميكن إلبني التسجيل يف مدرسة متوسطية أو ثانوية توفر
الدراسة عن بُعد؟

توفر وزارة الرتبية الوطنية فرص الدراسة عن بُعد للذين مل يتمكنوا أو لن يتمكنوا من متابعة دراستهم يف املستوى
املتوسطي أو الثانوي .ميكن لطالبي أو حاميل الحامية الدولية أيضا اإلستفادة من فرص الدراسة عن بعد.

حاليا هناك خمس مؤسسات تعليمية توفر الدراسة عن بُعد :املدرسة املتوسطية ()Açık Öğretim Ortaokulu
 ،املدرسة الثانوية ( ،)Açık Öğretim Lisesiاملدرسة الثانوية املهنية ( ،)Mesleki Açık Öğretim Lisesiثانوية اإلمام
خطيب ( ،)İmam Hatip Açık Öğretim Lisesiاملدرسة املهنية و التقنية ()Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu
 .لغة التدريس يف هذه املدارس هي اللغة الرتكية .اإلمتحانات تكون أيضا باللغة الرتكية.
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للتسجيل يف مدرسة التعليم املفتوح الثانوية  ،يجب أن يكون عمرك  41عا ًما عىل األقل وأن يكون قد أكملت الصف
الرابع من املدرسة االبتدائية .إذا كنت قد أكملت تعليمك االبتدايئ خارج تركيا  ،فيجب عليك أوالً تقديم شهادة الدراسة
االبتدائية إىل املديرية اإلقليمية للتعليم الوطني يف مقاطعتك للحصول عىل املعادلة .بعد حصولك عىل شهادة املعادلة
 ،ميكنك التقدم للتسجيل يف مدرسة التعليم املفتوح الثانوية .ميكنك تقديم طلباتك إىل مركز التعليم العام  ،أو مدارس
اإلمام الخطيب الثانوية األناضولية أو الثانوية يف منطقتك .إذا كانت مهاراتك يف اللغة الرتكية غري كافية ملواصلة تعليمك
باللغة الرتكية  ،فقد يُطلب منك مسبقًا التسجيل يف دورة اللغة الرتكية أو دورة محو األمية الرتكية.
إن املدارس املهنية و التقنية التي توفر الدراسة عن بُعد هي للطالب الذين أكملو تعليمهم اإلبتدايئ و الذين يرغبون
يف اكتساب املهارات املهنية و التقنية .ميكنكم التوجه ملركز التعليم العام مرفوقني بشهادة املدرسة اإلبتدائية أو وثيقة
املعادلة من أجل التسجيل.
مكنكم اإلتصال بالرقم  741و هو مركز اتصال خاص بوزارة الرتبية الوطنية لإلستعالم عن فرص الدراسة عن بُعد يف هذه
املؤسسات الخمس .للمزيد من املعلومات حول املتطلبات و إجراءات التسجيل و املناهج الدراسية ،يرجى زيارة املواقع
اإللكرتونية لوزارة الرتبية الوطنية الخاصة بالدراسة عن بُعد rt.vog.bem.loa.www :و rt.vog.bem.loam.www
يتم قبول الدبلوم الذي حصل عليه أولئك الذين أكملوا بنجاح املدرسة الثانوية للتعليم املفتوح واملدرسة الثانوية
للتعليم املهني املفتوح ومدرسة اإلمام الخطيب للتعليم املفتوح كدبلوم املدرسة الثانوية .إذا مل تتمكن أنت أو طفلك
من مواصلة التعليم املتوسط أو الثانوي يف مؤسسة تعليمية رسمية بدوام كامل ألسباب مختلفة  ،فيمكنك إكامل
تعليمك عن بُعد والحصول عىل فرصة ملواصلة التعليم العايل يف تركيا من خالل الدبلوم الذي ستحصل عليه من هذه
املؤسسات .

هل ميكن لطالبي الحامية الدولية االلتحاق بالجامعات يف تركيا؟

بإمكان طالبي أو حاميل الحامية الدولية التسجيل يف الجامعة إذا استوفوا رشوطا معينة.

إن إكامل مرحلة التعليم األويل والثانوي يف تركيا هو رشط مسبق للتسجيل يف التعليم العايل .يُعترب الطالب الذين
أكملوا دراستهم يف املدارس الحكومية أو املدارس التي توفّر الدراسة عن بُعد يف تركيا قد حققوا هذا الرشط .ولكن
يتوجب عىل الطالب الذين تخ ّرجوا من مؤسسات تعليمية خارج تركيا أو الذين ال يستطيعون إثبات حضورهم املدريس
السابق يحتاجون إىل التسجيل يف ثانوية التعليم املفتوح.
عىل جميع األجانب الذين يودّون اإللتحاق بالجامعات يف تركيا اجتياز امتحان الطالب األجانب ( )YÖSاملنظّم من
طرف الجامعات .قد يتو ّجب عليكم دفع رسوم تقديم الطلب من أجل إجراء هذا االمتحان .كام يحق للجامعات طلب
وثائق إضافية متعلقة مبراحل الدراسة السابقة للمتقدّم .قد يتم مطالبة املتقدمني للجامعات إثبات قدراتهم اللغوية
و ذلك حسب لغة التدريس يف كل جامعة أو شعبة .لذلك فإننا ننصحكم باستشارة شعبة الطالب األجانب أو املواقع
مفصلة عن املتطلبات واإلعالنات.
اإللكرتونية للجامعات للحصول عىل معلومات ّ
ليس عليكم سحب طلبكم للحامية الدولية من أجل إمتام تعليمكم العايل يف تركيا .إذا ت ّم قبولكم يف جامعة متواجدة
يف محافظة أخرى غري محافظة تسجيلكم ،سيكون عليكم تقديم طلب تغيري محافظة تسجيلكم لدى املديرية اإلقليمية
إلدارة الهجرة.
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هل ميكنني التسجيل يف جامعة توفر الدراسة عن بُعد؟

بإمكان طالبي أو حاميل الحامية الدولية التسجيل يف برامج الدراسة عن بُعد يف الجامعات برشط استيفاء متطلبات
معينة .رغم أن لغة التدريس يف أغلب هذه الربامج و الدورات هي اللغة الرتكية ،إال أن هناك برامج تكون لغة التدريس
فيها لغة أخرى غري اللغة الرتكية .للمزيد من املعلومات حول برامج الدراسة عن بُعد و حول متطلبات و إجراءات
التسجيل ،يرجى زيارة املواقع اإللكرتونية للجامعات.

هل توجد منح دراسية لطالب الجامعات؟

هناك العديد من املنح الدراسية املتوفرة للطالب .توفر “رئاسة األتراك يف الخارج واملجتمعات ذات الصلة” العديد من
املنح الدراسية للطالب األجانب مبا يف ذلك الطالب املسجلني تحت الحامية الدولية .للحصول عىل معلومات إضافية
حول إجراءات التقديم و محتوى هذه املنح الدراسية ،ميكنكم اإلطالع عىل املوقع اإللكرتوين الرسمي الخاص باملنح
الدراسية يف تركيا  . rt.vog.iralsrubeyikrut.wwwميكنكم أيضا التواصل مع منظامت املجتمع املدين للحصول عىل
معلومات إضافية حول فرص الحصول عىل منح دراسية.

أريد أن أتعلم اللغة الرتكية .ما هي الفرص املتوفرة لذلك؟

ميكن لجميع األطفال ،اليافعني و كذاك األشخاص البالغني الذين يودّون تعلم اللغة الرتكية التو ّجه إىل مراكز التعليم
العام (. Halk Eğitim Merkeziوهذه املراكز تؤ ّمن دورات مجانية .من أجل التسجيل ،سيتم مطالبتكم بتقديم بطاقة
هويتكم لطالبي أو حاميل الحامية الدولية.
كام أن منظامت املجتمع املدين تنظّم دورات لغة تركية م ّجانية تحت إرشاف وزارة الرتبية الوطنية .ميكنكم أيضا
اإلستفادة من هذه الدورات

أريد أن أتلقّى تدريباً مهنياً .ما هي الفرص املتاحة يل؟

ميكنكم التو ّجه ملراكز التعليم العام للحصول عىل تدريب مهني هناك .هذه الدورات مجانية .ولكن يُرجى اإلنتباه إىل
أنه يحق لكل مركز تعليم عام تحديد الدورات التي سيتم تقدميها حسب كل سنة وقد يفتتح صفوفا جديدة بحسب
املحل يف منطقتكم لإلستعالم عن الدورات املتوفّرة .يُرجى العلم
الطلب .لذلك ننصحكم بالتو ّجه ملركز التعليم العام ّ
أيضاً بأنه يتوجب عليكم اإلدالء ببطاقة هويتكم لحاميل أو طالبي الحامية الدولية لتتمكنوا من التسجيل يف هذه
الدورات.
كام تدير وكالة العمل الرتكية ( )İŞKURالعديد من الدورات املهنية .ميكنكم التوجه إىل مكاتبهم لإلستعالم عن
الدورات املتوفرة .كام أن هناك منظامت مجتمع مدين توفّر دورات تنمية املهارات والهوايات ،و كذلك تداريب مهنية
مجانية ،و ذلك تحت إرشاف وزارة الرتبية الوطنية.
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كيف ميكن ملنظمة حقوق الالجئني يف تركيا مساعديت؟

توفّر منظمة حقوق الالجئني تركيا الدعم واملعلومات املجانية لطالبي الحامية الدولية ولألشخاص تحت الحامية املؤقتة
يف تركيا .ميكنكم التواصل مع مكتبنا يف حال كانت لديكم أسئلة عن آليات الحصول عىل الحامية يف تركيا وعن حقوقكم
وحرياتكم األساسية.

هل ترتبط منظمة حقوق الالجئني يف تركيا بالحكومة الرتكية أو املفوضية
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني UNHCR؟
ال .تُعترب منظمة حقوق الالجئني يف تركيا منظمة مجتمع مدين مستقلة .وهي ليست رشيكا تنفيذيا للحكومة الرتكية أو
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني .ولكنها تتعاون مع السلطات الرتكية ذات الصلة واملفوضية السامية
لضامن الحامية القانونية لطالبي الحامية الدولية ولألشخاص تحت الحامية املؤقتة يف تركيا.

يل الدفع مقابل الخدمات املقدمة من منظمة حقوق الالجئني يف تركيا؟
هل ع ّ

إن جميع الخدمات التي تقدمها منظمة حقوق الالجئني يف تركيا مجانية .نرجو إبالغ مكتبنا مبارشة يف حال علمتم بوجود
أشخاص أو كيانات تدّعي العمل تحت اسم منظمتنا وتطلب منكم نقودا أو أي مكاسب مادية .سنحافظ عىل رسيّة
معلوماتكم الشخصية.

هل ستحافظ منظمة حقوق الالجئني يف تركيا عىل رسية معلومايت؟

تعمل منظمة حقوق الالجئني يف تركيا حسب مبادئ الرسيّة املطلقة وتحرتم خصوصية األفراد الذين يتواصلون مع مكتبنا.
بالتايل فإننا ال نشارك معلوماتكم أو وثائقكم مع أي طرف ثالث من دون موافقتكم.

للتواصل مع منظمة حقوق الالجئني:

أينام كنتم يف تركيا ،نرحب بكم لزيارة مكتبنا أو التواصل معنا عرب الهاتف ،الفاكس أو الربيد اإللكرتوين طوال أيام األسبوع
(من اإلثنني إىل الجمعة) من الساعة العارشة صباحاً وحتى الساعة الخامسة بعد الظهر.
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