
 
 

 في تركيا TOEFLاإلجراءات المتبعة للسوريين الذين هم تحت إشراف قانون الحماية المؤقتة و الراغبين بتقديم امتحان 

 

 مقدمة

متاان التولل أو ل  يوم تقديم ال التسجيل للتقدمجهوا صعوبات أثناء بأن بعض السوريين وا UNHCRلقد تم إبالغ مفوضية الالجئين 

و من . تية صاياة من قبل مراكز االمتاانالوثائق الثبوتية الصادرة من السلطات التركية لم تقبل كأوراق ثبواالمتاان، ذلك ألن 

العديد من السوريين ال . إجراءات صارمة تجاه أنواع الثبوتيات المعتمدة لتقديم االمتاان  TOEFLأجل منع التزوير، لقد اتخذت 

و الهويات الصادرة للسوريين ل  تركيا ال  .المعايير المعتمدة لألشخاص الراغبين بتقديم امتاان التولل خارج بلدانهميستطيعون تلبية 

 .TOEFLامتاان  تندرج ضمن األوراق الثبوتية المقبولة من قبل مراكز

من أجل لهم اإلجراءات المعتمدة للسوريين ل  تركيا و الذين  TOEFLمتاانات  هيئة ا مع (UNHCR)لقد ناقشت مفوضية الالجئين 

 التعليماتاإلجراءات العامة المذكورة ل   إتباعلقد تم إبالغ مفوضية الالجئين بأن على السوريين . تم تسجيلهم عند السلطات التركية

 . لألشخاص الغير قادرين على تلبية متطلبات الهوية الشخصية ETS/TOEFLلتسجيل عن ا

 

  .توفل االمتحانيةمن قبل مراكز  اإلجراءات المتبعة لطلب الحصول على الهوية التي يتم قبولها كورقة إثبات صالحة

من  ETS/TOEFLالتابع لمركز امتاانات تولل ( OTI)إن الشخص الذي سيتقدم لالمتاان عليه االتصال بمكتب سالمة االمتاانات 

تنفيذ هذه يجب . أجل طلب الاصول على إذن خاص يخوله استخدام الهوية الصادرة من السلطات التركيةخالل ارسال ايميل من 

 (.أسبوعين على األقل قبل االمتاان)الخطوة قبل لترة مقبولة 

 رقم تسجيل المتاان تولل أو رقم بطاقة لالمتاان و أن يكون ااصال علىأنه من الضروري أن يكون الشخص قد تقدم بالتسجيل 

ETS  . 

 :ترسل الرسائل االلكترونية على العنوان التال 

TSReturns@ets.org 

    TURKEY REFUGEE – verification of ID documents  :العبارة التالية مذكورة ل  عنوان الرسالة االلكترونية كونيجب أن ت

 .تستقبل العديد من الرسائل االلكترونية عل العنوان المذكور  TOEFLامتااناتهذا من شأنه أن يسرع من معالجة الطلب ألن مركز 

 

 يجب أن تحتوي الرسالة االلكترونية على المعلومات التالية: 

 

 المتقدماسم  (1

 (هذه المعلومة مطلوبة: مالحظة) ETSرقم التسجيل لتقديم امتحان توفل أو رقم بطاقة  (2

 (يجب إرفاق صورة الهوية في الرسالة االلكترونية: مالحظة)صورة عن الهوية التي سيتم اعتمادها في االمتحان  (3

 .فيه االمتحان الذي سيقدم (أو المدينة)موقع المركز  (4

 (فراإذا كان متو)تاريخ االمتحان  (5

 (.بريد الكتروني أو رقم تلفون) .معلومات االتصال للشخص الذي سيتقدم المتحان توفل (6
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عن هذه الصعوبات ك  يتم إبالغ األشخاص المعنيين ل   UNHCRل  اال واجه المتقدمون السوريون صعوبات، يرجى إبالغ مفوضية الالجئين 

 .بهذه المسألة  OTIمكتب سالمة االمتاانات

 (يجب أن يتطابق كل الحروف و عالمات الترقيم)االنتباه بأنه يجب أن يتطابق االسم المكتوب بالتسجيل مع االسم المكتوب على الهوية يرجى 

 على االنترنت TOEFLبعض المعلومات المقتطفة من موقع 

www.ets.org/toefl/ibt/register/id 

 

 :إذا لم تكن قادرا على تلبية متطلبات الهوية

 اذا تم مناك اق اللجوء السياس  أو صفة اللجوء و كنت غير قادرا على تلبية متطلبات الهوية، يجب عليك االتصال بمكتب سالمة االمتاانات

OTI  التابع لمركز امتاانات توللETS مكتب سالمة االمتاانات يجب عليك الاصول على موالقة من  .قبل سبعة أيام على األقل من التسجيل

OTI لمكتب سالمة االمتاانات يجب أن تكون جاهزا لتقديم أي مستندات مطلوبة . قبل التسجيلOTI بمكتب اذا لم تتصل  .من أجل التدقيق

 .المتاان، أو سيتم اجب أو إلغاء نتيجتك، و لن يتم استرجاع رسوم االمتاانلإنه لن يسمح لك بالتقدم ل OTIسالمة االمتاانات 

 .ETSالتابع لمركز امتحانات توفل    OTIمكتب سالمة االمتحانات 

  5430-406-609-1 :تلفون
 (حسب التوقيت الشرقي للواليات المتحدة ما عدا أيام العطل في أمريكا .مساءا 5:30–صباحا 7:30 جمعة-اثنين)

  9709-406-609-1 :فاكس

  :TSReturns@ets.orgالكتروني بريد
 

 المتطلبات العامة للهوية: 

 :باستثناء بعض الحاالت، يجب أن تطابق الهوية الشروط التالية

 .يجب أن تكوم الهوية أصلية، لن يتم قبول صور عن الهويات (1

 (لن يتم قبول الهويات المنتهية الصالحية)ساري المفعول  يجب أن يكون تاريخ الهوية (2

ما عدا الخطوط ) يجب أن تحتوي الهوية على اسمك الكامل و الذي يتطابق مع االسم و الهوية المستخدمين في التسجيل  (3

 (الفاصلة و العالمات النطقية و الفراغات بين الكلمات

 (.يجب أن يتطابق االسم على الهوية مع اسم التوقيع)و كذلك توقيعك صورة شخصية حديثة و واضحة يجب أن تتضمن الهوية  (4

http://www.ets.org/toefl/ibt/register/id
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