
 

 

 

 

 إلى التعليم التمهيدي ًوسهال ًأهال
- معلومات ألولياء األمور عن التعليم التمهيدي

سوف يبدأ طفلك الدراسة
 في التعليم التمهيدي الخريف 

القادم!
يبدأ التعليم التمهيدي قبل سنة من بدء إلزامية التعليم.يتم 
 التعلم أثناء التعليم التمهيدي من خالل اللعب والبحث في 

 ًا ويتم التدرب على مهارات الصداقة الجيدةاألمور مع
وتقوية ثقة الطفل بنفسه.

يتم تنظيم التعليم التمهيدي في هلسنكي باللغة الفنلندية واللغة 
السويدية، كخدمة تابعة للبلدية وكذلك كخدمة تابعة للقطاع 

الخاص.من الممكن تنظيم التعليم التمهيدي في أماكن حضانة 
االطفال أو المدرسة.يحصل كل طفل من سكان هلسنكي 
على مكان في التعليم التمهيدي التابع للبلدية، في المقام 

األول من التعليم التمهيدي لمنطقة تسجيل الطالب التي يتبع 
 لها. 

 على ًيتم تحديد منطقة تسجيل الطالب للتعليم التمهيدي بناء
عنوان بيت الطفل. من الممكن أن يكون في منطقة واحدة
 لتسجيل الطالب في التعليم التمهيدي مكان فعاليات واحد 

اًأو عدة أماكن لتنظيم التعليم التمهيدي. من الممكن أيض
أن تقع في نفس المنطقة عدة مدارس. نسعى لتنظيم مكان 

التعليم التمهيدي للطفل في المقام االول في مكان الفعاليات 
 ذاك، اذي من الممكن أن يواصل منه الدراسة في المدرسة 

 على عنوان البيت. يتعرف الطفل خالل فترة ًالقريبة بناء
 سنة التعليم التمهيدي على زمالء المدرسة القادمين لديه.
 ا فيًمن الممكن أن يكون مكان التعليم التمهيدي للطفل أيض

 ا لعنوان البيتًمكان آخر غير منطقة تسجيل الطالب وفق
 على حاجة الطفل إلى الدعم أو ًالتي يتبع لها، وذلك بناء

 بسبب الحاجة إلى الرعاية الدورية.من الممكن التحقق من
ًا لعنوان البيت منأماكن الفعاليات للتعليم التمهيدي وفق
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ا منًمن الممكن التقدم بطلب مكان التعليم التمهيدي أيض
منطقة أخرى لتسجيل الطالب إذا كانت هناك أماكن شاغرة 

 للتعليم التمهيدي. فعاليات حضانات األطفال الخاصة التي 
ُنظم التعليم التمهيدي كمنطقة لتسجيل الطالب تشمل كلت

 المدينة، لذلك من الممكن التقدم بطلب التعليم التمهيدي 
 من حضانة االطفال الخاصة التي يرغب ًباشرةُالخاص م

 بها الشخص.

التعليم التمهيدي مجاني، وقدره أربع ساعات في اليوم
ويكون بشكل رئيسي أثناء فترات فعاليات المدرسة. سوف 

 بتاريخ 2022 يبدأ التعليم التمهيدي في شهر أغسطس 
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التقدم بطلب التعليم التمهيدي 
يتوجب على ولي أمر الطالب الذي هو خارج نطاق التربية 

المبكرة التابعة للبلدية، أن يتقدم بطلب التعليم التمهيدي. 
-1/3 يتم التقدم بطلب التعليم التمهيدي خالل الفترة 

 عامالت اإللكترونية لهلسنكيُمن خالل الم 2022/3/15
)asiointi.hel.fiإذا كان التقدم بالطلب إلكترونيا.)ً

غير ممكن، فمن الممكن التقدم بطلب المكان باالستمارة 
الورقية التي تتم إعادتها بالبريد إلى التوجيه الخدماتي 
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 ُرسل طلب التعليم التمهيدي لحضانة األطفال الخاصة،ي
 إلى حضانة األطفال المرغوب بها. ًباشرةُم

 لة للتعليم التمهيدي حسبّكمُيتم تنظيم التربية المبكرة كم
حاجة العائلة في نفس مكان فعاليات التعليم التمهيدي.
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إلى القادمين للتعليم التمهيدي
سوف يبدأ التعليم التمهيدي لديك الخريف القادم. سوف تتعلم 

في التعليم التمهيدي أشياء جديدة من خالل اللعب والبحث 
 والتفحص ومن خالل الفنون. سوف تتعرف على أصدقاء 

 دد وتجمع باقة من الخبرات الجديدة. سوف تتمكن خاللُج
 من مشاهدة ما يحدث في المدرسة. ًالسنة أيضا

معلومات إضافية عن تنظيم التعليم التمهيدي تجدها على
 hel.fi/esiopetus صفحات اإلنترنت لهلسنكي: 
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