مدينة هلسنكي
التربية والتعليم
التعليم األساسي
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺪﯾﻨﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻄﺎﻟﺐ

يقوم بتعبئة االستمارة أولئك التابعين للطوائف الدينية األخرى غير أعضاء الكنيسة اإلنجيلية اللوثرية أو أعضاء الكنيسة األرثوذكسية ،وكذلك أولئك
الذين ال يتبعون إلى الطوائف الدينية ،والذين يشاركون في التعليم الخاص بأحد األديان بنا ًء على تربيتهم أو على خلفيتهم الثقافية.
يتم نقل المعلومات إلى خانة مادة النطرة الحياتية لبيانات الصفحة الفرعية لسجل الطالب بريموس (.)Primus
يتم االحتفاظ باالستمارة في المدرسة.
بيانات مقدم الطلب
اسم العائلة للطالب واألسماء الشخصية
ديانة الطالب
كاثوليكي

شيء آخر ،ما هو؟
مسلم

بوذي

كريشنا

الطائفة الدينية التي يتبع إليها الطالب

أطلب للطالب تعليم الديانة الخاصة به
إذا لم يتم التعليم ،فسيشارك الطالب (اختر واحد مما يلي)
في تعليم ديانة األغلبية
في التعليم الذي تُنظمه المدرسة لتعويض ذلك
في التعليم الذي تُنظمه الطائفة الخاصة به لتعويض ذلك ،حيث أن الطالب لن يحصل في الشهادة على تقييم بخصوص ذلك *)
في تعليم العلوم الحياتية (الالدينية)

ال أطلب للطالب تعليم الديانة الخاصة به
سيشارك الطالب حينئذ (اختر واحد مما يلي)
في تعليم ديانة األغلبية
في التعليم الذي تُنظمه المدرسة لتعويض ذلك
في التعليم الذي تُنظمه الطائفة الخاصة به لتعويض ذلك ،حيث أن الطالب لن يحصل في الشهادة على تقييم بخصوص ذلك *)
في تعليم العلوم الحياتية (الالدينية)

المكان والتاريخ:

توقيع ولي األمر واالسم بالحروف:

*) يتوجب إرسال إلى المدرسة الشهادة التي تقدمها الطائفة الخاصة بالطالب في حالة قيام الطائفة الخاصة به بتنظيم تعليم لتعويض ذلك.
بالغ إلى ولي األمر
صفحة مواصلة بيان المعلومات

المشاركة في مواد النظرة الحياتية
من الممكن أن يُشارك في تعليم مواد النظرة الحياتية كتعليم ديني يتم تنظيمه لألغلبية دائ ًما بنا ًء على طلب ولي األمر أيضًا أولئك الطالب التابعين إلى
الطوائف الدينية األخرى أو الطالب الذين ال يتبعون لها .يتم تنظيم كتعليم لديانة األغلبية في مدينة هلسنكي تعليم الديانة اإلنجيلية اللوثرية.
• التابعون للطائفة الدينية اإلنجيلية اللوثرية يُشاركون دائما ً في تعليم الديانة اإلنجيلية اللوثرية.
• يدرس التابعون للكنيسة األرثوذكسية التعليم األرثوذكسي أو التعليم وفقا ً لألغلبية.
• الذين ال يتبعون إلى الطوائف الدينية يدرسون العلوم الحياتية (الالدينية).
• بإمكان جميع الطالب المشاركة عند رغبتهم في التعليم وفقًا لألغلبية أي تعليم الديانة اإلنجيلية اللوثرية بنا ًء على طلب ولي األمر.
الطالب المسجلون في فنلندا في طائفة دينية أخرى غير الكنيسة اإلنجيلية اللوثرية أو غير الكنيسة األرثوذكسية ،وال يشاركون في تعليم ديانة األغلبية (الديانة
اإلنجيلية اللوثرية) ،يتم تنظيم تعليم لهم وفقًا لدينهم الخاص بهم بنا ًء على طلب ولي األمر .يتوجب أن يكون الطالب أعضاء في تلك الطائفة الدينية (أي
ينتمون لها) أو الدين الذي يتم تعلمه يتوجب أن يكون من الواضح أنه يُلبّي النظرة الدينية للطالب وفقًا لتربية الطالب وثقافته (قانون التعليم األساسي § 13
المادة  .)6بإمكان المدرسة عند الحاجة أن تطلب من ولي أمر الطلب توضي ًحا موثوقا به عن التبعية (العضوية) للطائفة الدينية أو عن التوافق فيما بين تربية
الطالب وخلفيته الثقافية مع الدين الذي يتم تعلمه .يُبدأ بتدريس الدين الذي لم يتم تدريسه بعد في مدارس مدينة هلسنكي عندما يكون عدد الطالب من سكان
هلسنكي الذين يتبعون إلى الطائفة الدينية المسجلة ثالثة طالب على األقل بنا ًء على طلب أولياء األمر.
• يتم في هلسنكي بشكل منتظم تعليم الديانات الخاصة بالطالب للديانة الكاثوليكية واإلسالمية والبوذية والكريشنا .يكون مكان الدراسة بشكل اساسي
في مدرسة الطالب ،على الرغم من أنه يتم إنجاز التعليم في مجموعات خاصة بديانة الطالب كتعليم على مستوى المنطقة .يتم منح التعليم وفقًا
لخطة التعليم .الخطط التعليمية لتعليم الديانة الخاصة بالطالب للصفوف  9 - 1موجودة علىops.edu.hel.fi :
• تتم المشاركة في التعليم الخاص بديانة الطالب بنا ًء على طلب ولي األمر من خالل هذه االستمارة :ال ُمشاركة في تعليم الديانة الخاصة بالطالب.
• إذا لم يُشارك الطالب في تعليم االغلبية أو في تعليم العلوم الحياتية (الالدينية) ،أو إذا لم يتم تنظيم تعليم الديانة الخاصة بالطالب أو تعليم العلوم
الحياتية (الالدينية) في مدارس القائم بتنظيم التعليم ،فيتم تنظيم تعليم آخر له أو فعاليات موجهة.
• بإمكان الطالب المشاركة في التعليم الذي تقدمه طائفته الدينية بدل المشاركة في التعليم اآلخر الذي تُنظمه المدرسة أو في الفعالية الموجهة .يتوجب
على ولي األمر أن يُرسل توضي ًحا للمدرسة عن تبعية (عضوية) الطالب إلى تلك الطائفة الدينية ومشاركته في التعليم خارج المدرسة .ال يتم
تسجيل التقييم المحتمل للتعليم الذي تُعطيه الطائفة الدينية في الشهادة.
الخيارات والحلول المتعلقة بتعليم النظرة الحياتية هي كالتعليم اآلخر دائمة ،ومن غير الممكن تغيير الخيار .إذا تغيرت الطائفة الدينية للطالب أو إذا لم يعد
الطالب يتبع إلى أي طائفة دينية ،فإن ولي أمر الطالب لديه الحق على كل حال في تغيير الخيار .التغييرات المحتملة يتم إجراؤها سنويًا أثناء العام الدراسي.

