Eğitim Malzemesi Yardımı: İlköğretim ve

lisede eğitim gören ihtiyaç sahibi ailelerin
çocuklarının, yılda iki defa olmak üzere önlük,
ayakkabı, çanta ve kırtasiye eşyaları gibi temel
ihtiyaçlar karşılanır.

Ücretsiz Kitap Yardımı: Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından ihtiyaç sahiplerine ücretsiz kitap
temini yapılır.

Öğrenci Barınma, Taşıma, Beslenme
Yardımı: Taşımalı sistemin dışında kalan ilk ve
orta öğretim öğrencilerine ulaşım, taşıma,
barınma ve beslenme desteği sağlanır.

Yardımlara başvuru için; başvuru dilekçesi,
nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenci belgesi
gereklidir. Başvurular, başvuru sahiplerinin
evine görevli memurlar tarafından sosyal
inceleme ziyareti yapıldıktan sonra ilgili heyet
tarafından değerlendirilir. İlk başvuruda 30 gün,
sonraki başvurularda ise başvurudan 15 gün
sonra talebe cevap bildirilmeye başlar.
√ Eğitime yönelik yardımlardan
yararlanabilmek için ikametgahınızın
bulunduğu ilçe kaymakamlığı bünyesinde
çalışan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfı'na (SYDV) başvuru yapabilirsiniz.

Hayata Destek Noktalarımız
İL / اﳌﺪﻳﻨﺔ
ADRES / اﻟﻌﻨﻮان

 ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓري اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت:ﺗﻮﻓري اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 اﻟﺤﻘﺎﺋﺐ، اﻷﺣﺬﻳﺔ،اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺼﺪرﻳﺔ
واﻟﻘﺮﻃﺎﺳﻴﺔ اﱃ ﻋﻮاﺋﻞ اﻷﻃﻔﺎل اﳌﺤﺘﺎﺟني ﰲ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ
.واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ وذﻟﻚ ﻣﺮﺗني ﰲ اﻟﺴﻨﺔ
 ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓري اﻟﻜﺘﺐ ﻣﺠﺎﻧﺎ:ﺗﻮﻓري اﻟﻜﺘﺐ ﻣﺠﺎﻧﺎ
.ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﺟني ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ
Eğitim

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

 ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓري: اﻟﻐﺬاء ﻟﻠﻄﻼب، اﳌﻮاﺻﻼت،ﺗﻮﻓري اﳌﺄوى
 اﻟﻐﺬاء ﻟﻄﻼب اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ، اﳌﻮاﺻﻼت،اﳌﺄوى
واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺬﻳﻦ مل ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮا دﺧﻮل ﻧﻈﺎم
.اﳌﻮاﺻﻼت

Diploma

ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﳌﺴﺎﻋﺪات؛ ﻳﺘﻮﺟﺐ وﺟﻮد
، ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻫﻮﻳﺔ اﻻﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ،ﻋﺮﻳﻀﺔ اﻟﻄﻠﺐ
 ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺮاﺟﻌﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ.وﺛﻴﻘﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ
ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻌﺪ ان ﻳﺘﻢ اﻟﺰﻳﺎرة ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
اﻻﺟﺘامﻋﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻮﻇﻔني اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ ﰲ
 ﻳﺘﻢ اﻟﺒﺪء ﺑﺄﻋﻼم اﻟﺠﻮاب.ﺑﻴﻮت اﺻﺤﺎب اﳌﺮاﺟﻌﺔ
15 ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻷوﱃ و30 ﻟﻠﻄﻠﺐ ﺑﻌﺪ
.ﻳﻮﻣﺎ ﰲ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ان ﻳﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﻗﻒ اﳌﺴﺎﻋﺪات
واﻟﺘﻌﺎون اﻻﺟﺘامﻋﻲ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ
ﻗﺎمئﻘﺎﻣﻴﺔ اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟﺬي ﻳﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺤﻞ
اﻻﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻋﺪات
.ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

Emek Mh. Barış Blv. Güney Sanayi Evleri No: 49 Seyhan
ADANA / أﺿﻨﺔ
BATMAN / ﺑﺎﻃامن
Ziya Gökalp Mh. 80. Yıl Cd. Çağrı Apt. Altı No: 8
DİYARBAKIR / دﻳﺎرﺑﻜﺮ5 Nisan Mah. 813 Sk. Öz Dicle Sitesi No:1 Bağlar
DİYARBAKIR / دﻳﺎرﺑﻜﺮHuzurevleri Mh. 47. Sk. Yolkent Koop. 10. Blok
Zemin Kat Kayapınar
HATAY/ ﻫﺎﺗﺎي
Pirireis Mh. 146. Sk. No:94 İskenderun
Narlıca Mh. Atatürk Cd. 95. Sk. Levent Apt. No: 3/1 Antakya
HATAY/ ﻫﺎﺗﺎي
İSTANBUL /  اﺳﻄﻨﺒﻮلHalkalı Merkez Mh. Hürriyet Cd. 216.Çıkmaz Sk.
1.Etap Klima Konutları No:18G Küçükçekmece
MARDİN / ﻣﺎردﻳﻦ
Cumhuriyet Mh. 803. Sk. Başak Apt. No:18/B Kızıltepe
MERSİN / ﻣﺮﺳني
Mesudiye Mh. 5122 Sk. Dış kapı No:5/A Akdeniz
ŞANLIURFA/ ﺷﺎﻧﲇ اورﻓﺔFatih Sultan Mh. Abdullah Gül Bulvarı Akçakale
ŞANLIURFA/ ﺷﺎﻧﲇ اورﻓﺔSüleymaniye Mh. Süleymaniye Cd. No:201/D Haliliye
ŞANLIURFA/ ﺷﺎﻧﲇ اورﻓﺔSüleyman Demirel Mh. Adnan Menderes Cd.
No:53/C Harran

ﻣﺮاﻛﺰ دﻋﻢ اﻟﺤﻴﺎة

TELEFON /رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ

اﻟﺸﻬﺎدة

İSTANBUL HAYATA DESTEK NOKTASI
Halkalı Merkez Mh. Hürriyet Cd.
216.Çıkmaz Sk. 1. Etap Klima Konutları
No: 18G Küçükçekmece
+90 212 697 54 35 | +90 549 818 55 17

0322 432 77 61
0488 213 11 21
0538 733 92 05
0412 237 64 79
0549 770 70 46
0326 614 85 38
0326 221 63 76
0212 697 54 35
0549 818 55 17
0482 312 41 49
0324 336 35 31
0549 814 78 11
0538 733 87 61
0549 769 70 62

Sınıf Seviyesinin
Belirlenmesi

ﻧﻘﻄﺔ دﻋﻢ اﻟﺤﻴﺎة ﰲ إﺳﻄﻨﺒﻮل

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﺴﺘﻮى
 اﻟﺼﻒ/اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ

ميﻜﻨﻜﻢ أﺧﺬ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﳌﺪرﳼ أو
(ﻃﻠﺐ اﻟﺪّﻋﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎرﺗﻜﻢ ﳌﺮاﻛﺰﻧﺎ ) ﻧﻘﺎط دﻋﻢ اﻟﺤﻴﺎة
 ﻣﺮاﻛﺰ دﻋﻢ اﻟﺤﻴﺎة ﺗﻌﻤﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺧﻼل أﻳﺎم اﻷﺳﺒﻮع ﻣﻦ.
. وﺟﻤﻴﻊ ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ17:00  إﱃ9:00 اﻟﺴﺎﻋﺔ

www.hayatadestek.org
/HayataDestek

/Support2Life

/HayataDestek

/Support2Life

Okul Kaydı

Hayata Destek Noktalarımızı ziyaret ederek
okul kaydı konusunda bilgi veya destek
alabilirsiniz. Hayata Destek Noktalarımız
hafta içi her gün saat 09:00-17:00 arasında
açık olup tüm hizmetlerimiz ücretsizdir.

ﺳﺠﻞ اﳌﺪرﺳﺔ

MÜLTECİLER İÇİN
EĞİTİME ERİŞİM
Türkiye'deki kanunlar gereği, tüm
çocukların temel eğitim hizmetlerinden
yararlanma hakkı vardır. Türkiye
vatandaşı olmayan okul çağındaki
çocuklar da bu hakka sahiptir.

اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻼﺟﺌني

وﻓﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﱰيك ﻳﺤﻖ ﻟﻸﻃﻔﺎل
.اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻛﺬﻟﻚ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺎﻟﻬﻮﻳﺔ
.اﻟﱰﻛﻴﺔ أﻳﻀﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﻟﺬﻫﺎب اﱃ اﳌﺪرﺳﺔ

Belgeleri eksiksiz olan tüm
öğrenciler Türkiye okullarına ücretsiz
olarak başvuruda bulunabilirler.
Öğrencilerin okul başvurularında
Türkçe bilme zorunluluğu aranmaz.
Türkçe bilmemek okul kaydına engel
değildir.

Resmi makamlarda
kaydı olan
öğrenciler için
SIRALANAN BELGELERİ
HAZIRLAYIN
Öğrencinin Türkiye makamlarına kayıt
olduğunu gösteren belge: İkamet İzin
Belgesi, 99 sayısıyla başlayan Geçici
Koruma Kimlik Belgesi ya da Yabancı
Tanıtma Kartı kullanılabilir.
Öğrencinin eğitim düzeyini gösteren
belge: Suriye’deki ya da Türkiye’deki
okullardan veya Geçici Eğitim
Merkezleri’nden alınmış karne ya da
diploma kullanılabilir. Eğitim düzeyini
gösteren belge ile veya bu belge olmadan
da İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri’nden
Denklik Belgesi alınabilir. 1.Sınıflar için
eğitim düzeyini gösteren belgeye veya
denkliğe ihtiyaç duyulmaz.
İkamet adresini gösteren belge: Mevcut
ikamet adresini gösteren belge başvuru
belgelerine eklenebilir. Bu belgenin
bulunması zorunlu değildir.

OTURDUĞUNUZ YERE
EN YAKIN OKULA BAŞVURUDA
BULUNUN
Yukarıda sıralanan belgelerle okul kayıt
başvurusu yapılır. İkamet adresini
gösteren belgenin bulunması yaşanılan
yere en yakın okula kayıt olunabilmesi
için yardımcı olacaktır.

ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻻوراق
اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ دون اي ﻧﻘﺺ ميﻜﻨﻬﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺪراﳼ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺠﺎين ﰲ اﳌﺪارس
 ﻻ ﺗﺸﱰط ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱰﻛﻴﺔ ﰲ.اﻟﱰﻛﻴﺔ
 ﻋﺪم.ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻄﻼب ﻟﻺﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﳌﺪارس
ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱰﻛﻴﺔ ﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم
.اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﳌﺪرﳼ

ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻬﻢ ﺳﺠﻞ ﻟﺪى
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﻗﻢ ﺑﺈﻋﺪاد اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
اﳌﺬﻛﻮرة أدﻧﺎه

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ان اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﺴﺠﻞ
 ﺑﻄﺎﻗﺔ، ﺗﴫﻳﺢ اﻻﻗﺎﻣﺔ:ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﱰﻛﻴﺔ
 او99 اﻟﺤامﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ
ميﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻄﺎﻗﺘﻪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ
:وﺛﻴﻘﺔ ﺗﺒني اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ
ميﻜﻨﻪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺠﻼء او اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺘﻲ
اﺧﺬﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺪارس اﻟﺴﻮرﻳﺔ او اﻟﱰﻛﻴﺔ
او اﳌﺪارس اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ و ميﻜﻨﻬﻢ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺸﻬﺎدة ﻣﻦ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺳﻮاء إن ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻪ
.اوراق ﺗﺜﺒﺖ ﻣﺴﺘﻮاه اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ او ﻻ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﺼﻒ اﻻول ﻻ داﻋﻲ
.ﻷي اوراق ﺛﺒﻮﺗﻴﺔ ﳌﺴﺘﻮاه اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
 ميﻜﻦ إﺿﺎﻓﺔ:وﺛﻴﻘﺔ إﺛﺒﺎت ﻋﻨﻮان اﻟﺴﻜﻦ
وﺛﻴﻘﺔ إﺛﺒﺎت ﻋﻨﻮان اﻟﺴﻜﻦ ﺿﻤﻦ وﺛﺎﺋﻖ
 وﺟﻮد ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺿﻤﻦ.ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ
.وﺛﺎﺋﻖ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻴﺲ اﻟﺰاﻣﻴﺎ

ﻗﻢ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﱃ
أﻗﺮب ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن
إﻗﺎﻣﺘﻜﻢ

ميﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﳌﺪرﳼ ﻣﻊ
 وﺟﻮد وﺛﻴﻘﺔ إﺛﺒﺎت.اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼه
ﻋﻨﻮان اﻟﺴﻜﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺳﻮف ﻳﻜﻮن
ﻣﺴﺎﻋﺪا ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﰲ
.اﳌﺪرﺳﺔ اﻷﻗﺮب ﻣﻦ ﻣﻜﺎن اﻹﻗﺎﻣﺔ

Türkiye makamlarına kayıt olmak
için başvuruda bulunan fakat
henüz kimlik alamayan öğrenciler
okullara “misaﬁr öğrenci”
statüsünde kaydedilebilir.

Resmi makamlarda
kaydı olmayan
öğrenciler için
“MİSAFİR ÖĞRENCİ” STATÜSÜNDE
GEÇİCİ OKUL KAYDI YAPTIRIN
Yaşanılan yere en yakın okula
“misaﬁr öğrenci” statüsünde geçici
okul kaydı yapılabilir.

RESMİ MAKAMLARA
KAYDINIZI YAPTIRIN
Resmi makamlara kayıt yaptırılarak
İkamet İzin Belgesi, 99 sayısıyla
başlayan Geçici Koruma Kimlik
Belgesi ya da Yabancı Tanıtma Kartı
alınmalıdır.

GEÇİCİ OKUL KAYDINIZI
RESMİLEŞTİRİN
Geçici okul kaydının
resmileştirilmesi için resmi
makamlardan alınan kimlik belgeleri
misaﬁr öğrenci statüsünde olunan
okula sunulmalıdır. Kimlik
belgelerinin okula sunulmasının
ardından öğrencinin kayıt bilgileri
E-okul ve Yabancı Öğrenci Bilgi
İşletim Sistemine (YÖBİS) kaydedilir.
Öğrenci kaydının resmileşmesi için
kimlik belgelerinin okula sunulması
zorunludur.

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪﻣﻮ ﻋﲆ ﻃﻠﺐ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﰲ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﱰﻛﻴﺔ وﻟﻜﻨﻬﻢ مل
ﻳﺤﺼﻠﻮ ﺑﻌﺪ ﻋﲆ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺤامﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ
.ميﻜﻦ ﻗﺒﻮﻟﻬﻢ ﰲ اﳌﺪارس ﻛﻄﺎﻟﺐ ﺿﻴﻒ

ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻬﻢ ﺳﺠﻞ ﻟﺪى
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﻗﻢ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﰲ اﳌﺪارس اﻟﺴﻮرﻳﺔ
اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻛﻄﺎﻟﺐ ﺿﻴﻒ

ميﻜﻨﻚ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﰲ أﻗﺮب ﻣﺪرﺳﺔ ﺳﻮرﻳﺔ
ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن إﻗﺎﻣﺘﻚ "ﻛﻄﺎﻟﺐ
"ﺿﻴﻒ

ﻗﻢ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﺪى
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

،ﻳﺠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺗﴫﻳﺢ اﻹﻗﺎﻣﺔ
وﺛﻴﻘﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺤامﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ
 أو ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ99 اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﺑﺮﻗﻢ
اﻟﺸﺨﺺ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﻴﺎم
.ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﺪى اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

ﻗﻢ ﺑﺠﻌﻞ ﺳﺠﻠﻚ اﳌﺪرﳼ اﳌﺆﻗﺖ
.ﺳﺠﻼ رﺳﻤﻴﺎ

ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺗﺴﺠﻴﻠﻜﻢ اﳌﺆﻗﺖ ﰲ
اﳌﺪارس ﻛﻄﺎﻟﺐ ﺿﻴﻒ اﱃ ﺗﺴﺠﻴﻞ رﺳﻤﻲ
ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
اﱃ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻮﺿﻊ
 ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻬﻮﻳﺔ.ﻃﺎﻟﺐ ﺿﻴﻒ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﱃ اﳌﺪرﺳﺔ ميﻜﻦ ﺣﻔﻆ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﱃ ﻣﻮﻗﻊ
( واﱃ ﻧﻈﺎمokul-E) اﳌﺪرﺳﺔ اﻻﻟﻜﱰوين
 ﺗﻘﺪﻳﻢ.إدارة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻄﻼب اﻷﺟﺎﻧﺐ
وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻌﻞ
.ﺳﺠﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺳﺠﻼ رﺳﻤﻴﺎ ﻫﻮ أﻣﺮ اﻟﺰاﻣﻲ

Sınıf seviyesinin
belirlenmesi
İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri öğrencinin hangi
sınıfa yerleştirileceğine karar verir. Sınıfın
seviyesinin belirlenmesinde, Suriye’deki
okullardan alınmış öğrencinin eğitimin düzeyini
gösteren belge, bu belgenin olmaması halinde
öğrencinin yaşı dikkate alınır. Öğrencinin
Türkçe dil bilgisi de seviye tespitini etkileyebilir.

Sosyal Destekler
Şartlı Nakit Yardımı: Maddi imkansızlıklar

nedeniyle çocuklarını okula gönderemeyen
ailelere, çocukların eğitime erişimi için yapılan
nakdi yardımdır. Kız çocuklarına yapılan
yardım, erkek çocuklarına yapılan yardımdan
yüksektir. Bu yardımdan yararlanabilmek için,
çocuğun bir ay içinde okula 3 günden fazla
devamsızlığının bulunmaması gerekir. Yardım
ödemeleri her iki ayda bir yapılır.
Başvuru için gerekenler:
-Yaşanılan hanede SSK, Bağkur gibi sosyal
güvenceye sahip bir kimsenin bulunmaması
-Çocuğun ebeveynlerinin nüfus
cüzdanlarının önlü-arkalı fotokopisi
-Çocuğun okulundan alınan öğrenci belgesi
-Çocuğun kimlik fotokopisi
-İkametgah belgesi
Başvuru ilk incelemede olumsuz bulunmamışsa,
başvurudan 14 gün sonra cevaplar gelmeye
başlar. Başvuru olumlu sonuçlanırsa çocuğun
lise eğitimi tamamlanıncaya kadar 2 ayda bir
aileye yardım sağlanır.
Yardım miktarları:
-İlköğretime devam eden erkek öğrenci
için/aylık 35 TL
-İlköğretime devam eden kız öğrenci
için/aylık 40 TL
-Ortaöğretime devam eden erkek öğrenci
için/aylık 50 TL
-Ortaöğretime devam eden kız öğrenci
için/aylık 60 TL

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﺴﺘﻮى
 اﻟﺼﻒ/اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
ﺗﻘﺮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻒ اﻟﺪراﳼ
 ﺧﻼل ﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﺴﺘﻮى.اﻟﺬي ﺳﻮف ﻳﺪرس اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻴﻪ
 ﻳﺘﻢ أﺧﺬ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ اﳌﺴﺘﻮى, اﻟﺼﻒ/اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﳌﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﳌﺪارس ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ ﺑﻌني
 أﻣﺎ ﰲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﺗﻮاﺟﺪ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺳﻮف ﻳﺘﻢ,اﻹﻋﺘﺒﺎر
 وﻣﺪى ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﱰﻛﻴﺔ.اﻟﻨﻈﺮ اﱃ ﻋﻤﺮ اﻟﻄﺎﻟﺐ
.ﻳﺆﺛﺮ أﻳﻀﺎ ﻋﲆ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮاه اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ

اﻟﺪﻋﻢ اﻻﺟﺘامﻋﻲ
 ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻧﻘﺪﻳﺔ:اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺸﱰﻃﺔ
ﺗﻘﺪم ﻟﻸﴎ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ارﺳﺎل اﻃﻔﺎﻟﻬﺎ اﱃ اﳌﺪرﺳﺔ
 ان اﳌﺴﺎﻋﺪات.ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺎدﻳﺔ
اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻻﻧﺎث أﻛرث ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳌﻘﺪﻣﺔ
 ﻣﻦ اﺟﻞ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﺴﺎﻋﺪات ﻳﺠﺐ.ﻟﻠﺬﻛﻮر
 ﻳﺘﻢ دﻓﻊ. أﻳﺎم3 ان ﻻ ﻳﻐﻴﺐ اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻦ اﳌﺪرﺳﺔ أﻛرث ﻣﻦ
.اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﺮة واﺣﺪة ﰲ ﻛﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ
:ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ
 ﻳﺸﱰط ان ﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك أي ﺷﺨﺺ ﻳﻌﻴﺶ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻏﻜﻮر وﻣﺎ،اﳌﺴﻜﻦ ﺣﺎﺋﺰ ﻋﲆ ﺗﺄﻣني اﻟﻀامن اﻻﺟﺘامﻋﻲ
ﺷﺎﺑﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺿامﻧﺎت اﺟﺘامﻋﻴﺔ
. ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻫﻮﻳﺔ اﻻﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻻﺑﻮي اﻟﻄﻔﻞ.ﻧﺴﺨﺔ ﻟﻜﻼ وﺟﻬﻲ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
.  وﺛﻴﻘﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﳌﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔﻟﻠﻄﻔﻞ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻫﻮﻳﺔ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺳﻨﺪ اﻹﻗﺎﻣﺔإذا ﺗ ّﻢ اﻟﻔﺤﺺ اﻷوﱄ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏري ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺗﺄيت
 و إذا ﻛﺎﻧﺖ. ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ14 اﻷﺟﻮﺑﺔ ﺑﻌﺪ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﺰوﻳﺪ اﻷﴎة ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ
.ﻣﺮة ﰲ ﻛﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﱃ أن ﻳﻜﻤﻞ اﻟﻄﻔﻞ دراﺳﺘﻪ ﺑﺎﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
: ﻛﻤﻴﺎت اﳌﺴﺎﻋﺪة
 ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﰲ/ً ﻟرية ﺗﺮﻛﻴﺔ ﺷﻬﺮﻳﺎ35 .اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪايئ
 ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة ﰲ/ ً ﻟرية ﺗﺮﻛﻴﺔ ﺷﻬﺮﻳﺎ40 .اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪايئ
 ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﰲ/ ً ﻟرية ﺗﺮﻛﻴﺔ ﺷﻬﺮﻳﺎ50 اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺘﻮﺳﻂ
 ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة ﰲ/ ً ﻟرية ﺗﺮﻛﻴﺔ ﺷﻬﺮﻳﺎ60 .اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺘﻮﺳﻂ

