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Estonya’ya nasıl uyum 
sağlarım? 

Ailem için desteği nerede 
bulabilirim?

İş ve kalacak yeri nasıl bula-
bilirim?

EĞITIMIMIZE KATILIP

  DAHA

FAZLASINI ÖĞRENIN!
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Settle in Estonia Programının Uluslararası Koruma 
Modülü, Estonya’daki mültecilerin bu toplumda nasıl 
başarılı olabileceklerini anlamalarına yardımcı olan ücret-
siz bir eğitim programıdır.

Eğitim kursu, Estonya Göçmen Konseyi ve Uluslararası 
Göç Örgütü (UGÖ/IOM) tarafından verilmektedir.

Estonya yasaları tahtında uluslararası korumadan faydala-
nan bireylerin eğitime katılmaları zorunludur.

European Union
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Neler öğreneceksiniz?

kalacak yer bulma

 Estonya’da çalışma

 Estonya’da eğitime devam etme

 siz ve aileniz için mevcut destekler

 oturum izinleri ve aile birleşimi hakkında   
 bilgiler de dahil olmak üzere hak ve yüküm-  
 lülükleriniz

 Estonya dijital hizmetleri

 Estonya halkı ve kültürleri

 Estonca dil kursları bulma

 sosyal ağ kurma konusunda ipuçları

 yeni evinizde bir hayat kurmanıza yardımcı   
 olacak birçok başka konu.
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Eğitim hangi dilde gerçekleştirilir?

Kural olarak eğitim, ana dilinizde verilir. Daha nadir diller 
için ise tercümanlar kullanılabilir ya da eğitim programı 
kısaltılabilir.

Eğitime nasıl katılabilirim?

Eğitime www.settleinestonia.ee adresinden katılabilirsiniz.
Herhangi bir zamanda konaklama merkezinizdeki 
personelden veya destek kişinizden yardım isteyebilir ya 
da doğrudan info@settleinestonia.ee adresinden 
bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kayıt olduktan sonra düzenlemeleri yapmak üzere Eston-
ya Göçmen Konseyindeki eğitim koordinatörü sizinle 
iletişime geçecektir.

Bilmem gereken başka şey var mı?

Eğitim kursu, 4 günlük sınıfta eğitim ve bir günlük farklı 
interaktif aktivitelerden oluşmaktadır.
Eğitim boyunca ücretsiz öğle yemeği verilecek olup 
gerekmesi halinde eğitime katılabilmeniz için konaklama 
ve ulaşım masra�arınızı karşılayabiliriz. Çocuklarınız, 
yaşlarına bağlı olarak kreşte kalabilir ya da Estonya 
Göçmen Konseyi ve IOM tarafından organize edilen 
etkinliklere katılabilir.

Estonya Göçmen Konseyi, Estonya’daki uluslararası koru- 
madan faydalanan bireylere destek hizmetleri ve yurt 
dışındaki evlerinden kaçan kişilere insani yardım sağla-
maktadır. Zorunlu göç ve entegrasyon konusunda Esto- 
nya’daki ana yetkinlik merkezlerinden biriyiz.

IOM, hepimizin lehine insancıl ve düzenli göçü teşvik eden 
BM Göç Kurumudur. Hükümetlere ve göçmenlere hizmet 
ve tavsiyelerde bulunarak bu amacını gerçekleştirmekte-
dir.

Proje, Avrupa İltica, Göç ve Entegrasyon Fonu ve Estonya 
Cumhuriyeti İç İşleri Bakanlığı tarafından ortak şekilde 
fonlanmaktadır.
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