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 يُطلب مكان التربية المبكرة ويتم منحه من اآلن فصاعداً في هلسنكي بشكل مركزي
 

م تداول طلبات التربية المبكرة وإصدار القرارات بشأنها سوف يتحول إلى مرشدي الخدمات لوحدة اإلرشاد الخدماتي للتربية المبكرة وللتعلي
(، عند طلب مكان التربية المبكرة  Astiالتمهيدي للقيام بذلك ابتداًء من شهر أكتوبر. نبدأ في نفس الوقت باستخدام خدمة المعامالت أستي ) 

 ن التربية المبكرة باللغة الفنلندية. قام حتى اآلن مدراء حضانات األطفال ومرشدو الرعاية النهارية العائلية والمرشدون مدراء بساتين م
 اللعب بتداول طلبات التربية المبكرة وإصدار القرارات بشأنها.

 
تقدم التجديد يبقى لدى حضانات األطفال في المرحلة األولية قدر  الهدف من التجديد هو أن يكون منح أماكن التربية المبكرة أكثر فعالية. مع  

 أكثر من الوقت الستقبال العائالت واألطفال في التربية المبكرة.
 

ليات مبدأ حضانة األطفال األقرب في هلسنكي يُعتبر مبدأً أساسيًا لتوجيه الفعالية.  هذا يعني أنه يتوجب منح المكان دائًما من مكان الفعا
يب من البيت الذي تتوافر فيه أماكن شاغرة. جعل التوجيه الخدماتي للتربية المبكرة وللتعليم التمهيدي مركزيًا سوف يُحّسن من إنجاز  القر

 مبدأ حضانة األطفال األقرب. 
 

   . hel.fiصفحات  أساس منح مكان التربية المبكرة لن يتغير مع تغير التوجيه الخدماتي. فهي موجودة على 
 

ومن مرشدي الخدمات ومن بساتين اللعب. نُطور بمحاذاة التوجيه   hel.fiلى معلومات عن التوجيه الخدماتي من موقع  بإمكانك أن تحصل ع
 ( اإللكترونية الجديدة، حيث أننا سوف نبدأ في استخدام خدماتها بالتدريج. Astiالخدماتي أيًضا خدمة المعامالت أستي )

 ( لدى التربية المبكرة Astiاستخدام خدمة المعامالت أستي )

( التقدم بطلب مكان التربية المبكرة باللغة السويدية. سوف يُفتتح طلب  Astiكان من الممكن حتى اآلن من خالل خدمة المعامالت أستي )
( في شهر أكتوبر. الطلبات االخرى للتربية المبكرة وكذلك للتعليم التمهيدي يتواصل Astiالتربية المبكرة باللغة الفنلندية من خالل أستي )

ونية لمدينة هلسنكي. سوف نُبلغ عن التغييرات القادمة بشكل أدق خالل  إعدادها من خالل القناة الحالية، أي من خالل المعامالت اإللكتر
 فترة الخريف الجاري على صفحات اإلنترنت لدينا.

 
 معلومات إضافية:

 
 مديرة خدمات التربية الُمبكرة  

 (Sanna Haapanenسانّا هابانين )
sanna.haapanen@hel.fi 

 27118 310 09هاتف: 

 مديرة التربية المبكرة القائمة باألعمال
 (Ulla Lehtonenأوال ليهتونين )

ulla.lehtonen@hel.fi 
   09- 310  44655هاتف: 

 
 المديرة القائمة باألعمال لمجال الفعاليات  

 ( Satu Järvenkallasساتو يارفينكاالس )
satu.jarvenkallas@hel.fi  

 43368 310 09هاتف: 
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