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 عند التسجیل في مدیریة إدارة الھجرة في محافظتك، یجب
 علیك اإللتزام بواجب التوقیع / إخطار في الفترات

المطلوبة

 إذا كنت ترغب في السفر خارج مدینتك، علیك الحصول
على تصریح سفر من مدیریة إدارة الھجرة في محافظتك

 یتوجب علیك إبالغ مدیریة شؤون النفوس والمواطنة ومدیریة
إدارة الھجرة في محافظتك

- لغرض تسجیل میالد طفلك المولود في تركیا في غضون
 یوًما 

 معلومات الھویة- في حال حدوث تغییرات في عنوان السكن,  
یوم عمل    الحالة المدنیة (الزواج أو الطالق) خالل

 أیضا ، یجب علیك إبالغ مدیریة إدارة الھجرة في محافظتك
فیما یتعلق

بالمعلومات المحدثة عن وضع عملك خالل 30 یوًما
دخلك ، ممتلكاتك المنقولة وغیر المنقولة خالل 20 یوًما

 أثناء وجودك في تركیا، یتوجب علیك أن تمتثل للتشریعات
التركیة بما في ذلك قانون األحكام الجنائیة التركیة

 أنت ملزم بتقدیم أي معلومات أو مستندات قد تكون بمثابة دلیل
 على ھویتك، كما أنك ملزم بتوفیر معلومات دقیقة للسلطات

والتعاون مع الضباط القائمین على ھذه األمور

تذكر أن أي عدم إمتثال لإلشعار وغیرھا من
 اإللتزامات قد یؤدي إلى عقوبات مثل القیود المفروضة على

 الخدمات والحقوق المقدمة  باإلضافة إلى عقوبات أخرى
منصوص علیھا في القانون
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الواجبــــــــــــــــــــــــــــــــات

 تم إصدار ھذه النشرة من قبل المفوضیة السامیة لألمم
المتحدة لشؤون الالجئین

إلدارة الھجرة
"تعزیز نظام اللجوء الوطني في تركیا".

 إشترك في تمویل ھذا المشروع كالً من االتحاد األوروبي
والجمھوریة التركیھ ونفذتھ

المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین

  والمدیریة العامة
تحت مشروع

(UNHCR)

.(UNHCR)

(DGMM)

 وحدة المالیة والعقود المركزیة ھي الھیئة المتعاقدة للمشروع
 والمستفید المباشر ھي المدیریة العامة إلدارة الھجرة

 إن محتویات ھذا المنشور ھي مسؤولیة المؤلفین وحدھم، وال یمكن بأي
حال من األحوال أن تعكس وجھات نظر االتحاد األوروبي

.(DGMM)

تم تمویل ھذا المشروع بمشاركة االتحاد األوروبي والجمھوریة التركیھ

مــن ین  لمســتفید  ا
لمؤقتــة ا یــة  لحما  ا

الحقوق
و

الواجبــــــــــــــــــــــــــــــــات

 إذا كنت بحاجة إلى المزید من المعلومات
 التفصیلیة بخصوص أي موضوع أو إذا كنت

تواجھ أي مشاكل

 یمكنك مراجعة مدیریة إدارة الھجرة في
محافظتك

یمكنك تحمیل تطبیق المدیریة العامة إلدارة
الھجرة على ھاتفك الذكي، أبحث عن تطبیق

"GOC IDARESI" في مخزن التطبیقات
 .على ھاتفك وحمل التطبیق

 یمكنك االتصال على رقم  157 لمركز
 االتصاالت لآلجانب في المدیریة العامة إلدارة

 الھجرة
 أو

 یمكنك االتصال بخط االستشارات للمفوضیة
 السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین /

منظمة آسام على الرقم 68 48 444

تعزیز مشروع نظام
اللجوء الوطني في تركیا :
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 یجب أن تكون مسجالً في مدیریة إدارة الھجرة في محافظتك
  لإلستفادة من الحقوق والخدمات

الترجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالتعلیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

المساعدة القضـــــــــــــــــــــائیة

الشكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوى
المساعدة اإلجتماعیة

 یمكنك التمتع بالحقوق و الخدمات المتوفرة بواسطة ھویة
 الحمایة المؤقتة التي

 ستحصل علیھا و التي تحمل رقماً یبدأ بـ (99

 الھویة التي سُتمنح لكم مجاناً تعطیكم حق اإلقامة في تركیا و
بدون الحصول على إذن إقامة

 لدیك الحق في طلب مترجم فوري مجاًنا خالل اإلجراءات في
مدیریة إدارة الھجرة في محافظتك

 اإلجراءات الخاصة بك ، یرجى إبالغ مدیریة إدارة الھجرة في
محافظتك

سیتم التجاوب مع طلبكم حسب اإلمكان

إذا إحتجت إلى مترجم خالل

 لدیك الحق في الحصول على اإلستشارة القانونیة حول
 إجراءات الحمایة المؤقتة أو أیة قضایا قانونیة أخرى باإلضافة

إلى حق تمثیلك من قبل محامي

 إن لم تكن لدیك اإلمكانیات المادیة الالزمھ لدفع أجور المحامي
 و المصاریف القضائیة األخرى، یمكنك التقدم بطلب لدى نقابة

 المحامین في محافظتك من أجل الحصول على المساعدة
القضائیة

سیقوم المسؤولون في نقابة المحامین بتقییم طلبك

 إذا تعرضت لسوء المعاملة أوانتھاك حقوقك في تركیا ، یمكنك
 دائماً مراجعة جھات تنفیذ القانون أو تقدیم شكوى جنائیة لدى

مكتب المدعي العام

 في مثل ھذه الحالة یمكنك اإلتصال على األرقام

إذا كنت بحاجة للمساعدة المادیة أو العینیة یمكنك مراجعة

ستقوم السلطات بتقییم طلبك من خالل تقییم االحتیاجات

 و من أجل اإلستفادة من خدمات اإلستشارة و التعلیم و الدعم
 النفسي یمكنك مراجعة أقرب مركز للخدمات اإلجتماعیة في

محافظتك

مؤسسات و جمعیات المعونات االجتماعیة
البلدیات

الھالل األحمر التركي
المنظمات غیر الحكومیة

 بعد ستة أشھر من تاریخ تسجیلك، یحق لصاحب العمل تقدیم
 طلب للحصول على تصریح عمل لك نیابة عنك من خالل

بوابة الحكومة اإللكترونیة

 یمكنك الحصول على وثیقة اإلعفاء من تصریح العمل للعمل
 في الزراعة الموسمیة وتربیة الحیوانات عن طریق التقدیم لدى

 مدیریة شؤون األسرة والعمل والخدمات اإلجتماعیة في
محافظتك

 و إن أردت العمل لحسابك الخاص و بعمل عائد لك، حسب
 قانون التجارة التركي یجب أن یكون لدیك عمل قانوني و

مسجل في تركیا
 بعد تسجیل العمل رسمیاً، یمكنك بنفسك المراجعة من أجل

الحصول على إذن العمل
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ً یمكنك اإلستفادة من الخدمات الصحیة مجانا

 و في ھذا النطاق تشمل
(İŞKUR)للتعلیم المھني والتدریب على العمل 

وریادة األعمال 
الدورات الُمقامة في مقرات البلدیات

 فیما عدا بعض الحاالت الخاصة ال یتوجب علیك دفع رسوم
جزئیة من اجور العالج والدواء

اطباء العائلة 
مراكز المھاجرین الصحیة 
كما یمكنك مراجعة المستشفیات الحكومیة مجاناً 
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الصحـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

توظیــــــــــــــــــــــــــف

 بعد إتمام عملیة التسجیل، علیك مراجعة  مدیریة إدارة الھجرة
في محافظتك خالل 30 یوم للحصول على الھویة

 خالل مرحلة التسجبل یمكنك اإلستفادة مجانأً من الخدمات
الصحیة للحاالت الطارئة فقط

إذا كان لدیك إحتیاجات خاصة علیك ذكر ذلك خالل التسجیل

.

.
.

 من الضروري تسجیل األطفال في المدارس مع العلم أن
 المدارس الحكومیة للمراحل اإلبتدائیة و اإلعدادیة مجانیة، و

 من أجل اجراءات التسجیل علیك مراجعة مدیریة التعلیم
الوطني في محافظتك

 إذا كنت ترغب في مواصلة التعلیم العالي في تركیا یتوجب
 علیك التقدیم لدى الجامعات والمشاركة في إمتحانات الطالب

األجانب التي تجریھا الجامعات

كما ویمكنك االستفادة مجاناً من
دورات اللغة و تدریب المھارات في مراكز التعلیم العام

برامج 
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خط الشرطة للنجدة 
خط الدرك للنجدة

خط المساعدة اإلجتماعیة
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