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الشمال - القبیات:
مبنى جوني عبده

  

أين يمكنني االستحصال على مستندات التعلیم الخاصة بي؟

ماذا عن شھادات التعلیم والتدريب غیر الرسمیة؟
الجھات  قبل  من  الرسمي  غیر  والتدريب  التعلیم  شھادات  من  التحقق  يمكن  ال 
اللبنانیة، ولكن يمكن أن تكون ذات قیمة عند عودتك إلى سوريا. لذلك  الرسمیة 
الغیر رسمي  والتدريب  للتعلیم  الشھادات   / االيجازات  الحصول على جمیع  حاول 

الذي حضرت في لبنان قبل المغادرة.

ما ھي المستندات الخاصة بالتعلیم التي ينبغي أن اخذھا معي الى سوريا؟

 تبّثت يتلا ةیمسرلا قئاثولا ىلع مھلاصحتسا نم نوئجاللا دكأتي نأ مھملا نم
درجة التعلیم الذي استحصلوا علیه في لبنان، لكي يتم االعتراف بھا من قبل 

الجھات المعنیة في سوريا عند العودة .

؟ايروس ىلإ ةدوعلاَ تررق اذإ قئاثولا هذھ ىلع لوصحلا ةیاھم يھ ام

الوثائق ، ھناك خطر من عدم االعتراف بھذه األحداث المدنیة عند  من دون ھذه 
عودتك إلى سوريا، والتي قد تكون لھا عواقب سلبیة طويلة األمد مثل: عدم قدرة 
األطفال المولودين في لبنان على إثبات أنھم مواطنین سوريین  كما عدم القدرة 
القدرة على اإلستفادة من حق  المیراث، باالضافة الى عدم  على الحصول على 

الملكیة أو إستخدام المنازل والممتلكات العائلیة .

ةدوعلل ططخأ تنك اذإ يعم اھذخأّ يلع بجوتي يتلا ةیندملا تادنتسملا يھ ام  
إلى سوريا؟

من  السفر)  جواز  الوطنیة،  الھوية  (مثل  الھوية،  تثبت  وثائق  تقديم  إلى  باإلضافة 
 ةیمسرلا تادنتسملا ،ايروس ىلإ ةدوعلا اوررق نيذلا نوئجاللا بحطصي نأً ادج مھملا

لألحداث المدنیة (الوالدة، الزواج، الطالق والوفاة) التي وقعت في لبنان. وھذا يعني 
أنه يجب أن يكون لدى الالجئین وثائق والدة، زواج، طالق أو وفاة مسجلة لدى دائرة 
وقوعات األجانب (دائرة األحوال الشخصیة) ومختومة من وزارة الخارجیة والمغتربین 

اللبنانیة.

؟ايروس ىلإ ةدئاع لماح ةأرماُ تُنك اذإ لعفأ اذام

؟ايروس ىلإ ةدوعلا ديرأو مزمنة ّةیبط ةلاح يدل ناك اذإ لعفأ اذام

15 سنة؟
ماذا فیما يتعلق باللقاحات إذا كان برفقتي أطفال من عمر صفر إلى 

يرجى التأكد من توفر كتیب / بطاقة اللقاحات الخاصة بھم وتحديثھا. باإلضافة إلى
ذلك ، يجب علیك تزويدھم باللقاحات في أقرب مركز للرعاية الصحیة األولیة.

الصحیة  الرعاية  لمراكز  الكاملة  القائمة  للحصول على  الموقع  الرجاء مراجعة ھذا 
 (https://www.refugees-lebanon.org/ar/section/4/health) االولیة

.ةدالولا ةداھش نع ةخسن كعم راضحإ ىجرُی ،نانبل يف كلافطأ ةدالو لاح يف

توفر ھذه الوثیقة لك ولعائلتك بعض المعلومات المھمة التي قد تحتاجھا إذا 
قررت العودة إلى سوريا.

يرجى أخذ العلم بأن المفوضیة ال تقوم بتنظیم أو وضع برامج للعودة الى سوريا في 
ھذه المرحلة. ومع ذلك، تقوم المفوضیة بمساعدة االجئین اللذين يرغبون بالعودة 
من خالل اعالمھم عن الخدمات وبرامج المساعدات المتوفرة في سوريا، كما تقوم 
المفوضیة بالمساعدة في االستحصال على الوثائق المدنیة وغیرھا من المستندات 

التي سوف تساعد العائالت في اعادة تأسیس وجودھا في سوريا.

معلومات ل�جئين 

السوريين في لبنان

2022تشرين األول

 يمكن الحصول على وثائق التعلیم األساسي، الثانوي والمھني الرسمي من
 المدرسة التي التحقت بھا في لبنان، على أن ُتصّدق في المكاتب اإلقلیمیة لوزارة
 التربیة والتعلیم العالي، وزارة الخارجیة اللبنانیّة في بیروت والسفارة السوريّة في

 بیروت. ُيعد التصديق من الوزارات والسفارة أمراً مھماً جداً للشھادات الجامعیّة

 في حال تم تشخیصك بأمراض غیر معدية/ مزمنة (مثل إرتفاع ضغط الدم،
 السكري، الربو، وأمراض القلب)، يرجى التصرف كالتالي

 إذا كان الملف الطبي الخاص بك في أحد مراكز الرعاية الصحیة األولیة، علیك
 الذھاب إلى المركز الذي تتلقى فیه العالج وطلب تقرير طبي موجز (صفحة واحدة

 من ملفك). سیزودك المركز الذي تم عالجك فیه ببعض المخزون من األدوية إذا
كانت متوفرة

 إذا كنت تتلقى العالج بأحد مراكز أطباء بال حدود، علیك طلب تقرير طبي موجز عن
ملفك الطبي، كما علیك طلب مخزون من األدوية تكفیك لمدة ثالثة أشھر

 يرجى التأكد من وجود كتیّب الحمل/ الرعاية ما قبل الوالدة معك ألنك ستحتاجینه
 الحقا. أيضا، تأكدي من إمتالك جمیع األدوية الوقائیة معك التي علیك تناولھا من

 بداية الحمل حتى الوالدة (الفیتامینات المكملة للغذاء). عند بلوغ الوجھة
 المقصودة، علیك التوجه إلى أحد مراكز الرعاية الصحیة حیث يتم تقديم خدمات

 الرعاية األولیة للحامل وخدمات الوالدة

لمزيد من اإلستشارات الفردية والدعم، يرجى االتصال بمركز االتصال التابع للمفوضیّة على 01903014 (من اإلثنین إلى الجمعة من الساعةً 8:00 حتى الساعة 5:00)


