
فعالية نشاطات ما بعد الظهر 
لطالب المدارس



 تقدم بطلب مكان للطفل 
 في فعالية نشاطات ما بعد الظهر

2021/4/23 - 3/22 
فعالية نشاطات ما بعد الظهر لتالميذ المدارس 

هي عبارة عن أفعال لطيفة وممتعة ومتنوعة بعد 
المدرسة لتالميذ الصف األول )1(  وتالميذ الصف 
الثاني )2( وألولئك االطفال الحاصلين على قرار 

الدعم الخاص.

فعالية نشاطات ما بعد الظهر تتضمن فعاليات 
متنوعة من اللعب والنشاطات الموجهة. بقضي 

الطفل الوقت مع األطفال اآلخرين، ويُصبح لديه 
أصدقاء ُجدد ويتعلم اللغة الفنلندية. يتم التجول في 
الهواء الطلق يومياً أثناء الفعالية. الخدمة مدفوعة 

الثمن تشمل وجبة طعام خفيفة.

يعتني المرشدون الحاصلون على تعليم في فعالية 
نشاطات ما بعد الظهر بفعاليات ونشاطات األطفال 

وبأمنهم وسالمتهم خالل فترة ما بعد الظهر.

ماذا بعد انتهاء اليوم الدراسي؟
التقدم بطلب المكان 

يتم التقدم بطلب فعالية ما بعد الظهر خالل   •
فترة تقديم الطلبات من خالل استمارة الطلب.
يتم تعبئة طلب واحد فقط عن كل طفل.  •

إذا تم التقدم بطلب المكان بعد الفترة   •
المخصصة لتقديم الطلبات، فمن غير الممكن 

ضمان الحصول على المكان. سوف نتصل بولي 
األمر، إذا تم العثور على المكان. 

القرار بشأن المكان
يُرسل القرار بالبريد إلى البيت.  •

قد يكون القرار بشأن منح مكان آخر غير   •
مكان الفعاليات الذي تم تقديم الطلب بشأنه. تكون 

الطلبات حينئذ أكثر من األماكن المتوفرة. 
يتم إلغاء المكان كتابيًا قبل بدء المدرسة، في   •

 موعد أقصاه 11/8/2021 من خالل العنوان: 
 iltapaivatoiminta@hel.fi

 من المهم معرفة
 عن فعالية نشاطات ما بعد الظهر

تغيير المكان
مكان فعالية نشاطات ما بعد الظهر من غير   •

الممكن تغييره بشكل عام.
إذا تغير مكان مدرسة الطفل، فتواصل مع   •

الُمنسق اإلقليمي لمنطقتك، تجد بيانات ال اتصال:
hel.fi/iltapaivatoiminta < أماكن فعالية 

)Toimintapaikat( النشاطات

إلغاء المكان
من الممكن إلغاء مكان فعالية نشاطات ما بعد   •

الظهر خالل العام، إذا كانت هناك حاجة لذلك. 
المهلة المحددة لإللغاء قدرها شهراً تقويمياً   •

واحداً. على سبيل المثال إذا تم إلغاء المكان خالل 
شهر أكتوبر، فيُصبح اإللغاء ساري المفعول يوم 

1 ديسمبر، وتتم جباية مدفوعات الزبون عن شهر 
أكتوبر وشهر نوفمبر.

إرشادات تعبئة استمارات الطلب وطلبات المعافاة 
من الدفع وكذلك معلومات إضافية عن تخفيض 

الدفع بمختلف اللغات:
hel.fi/iltapaivatoiminta < المواد متعددة 

)Monikielinen materiaali( اللغات

المدفوعات
•  الفعالية حتى الساعة 16 السعر 100 €/

الشهر
•  الفعالية حتى الساعة 17 السعر 120 €/

الشهر

من الممكن بناًء على قدر دخل الوالدين طلب 
تخفيض المدفوعات أو المعافاة من الدفع. 

 تجد معلومات عن أماكن فعاليات ما بعد الظهر 
في منطقتك من خالل:

iltapaivahaku.hel.fi
/afternoonsearch.hel.fi

شهر مارس
تبدأ فترة تقديم الطلبات   •

22/3/2021
تجد إرشادات تقديم الطلب   •

 وتعبئة االستمارة: 
hel.fi/iltapaivatoiminta
تتم إعادة استمارة الطلب   •

أثناء فترة تقديم الطلبات

شهر أبريل
تنتهي فترة تقديم الطلبات:   •

23/4/2021
   

شهر يوليو
من الممكن طلب تخفيض   •

 الدفع أو
 المعافاة من الدفع، عند وصول 

القرار إلى البيت.
يُرسل القرار بالبريد إلى   •

 أولياء األمر 
حتى تاريخ 1/7   

شهر يونيو
•  فعالية نشاطات ما بعد 
الظهر والمدارس تكون في 

إجازة في الصيف

شهر أغسطس
الطلبات التي تصل بعد الفترة المحددة لتقديم الطلبات، سوف   •

يتم تداولها ابتداًء من شهر أغسطس وخالل فترة سنة فعالية 
النشاطات. 

من الممكن إلغاء فعالية نشاطات ما بعد الظهر قبل بدء المدرسة،   •
في موعد أقصاه 11/8/2021 

فعالية نشاطات ما بعد الظهر تبدأ وتنتهي في نفس يوم بدء   •
وانتهاء المدارس.
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