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بتمويل من حكومة الواليات المتحدة

كتيب KYO هذا مقدم بواسطة AAT. ال يشكل محتوى كتيب KYO مشورة قانونية
وال يجب االعتماد عليه على هذا النحو. الغرض منه هو تقديم معلومات عامة في

شكل ملخص ، حاليًا في وقت النشر. المعلومات الواردة في كتيب KYO حاليًا اعتباًرا
من [22 أكتوبر 2019]. يمكن أن تتغير المعلومات بشكل متكرر. يرجى التحقق

مباشرة مع AAT إذا كان لديك أي أسئلة.
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حالة الالجئين 
تحديث تايلند
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iomthailand@iom.int :
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   IOM
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8:00 16:30
THABA@unhcr.org :
إلى ساعة من ساعةأو البريد اإللكتروني

(+66) 2-288-2529 (+66) 2-288-2330

(+66) 2-343-9300
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 http://www.thaiimmigration.net/ http://www.mfa.go.th

  ." "         
: .

         

 .

إذا حصلت على تأشيرة إلى تايلند ولكنك بقيت في تايالند بعد انتهاء تأشيرتك التأشيرة ، فستعتبر
حينئٍذ أنك مقيم بشكل غير قانوني وربما تتعرض لالحتجاز أو الترحيل. ال يوجد قانون في تايالند

للتمييز بين الالجئين والمهاجرين اآلخرين الذين تجاوزوا تأشيراتهم ألن تايالند ليست مدة تأشيرتهم
.ألن تايالند ليست من الدول الموقعة على إتفاقية الالجئين لعام 1951

بموجب القانون التايلندي ، يتعين عليك حمل بطاقة هوية تحمل صورتك, عندما التكون في
.المنزل ، بما في ذلك العثور على شقة واالتصال بمالك العقار
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23:00 16:30 ) 
 .( 23:00 8:30

Asylum Access Thailand (AAT).

إذا طلب منك دفع غرامة المحكمة وال يمكنك تحمل تكاليفها في ذلك الوقت

AAT

خط اإلتصال المباشر

(+66) 81-899-7671 

التفاوض حول مقدار الغرامة امر شائع

مدة الحبس لغرامة المحكمة الغير مدفوعه هو 500 بات في اليوم

خط اإلتصال
المباشر

خط اإلتصال المباشر
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(RSD)
/ (UNHCR)

 .

(UNHCR)
.

(UNHCR)
:

: (UNHCR)

.( )
THABA@unhcr.org  :

(+66) 2-343-9300

(+66) 2-288-2330(+66) 2-288-2529
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Step Ahead .     IDC          
  /      Freedom for Family         

  ،  IDC   

 : .
stepaheadfostercare@gmail.com :

 ،         ،          
.       

.IDC .IDC
. (MOPH)

. IDC

.IDC
IDC IDC
 . .

+66) 89-106-0223(+66) 96-405-4749(
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كيف يمكنني االتصال غلى العائلة
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RST RSD
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  " "  JRS   .15:30-9:00     :    JRS   

  . JRS     

 cc: urp.pd@jrs.or.th urp.caseworker@jrs.or.th :
  (66+) 84-427-4136 :

: - (APSW)
 .

 . AAT  086-899-0660 

         ،           :
 ،    .         AAT   ،  

.  AAT    /    

معرض
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("PEP Kit")

        JRS  BRC  AAT        
.SGBV    72              .    

 ماذا سيحدث لي إذا
اتهمت بإرتكاب جريمة
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(BRC)

(CBI)
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.
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1/167 Soi Ratchadaphisek 36 Yaek 9-19, Chan Kasem, 
Chatuchak, Bangkok 10900

األسكان

)
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 يرجى طلب مزيد من المشورة لعملية      في معلومات

16

    
    

هل هناك أي منظمات تزيد /
تعزز فرص كسب العيش
لطالبي اللجوء والالجئين؟

 
 
 
 
 

ً

 
ً  

 
 

(BRC) يدير مركز بانكوك لالجئيين
مشروعًا للتدخل النقدي متعدد

األغراض (CBI) لمساعدة االجئيين.
يعتمد CBI على الزيارة المنزلية

وتقييم مدى حالة الضعف. الرجاء
التواصل مع BRC للمزيد من

المعلومات. اذا كنت طالب فيرجى
التواصل مع JRS للمزيد من

التفاصيل.

 
 
 

 

 
 
 

ً  

مفوضية شؤون الالجئين
مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين و
شريك تنفيذي في الخدمات االجتماعية

COERR-BRC
.

 
 

ً

urp.caseworker@jrs.or.th :
cc: urp.pd@jrs.or.th

Phahonyothin Road, Soi Rachawithi 12 ,43  :
Victory Monument, Phayathai

سبل العيش
ما هي مخاطر العمل دون

تصريح عمل؟

 هوست العالمية و AAT يديرون
CHAMALiiN مشاريع بما في ذلك 

 لتعزيز معيشة النساء الالجئيين.
 للمزيد من المعلومات , الرجاء
 التواصل مع AAT و هوست

 العالمية.

تقدم مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين و
COERR-BRCIDC               الدعم المالي لالجئين في

 وخارج         من خالل إطار      (التدخل النقدي). الدعم
 ليس تلقائًيا وسيتم النظر فيه على أساس كل حالة على

حدة

IDCCBI

.

CBI

.CBI

لطالبي اللجوء
 خدمة الالجئين الحضريين
 برنامج الالجئين الحضريين

(JRS)
(JRS-URP)

URP

العنوان

جميع األجانب (ليسو مواطنين
تايالنديين) عليهم الحصول على
تأشيرة عمل وتصريح عمل ليتم

توظيفهم رسميًا.
إذا كنت تعمل دون إذن ، فهناك
خطر في أن يتم القبض عليك ،
واحتجازك في مركز IDC ، وطلب

منك سداد أموالك وأن يتم ترحيلك.
هناك أيًضا خطر التعرض لتهمة

جنائية.

هل هناك أي مساعدة إذا كنت
معاقًا وال أستطيع العمل؟

قد يحتاج األشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة
الذهاب في أيام المشي: االثنين والثالثاء والخميس
من الساعة 9:00 إلى الساعة 15:30. سيتم تقديم

الدعم المالي ألولئك الذين يستوفون معايير
رقم االتصال:                            (+66) 4

البريد اإللكتروني
84-427-4136
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تعزيز النظافة

BRC

  
ً

1

(

دواء مجاني
UdomSuk BTS

الدم والفحوصات المخبرية األساسية
عيادة علم النفس

BRC

Suksala Nanak TzuChi Foundation ً
TzuChi Foundation

 (Suan Luang Rama IX) Suan Luang Ror Kao

  

معلومات عن التطعيم
تقديم المشورة بشأن تنظيم األسرة وتحديد النسل

معلومات واستشارات بشأن مساعدة الوصفات الطبية

ً

ً
BRC

ماذا أفعل 
إذا مرضت؟

يمكنك الوصول إلى مفوضية 
شؤون الالجئين بمساعدة 
مركز بانكوك لالجئين على 
أساس كل حالة على حدة. 
 (BRC) مركز بانكوك لالجئين

يمكن أن يوفر لك:

د

قائمة بالمستشفيات الحكومية ومراكز الصحة العامة في منطقتك باإلضافة إلى معلومات
حول الدعم المالي للحاالت التي تهدد الحياة

زودك بمترجم فوري في مستشفى راجافيث ولكن يجب تقديم إشعار مسبق ليوم واحد أو أكثر

التقييم النفسي واالجتماعي

.الوصول إلى الخدمات الوطنية وغيرها المتاحة

:تشمل الرعاية الشائعة القابلة لالسترداد

عالج يهدد الحياة
)الرعاية الطارئة / العرضية (فقط في حالة تهدد الحياة

)الرعاية الطبية للحمل والمواليد الجدد (فقط الحمل األول في تايالند

التحصين وفًقا للمبادئ التوجيهية الوطنية في مركز الصحة العامة
الوصول إلى الوقاية واالختبار والرعاية لحاالت فيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز والعنف

الجنسي والعنف الجنسي والسل واألمراض المنقولة جنسيًا وبعض الحاالت المزمنة
يرجى االتصال                لمزيد من المعلومات. في حالة التعويض الطبي ، يجب تقديم تقرير طبي

BRCمعلومات مهمة عن الدعم الطبي من

.

يريدك        إخبارهم قبل أول زيارة للمستشفى
يرجى االتصال بـ         على :                     2-512-5632 (66+

 
BRC(

بدًال من ذلك ، يمكنك أيًضا زيارة مؤسسة                                               وعيادة                                    . يوجد في
                                        عيادة مجانية تعمل بانتظام مره واحدة في الشهر من الساعة 9.00 إلى     

:الساعة 15.00 أمام                                                                                                  وهي توفر

الطب العام ، لقاحات األطفال دون سن 5 سنوات
عالج األسنان لألطفال دون سن 18 سنة (حتى 2-3 مرات في السنة
حافلة مجانية من                                    (محطة قطار) لكن رهن التوافر

عالج الوخز باإلبر

EXT 108

لتدريب المهني / المهارات

للحاالت الطارئة بعد ساعة ونصف ، اتصل خط اإلتصال المباشر الخاص بهم على 86-010-4117 (66+
والذي يعمل يومًيا من الساعة 7:00 إلى الساعة 23:00 لتقديم التوجيه بشأن حاالت الطوارئ

.(خدمة الترجمة الشفوية متوفرة فقط من 09:00-16:00  في أيام األسبوع) 

(



Suksala Nanak Clinic 
Tel: (+ 66) 2-224-8093  
37 ,35 Chakphet Road, Wang Burapha Phirom, Khet Phra Nakhon, Bangkok 10200

          

BRC

3

 
BRC

-

JRS-URP

18

4

حاول أن تجد أقرب مركز صحي عام لك وتذكر أنه
في تايالند ، تتوفر العديد من األدوية في

الصيدليات. المخدرات التايالندية الصنع أرخص
بكثير من األدوية المستوردة

 
BRC

THB
 

50
Tzu Chi

BRC

 

5

6

200 THB

المستشفيات الحكومية ومراكز الصحة العامة أرخص بكثير من المستشفيات الخاصة

2

BRC

ماذا لو تعرضت لحادث؟
من أين يمكنني الوصول 

إلى خدمات الصحة 
العقلية؟

من يمكنه مساعدتي 
إذا كنت حامل؟

لم أقم بالتسجيل في مفوضية األمم المتحدة 
السامية لشؤون الالجئين أو تم إغالق حالتي لدى 
مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ولم يعد 

بإمكاني الوصول إلى الخدمات 
من يمكنه مساعدتي 

إذا كنت حامل؟

لديها طبيبة تتحدث اإلنجليزية والتايالندية والهندية
تديرها جماعة السيخ

ال رسوم لطبيب ولكن دفع (بحد أقصى            ) لألدوية

بنفسك
يوجد لدى العديد من الصيدليات صيادلة يتحدثون اإلنجليزية ويمكنهم

مساعدتك في تناول األدوية دون وصفة طبية ، حتى مع المضادات الحيوية

.

.

كن على علم بأن األسماء التجارية التايالندية أرخص من األسماء األجنبية
.

يرجى االتصال       في أقرب
وقت ممكن. العالج المسترد
للرعاية الطارئة / العرضية

يكون في حالة تهدد الحياة
فقط

.

يمكنك الوصول إلى وحدة
      الطبية لمزيد من اإلحالة     
إذا كنت أنت أو أي شخص بحاجة
إلى الدعم النفسي / النفسي
والتعامل مع التوتر ، فيرجى
االنتقال إلى                   يوم

.االثنين أو الثالثاء أو الخميس .

يرجى االتصال بـ       إذا كنت
حامًال وتحتاج إلى مساعدة. يرجى
مالحظة أن       ستغطي تكاليف
الرعاية السابقة للوالدة (محدودة
بـ 5 مرات) وتوليد األطفال لألمهات

الالئي يحملن الحمل األول في
تايالند فقط

BRC

BRC

يقدم       المشورة والمعلومات
والمساعدة في قضايا تنظيم

األسرة

.

.

.

إذا كنت في انتظار التسجيل لدى مفوضية األمم
المتحدة لشؤون الالجئين أو إذا كانت قضيتك

مغلقة ، فيرجى االتصال بـ       من خالل رقم خط
اإلتصال المباشر الطبي لالستعالم عن مراكز الصحة
العامة و / أو المستشفيات في منطقتك كما هو
مذكور أعاله. يوفر البعض الرعاية الطبية مقابل

          .  سيكون لديك أيضا لدفع ثمن األدوية       
عيادة           هي إمكانية أخرى لألمراض غير

.الطارئة

فيما يتعلق بالسل وفيروس نقص
المناعة البشرية / اإليدز ، سيغطي
مركز       للفحص والعالج حسب
توصية األطباء ، يرجى االتصال
بوحدة خدمات الصحة واإلحالة

للحصول على مزيد من المعلومات
.كل يوم أثناء ساعات العمل



.1

2. كيف أتعامل مع وفاة أحد أفراد العائلة في تايالند؟

هـ

19

webmaster@redcross.or.th

 1871 Terd Prakiat

:  ban_prot@icrc.orgهاتف:  1680-262-2 (66+) ، بريد إلكتروني

 ، 8-6 / 191 CTI اللجنة الدولية للصليب األحمر ، البعثة اإلقليمية ، برج
الطابق 30 ، شارع راتشادابيسيك ، كلونجتوي ، بانكوك 10110 ، تايالند 

       ً          

.    AAT         

   

اللجنة الدولية للصليب األحمر

AAT
BRC

 بالنسبة ألولئك الذين يعانون من حالة نشطة ، يمكنك االتصال بمفوضية األمم المتحدة لشؤون
 الالجئين أو       للحصول على مزيد من المساعدة والمشورة بشأن كيفية الحصول على شهادة
CBI وفاة. يقدم       الدعم الجنائزي لالجئين ذوي الحاالت النشطة في إطار      ، يرجى االتصال بـ

.  EXT 101 

ً

األسرة

من يمكنه المساعدة إذا كنت أرغب في العثور على فرد مفقود من أفراد العائلة؟

تعمل اللجنة الدولية والجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر مًعا في جميع أنحاء العالم
لتحديد مكان األشخاص وإعادة االتصال بهم مع عائالتهم. يمكنك االتصال بـ      لوضعك على

اتصال معهم

:

6-4032-256-2 (66+) أو 1644 ، البريد اإللكتروني:

جمعية الصليب األحمر التايالندي ، إدارة العالقات الدولية ، مكتب اإلدارة ، مبنى
                                   ، طريق هنري دونانت ، بانكوك 10330 .                                                          

:

+66) 2-512-5632-4(

 يمكنك أيًضا االتصال بالمنظمات مباشرًة

جمعية الصليب األحمر التايالندي
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التعليم



21

1

3

2

ً
COERR

- (GSS)

ُ ً

ً
ً

ً BRC

ً

BRC

.

   

تعليم األطفال أ
أريد تسجيل أوالدي في 

المدرسة التايالندية العامة

هل سيحصل أطفالي 
على شهادة بعد التخرج؟

ماذا علي أن أفعل 
إذا كنت أريد ألطفالي 

تحسين مهاراتهم 
في اللغة اإلنجليزية؟

تايالند لديها سياسة التعليم ، والمعروفة باسم
التعليم للجميع" ، الذي يعزز الوصول إلى التعليم"

لجميع األطفال الذين يعيشون في تايالند

تقدم مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين
من خالل شريكها          ) دروًسا مكثفة في
تايالند في مدرسة األخوات الراعي الصالح

تستهدف األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين
6 و 17 عاًما. ُتعقد الفصول الدراسية من االثنين

إلى الجمعة (ما عدا األربعاء) بين الساعة 10:00
صباًحا و 15:00 ظهًرا مع استراحة غداء لمدة

.ساعة

يسهل       أيًضا قبول األطفال في المدارس
الحكومية التايالندية والمدارس الدولية الخاصة

وكذلك المعترف بها دولًيا على المستويين
االبتدائي والثانوي. ستكون المساعدة متوافقة
مع األهلية ومستوى المساعدة لالجئين وطالبي

اللجوء. بصرف النظر عن ذلك        يوفر أيضا
المشورة والتوجيه لآلباء واألمهات والطالب

للتسجيل ومزيد من المعلومات ، يرجى االتصال
بوحدة        التعليمية على

.

BRC:
  66+) 2-512-5632-4 EXT 308 or 309.

ال ، ال يوجد أي مستند رسمي بعد التخرج
في الوقت الحالي للبرنامج التايلندي

المكثف. ومع ذلك ، فإن الذين يدرسون
في المدارس الحكومية التايالندية

المعتمدة من قبل وزارة التعليم) سيحصلون)
على الشهادة الرسمية بعد التخرج

هناك بعض المنظمات غير الحكومية أو
أنواع المنظمات األخرى التي تقدم دورات

.اللغة اإلنجليزية

.

(



 

    
.   

ً
ً

تفاصيل االتصال: منطقة
 ، Saphan Mai

http://courageouskitchen.org

info@goodshepherdbangkok.com
4128/1 Din Daeng Road

  
 

www.goodshepherdbangkok.com

يمكن لألطفال دراسة اللغة
التايالندية واللغة اإلنجليزية

والدراسات االجتماعية والرياضيات
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 ، 

bjbangkok@gmail.com
 ,Sukhumvit 1/101 Rd, Bang Chak 

Phra Khanong, Bangkok 10260  
www.facebook.com/pages/

Bangjak-Batist-Church/3809579219
58712

تفاصيل االتصال: 2-245-0457 (66+)6
البريد اإللكتروني

  

  

www.creativelifefoundation.com

www.facebook.com/creativelifefoundation

ب

C

    
 ً

ً
 

ً
ً

ً

Contact details: 170/23 Soi Phra Phinit, Suan Phlu

 Thung Maha Mek, Sathon Bangkok Thailand 10120  

تعليم الكبار

تعليم غير رسمي

هناك عدد من المنظمات التي تهدف إلى
التعليم التعليمي والمهني لطالبي اللجوء والالجئين

يمكنك العثور على القوائم أدناه

هل هناك طرق بديلة لتعليم أوالدي؟

:

مطبخ الشجعان
يرجى االتصال بالمؤسسة
بشكل مسبق حول توفرها
الفئات المستهدفة: فئات
لألطفال (من عمر 3 إلى 6

سنوات) من الساعة 10:00 صباحًا
وحتى 12:00 ظهرًا كل يوم اثنين

وأربعاء وجمعة
دروس للمراهقين (تتراوح

أعمارهم بين 11 و 17) كل يوم
سبت 10:00 حتى 15:00

أي أسر الجئة تعيش في سافان
.ماي مرحب بها لالنضمام

مدرسة األخوات الراعي
الصالح للغات

الفئات المستهدفة: األطفال من
سن الروضة - 17 سنة والكبار

.

.

:

ساعات العمل: من االثنين إلى
الجمعة ، من الساعة 9:00 إلى

الساعة 16:00

 جسر الصداقة

(الكنيسة المعمدانية بانججاك)

.
يتم عقد الدروس أسبوعًيا يومي

الجمعة والسبت من الساعة 18:00
حتى الساعة 19:30 ، وفي أيام
األحد من الساعة 10:00 صباًحا

.إلى الساعة 11:00 صباًحا
تشمل الدروس أيضا تعلم الكتاب

المقدس
تفاصيل االتصال: (+66) 1502-746-2

البريد اإللكتروني

أريد أن أتعلم اللغة اإلنجليزية ، أين يمكنني
أن أتعلم اللغة اإلنجليزية مجاًنا؟

مركز بانكوك لالجئين
تفاصيل االتصال

167/1 Soi Ratchadaphisek 36
Yaek 9-19, Chan Kasem, Chatuchak,

Bangkok 10900

Tel (+66) 2-512-5632-4 EXT 108

كنيسة المسيح مؤسسة الحياة اإلبداعية
:تفاصيل االتصال

 Tel (+66) 2-679-3180

مركز جسر الصداقة للغة اإلنجليزية
هو مكان إيجابي لتعلم اللغة

.اإلنجليزية مجاًنا
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(www.edx.org) edX 

ومع ذلك ، ستحتاج إلى حساب مصرفي أو
بطاقة ائتمان للتسجيل في دورة مدفوعة أو

لتلقي شهادة

.

.

ً
هذا مورد عبر اإلنترنت باللغة اإلنجليزية يقدم

عدًدا من الدورات مجاًنا

(www.open2study.com) open2study

www.oped2study.com
(https://kiron.ngo) Kiron Online 

Kiron  
ً

ً
Kiron

Kiron

Kiron

Kiron
Kiron

        ليست جامعة متخصصة ، ولكنها مزود
خدمة يساعدك على بدء دراستك بدورات عبر

.اإلنترنت

.ال تقدم دورات الماجستير

Kiron

Kiron

Kiron

.

معلومات مهمة عن كيرون

University of the People (UoPeople) 

(www.uopeople.edu)

UoPeople

، UoPeople

ً

TOEFL / IELTS

 ، UoPeople

(www.futurelearn.com)

    
 

ما هي خياراتي للتعليم العالي
الجامعة أو غيرها عبر اإلنترنت؟

/

تعلم المستقبل
مئات الدورات المجانية عبر اإلنترنت من أفضل

.الجامعات والمنظمات المتخصصة

                             - عبارة عن منصة عبر
.اإلنترنت تقدم مجموعة من الدورات المختلفة

الدورات ليست كلها مجانية ، يرجى التحقق عند
.التسجيل

ستتلقى شهادة مجانية باإلنجاز والتي يمكن
.إضافتها إلى سيرتك الذاتية

.ال يمكن حساب هذه الدورات على درجة علمية

جامعة الشعب هي أول جامعة على اإلنترنت غير
معتمدة ، خالية من الرسوم الدراسية. تم تصميم
برنامج              المخصص إلتاحة الوصول إلى
التعليم العالي على مستوى العالم ، لمساعدة

خريجي المدارس الثانوية في التغلب على القيود
المالية والجغرافية والسياسية والشخصية التي
.تحول دون وصولهم إلى الدراسات الجماعية

ليكون الشخص مؤهًال للقبول في شهادة
جامعية أو درجة البكالوريوس في

يجب أن يكون عمر المتقدمين 18 عاًما على
األقل ، ويجب أن يكون حاصًال على شهادة

الثانوية العامة ويجب أن يثبت درجة إتقان اللغة
.اإلنجليزية مع                   وما إلى ذلك

للقبول في برنامج ماجستير إدارة األعمال في
              يجب أن يكون المتقدمون حاصلين
على شهادة اللغة اإلنجليزية ، وأن يكونوا
حاصلين على درجة البكالوريوس من كلية أو

جامعة معتمدة ، ويجب أن يكون لديهم خبرة في
العمل بدوام كامل على األقل ، ويجب أن يقدموا

خطاب توصية

        هي منظمة غير حكومية تريد مساعدة
الالجئين والمشردين داخليًا وطالبي اللجوء
في الحصول على التعليم العالي مجاًنا

.(تستغرق الدورات عادة 3 سنوات)

        مجانية ، ولكن فقط لالجئين والمشردين
.داخليا وطالبي اللجوء

تهدف                إلى نقل طالبها إلى الجامعات
الشريكة بين بلد موقع الطالب. إذا كنت في بلد
ليس فيه جامعة                 جامعة شريكة حتى

اآلن ، فال يزال بإمكانك التقدم إلى إحدى الجامعات
الشريكة إلكمال شهادتك

        هي فرصة تعليمية ، ولكنها ليست
جامعة -          ال توفر الوصول المباشر إلى

.الجامعة أو الدرجات العلمية

التسجيل كطالب في          ال يوفر لك أي
.وضع قانوني كطالب في أي بلد



   
2 - 245 - 0457 : 

shepherd@cscoms.com    : 
Din Daeng Road 4128 /1
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تفاصيل االتصال: منطقة
 

 

 CHAMALiiN

ً ً

.AAT
HOST International

 

ً ً Coursera

BRC

د

(/https://refugees.coursera.org)

. BRC

/

         Good Shepherd Sisters (SAS) 

 

-AAT HOST

(+66)

توفر             وصوًال شامًال إلى أفضل الجامعات والمؤسسات التي
تقدم دورات عبر اإلنترنت

سوف يتنازل برنامج جديد برعاية الحكومة األمريكية عن رسوم الدورات
الدراسية لالجئين

.

إذا حصلت على المعونة المالية في دورة تدريبية محددة ، فسيتم
تطبيقها فقط على تلك الدورة التدريبية. ستتمكن من الوصول إلى
محتوى الدورة التدريبية بالكامل واستكمال جميع األعمال المطلوبة

.لكسب شهادة الدورة التدريبية

يمكن لالجئين وطالبي اللجوء المسجلين لدى مفوضية شؤون الالجئين
االتصال بـ           إذا كانوا يرغبون في التسجيل. هناك العديد من أنواع الدورات

.المتاحة بعدة لغات

عروض مهارات اللغة اإلنجليزية والتايالندية
والمهنية في مدرسة

(خمسة أيام في األسبوع)
Good Shepherd School 

توفير دروس الطهي وتوزيع المواد الغذائية
.والمساعدة المالية الصغيرة

Saphan Mai area, Sukhumvit 1/101
http://courageouskitchen.org

دورة من المهارات القابلة للتسويق ، واللغة
التايالندية ، وتصفيف الشعر ، وخياطة المالبس

للبالغين
تفاصيل االتصال

اإللكتروني

تخلق                 مساحة وتزود النساء بالمواد
الالزمة إلنتاج الحرف اليدوية التي تؤثر على
هوياتهن الثقافية. يسعى هذا المشروع إلى

تمكين النساء اقتصادًيا واجتماعًيا من خالل تطوير
مهاراتهن ، والتشجيع على االستعداد لكسب
الرزق والوصول إلى فرص توليد الدخل حتى
يتمكنوا من االعتماد على أنفسهم. لمزيد من

المعلومات ، يرجى االتصال بـ
و

يمكنك نقل مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية إلى المستوى التالي في
!كورسيرا قبل التقدم إلى أي من برامج الدرجات المجانية المتاحة على اإلنترنت

.

يتعين على المشاركين التعبير عن دوافعهم
أسبابها / رغباتهم في المشاركة في البرنامج
/

.

سيتم توفير المساعدة للمشاركين لتلبية
االحتياجات األساسية لإلسكان والغذاء على

.أساس شهري ، بشرط حضورهم
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6

افعل وال تفعل 
في تايالند



ً ُ

ً

ال تحاول السفر في مجموعات كبيرة وال
تتجمع مع مجموعات صاخبة خارج مبنى

شقتك

ً ً ُ

ً
ً

ً ً
ً

27

ً

ال تشرب الكحول. لقد كان هذا عامًال رئيسيًاً 
يؤدي إلى إزعاج الجمهور

ً

اتبع القوانين التايالندية للسلوك في األماكن
العامة ، لتجنب أي عذر للشرطة إليقافك. في

تايالند ، يمكن إيقافك وتغريمك لألسباب التالية
المشي في األماكن الممنوعة

رمي النفايات

:

التدخين في األماكن العامة بما في ذلك
الدوائر الحكومية والمعبد ومحطة الحافالت

.والمطعم والحدائق ، إلخ

قم بأقصى جهدك في  الحفاظ على صحتك و 
.نظافتك. البس وعش بنظافة وأناقة

افعل الحفاظ على عالقة جيدة مع الجيران
التايالندية والمجتمع. (على سبيل المثال من
خالل كونها مفيدة وسخية) احترم ثقافتهم
وقواعدهم. وجود جيران جيدين يمكن أن

.يوفر لك معلومات مفيدة

افعل القدم منخفضة / الرأس مرتفع - في
تايالند ، ُيعد رأسك مرتفًعا وقدسًيا وتعتبر
قدميك منخفضة ومتسخة. من المعيب رفع
قدميك أمام شخص آخر (خاصة إذا كان عمره
أكبر من عمرك). كما أن اإلشارة إلى أو لمس
شيء ما بالقدمين يعتبر أمًرا وقًحا. تذكر أن
تخلع حذائك عند دخولك للمنزل التايالندي أو

.في منطقة مقدسة

افعل احترم الملك واألسرة الملكية - يبدي
الشعب التايالندي احتراًما كبيًرا لملكهم

وعائلته الملكية ، ويجب أن تظهر دائًما االحترام
لهم كزائر لتايالند. ينص القانون الجنائي

التايالندي في المادة 112: "يعاقب كل من
يشوه أو يهين أو يهدد الملك أو الملكة أو
الوريث أو الوصي عليه بالسجن لمدة تتراوح

".بين ثالث سنوات وخمس عشرة سنة

ال تغضب وتصرخ في األماكن العامة أو تبدأ
المشاكل، فالناس التايالنديون يتحدثون

عموًما بهدوء ويتجنبوا المواجهة بأي ثمن
.من فضلك ال تصرخ أو ترفع صوتك

.

.

ال تخطو على ساق أو أقدام شخص ما - في
تايالند ُيعتبر وقًحا وغير مهذب للغاية

للوقوف على أرجل أو أقدام شخص ممدود
.يجب عليك المشي حول نهاية أقدامهم

.

ال تؤشر: تعتبر اإلشارة إلى شخص ما غير
مهذب في كثير من الثقافات ولكن بشكل
خاص في تايالند. إذا كان يجب عليك اإلشارة
إلى شخص ما ، فقم برفع ذقنك في اتجاهه
عند طلب شخص ما أن يأتي ، ال تستخدم
اإلشارة باالصبع؛ قم بإجراء حركة رتق مع
اصابع مستقيمة وراحة اليد نحو األرض
بالنسبة إلى الكائنات والحيوانات ، من
األفضل أن تشير بيدك بأكملها بدًال من

اصبع واحد

.

.

.

.

ال تقبل أو تبدي الكثير من المودة في
.األماكن العامة

ال تشارك حالة       مع أي شخص. اجعله
.سري مع أنفسكم

   RSD

ال تفعل



ال تستخدم وسائل التواصل االجتماعي أو أي 
منصة عبر اإلنترنت لالحتيال أو التشهير ألنه 
يمكن توجيه تهمة انتهاك قانون الكمبيوتر 

لعام 2017.
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قم بتعلم اللغة التايلندية و كل األكل 
المحلي (االكل التايلندي عادة ما يكون 
رخيصا و حياتك سوف تكون اسهل اذا 

لديك مهارة اللغة).

قم بحمل بطاقة ال UNCHR معك او نسخه 
هوية شخصية اخرى دائما.

افعل

افعل وال تفعل في تايالند

افعل قم بعمل خطة لجميع المواقف بما 
في ذلك خطة بديلة احتياطية وخطة 

احتياطية أخرى للخطة البديلة االحتياطية.

ال تشغل موسيقى صاخبة / تغني في وقت 
 متأخر من الليل في محل إقامتك. 

غارات الهجرة غالبا ما تكون نتيجة لشكاوى 
من الجيران. على هذا النحو ، من المهم 

للغاية الحفاظ على عالقات طيبة مع جيرانهم 
وتجنب أي أنشطة صاخبة في الليل. باإلضافة 

إلى ذلك ، يمكن للمالك االتصال بسلطات 
إنفاذ القانون في حالة الغرف المكتظة. 

يرجى التقيد بقواعد المالك.

ال تفعل



بتمويل من حكومة الواليات المتحدة


