
أهالً وسهالً في التعليم التمهيدي 
- معلومات ألولياء األمور عن 

التعليم التمهيدي
ُيشارك كل طفل في التعليم التمهيدي، قبل سنة من بداية 

التعليم اإللزامي. سوأ يبدأ الدراسة في التعليم التمهيدي في 
شهر أغسطس سنة 2023 بشكل أساسي أولئك األطفال 
الذين ولدوا سنة 2017. التعليم التمهيدي مجاني، وقدره 
أربع ساعات في اليوم فيما بين الساعة 8.30–13.30 
ويكون بشكل رئيسي أثناء فترات فعاليات المدرسة. يتم 
تنظيم التعليم التمهيدي في هلسنكي باللغة الفنلندية واللغة 

السويدية، كخدمة تابعة للبلدية وكذلك كخدمة تابعة للقطاع 
الخاص.

تستمر التربية المبكرة المكملة للتعليم التمهيدي بنفس 
الشمولية كالتربية الُمبكرة قبل بدء التعليم التمهيدي، مالم 

تكن بحاجة إلى التغيير بشأن ذلك. يتم تنظيم التربية المبكرة 
التكميلية بشكل أساسي في نفس مكان الفعاليات والمجموعة 

التي يكون فيها الطالب أثناء التعليم التمهيدي. 

األطفال الذين في التربية 
المبكرة التابعة للبلدية

كولي أمر للطفل الذي في التربية الُمبكرة التابعة للبلدية 
فإنه بإمكانك أن تستقبل أو ترفض مكان التعليم التمهيدي 

من خالل خدمة المعامالت أستي )Asti( خالل الفترة 2/6 
- 2023/2/17. يتم تحديد أماكن التعليم التمهيدي بناًء 

على عنوان المنزل الساري المفعول حتى 2023/1/23.
يتم إصدار القرارات بشأن أماكن التعليم التمهيدي التي 

تمت الموافقة عليها بتاريخ 2023/3/3 من خالل خدمة 
suomi.fi.معلومات إضافية عن تنظيم التعليم التمهيدي 

.hel.fi/esiopetus تجدها على

يتم تحديد مكان التعليم التمهيدي وفًقا لعنوان بيت الطفل من 
منطقة قبول الطالب للتعليم التمهيدي مع أخذ بعين االعتبار 

أيًضا المدرسة القريبة وفًقا لعنوان البيت.من الممكن أن 
يكون مكان التعليم التمهيدي للطفل أيًضا في مكان آخر غير 

منطقة تسجيل الطالب وفًقا لعنوان البيت التي يتبع لها، 
وذلك بناًء على حاجة الطفل إلى الدعم الخاص أو بسبب 

التعليم اللغوي المكثف أو الحاجة إلى الرعاية الدورية.

األطفال في التربية المبكرة 
الخاصة أو في فعالية النادي 

أو في الرعاية المنزلية
كونك ولي أمر للطفل الذي في التربية المبكرة الخاصة أو 

في فعالية النادي التي تنظمها البلدية أو في الرعاية المنزلية 
فيتوجب أن تسّجل طفلك في التعليم التمهيدي التابع للبلدية 

من خالل خدمة المعامالت أستي )Asti( خالل الفترة 9 - 
2023/1/20. يتم تحديد أماكن التعليم التمهيدي بناًء على 
العنوان الذي يكون ساري المفعول بتاريخ 2023/1/23. 

يتم إصدار القرارات بشأن أماكن التعليم التمهيدي التي 
تمت الموافقة عليها بتاريخ 2023/3/3 من خالل خدمة 

.suomi.fi

التعليم التمهيدي الذي ُينّظم في 
حضانة االطفال الخاصة

يتم التقدم بالطلب للتعليم التمهيدي في حضانة األطفال 
الخاصة، بتقديم استمارة الطلب للتعليم التمهيدي ُمباشرًة إلى 

 .)hel.fi/esiopetus( حضانة األطفال المرغوب بها
الفترة المحددة لتقديم الطلبات للتربية المبكرة الخاصة 9 - 
2023/1/20. ُنرسل قرارات التعليم التمهيدي إلى أولياء 

األمور في شهر فبراير - مارس 2023. 



األطفال المشاركين في 
تجريب التعليم التمهيدي لمدة 

سنتين
الطفل في تجريب التعليم التمهيدي الذي يستغرق سنتين 

ُيشارك في التعليم التمهيدي لمدة سنتين في مكان الفعاليات 
ذاك الذي يبدأ التجريب فيه. ال حاجة للتقدم بطلب مكان 

التعليم التمهيدي من جديد بعد سنة التجريب األولى وإنما 
يتواصل التعليم التمهيدي في مكان الفعاليات ذاك، الذي هو 

فيه في الوقت الحاضر في تجريب التعليم التمهيدي الذي 
يستغرق سنتين.

 Sisäänkirjautuminen
)تسجيل الدخول(

افتح متصفح االنترنت لجهاز كمبيوترك أو لجهاز الكمبيوتر 
اللوحي لديك أو لهاتفك.

asti.hel.fi اذهب إلى الرابط  
اختر لغة الفعاليات التي ترغب بها من الحافة العليا   

اليمنى للصفحة.
اضغط على زر Kirjaudu sisään )تسجيل   

الدخول(
عّرف بنفسك ُمستخدًما طريقة التعريف بالهوية التي   

ترغب بها.
اختر Jatka )واصل(  

اختر Jatka palveluun )واصل للخدمة(  
تحقق من بياناتك واستمر  

استقبال مكان التعليم التمهيدي
تجد ناحية الطفل نشرة معلومات بخصوص استقبال مكان 

التعليم التمهيدي عندما يكون التسجيل قائًما.

اضغط على زر »Hyväksy / hylkää )اقبل /ارفض(«

 Kyllä, otan osoitetun paikan« 1.  اختر
vastaan )تعم، استقبل المكان الذي تم تحديده لي(«

 Ei, en ota osoitettua paikkaa« أو  
vastaan )ال، لن آخذ المكان الذي تم تحديده لي(«

2.  اضغط »Jatka seuraavaan )واصل إلى 
التالي(«

تحقق من البيانات واضغط »Lähetä )أرسل(«  .3


