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 التمهيدي!  تعليم أهالً بكم في ال

 

 

 2023. 6.  2نتهي يوم الجمعة الواقع فيه ي و  2022.  8. 11يوم الخميس الواقع فيه   التمهيدي   تعليمبدأ ال ي

 

بدأ من البيت  ي  وهالتمهيدي جزءاً من المسيرة الدراسية الّّلمتناهية، و  تعليمشّكل الي

في مرحلة التعليم األساسي. إن  التمهيدي مرحلة التعليم ستمر بعد  يوالتربية المبّكرة و 

ضافة أيضاً  باإلالتمهيدي هو تعزيز إمكانات النمو والتعلّم لدى الطفل،   تعليمالهدف من ال 

من خّلل التعاون المشترك مع األسرة.   بنفسهالسليمة إلى تقوية مهاراته االجتماعيّة وثقته  

يحصل كل طفل على  ستند إلى خطة تعليميّة. ي  والتمهيدي إلزامي، هادف، وه لتعليمإن ا

 معه ومع أولياء أمره.    بالتعاونها خطة تعليميّة يتم وضع 

 

تألف  ي التمهيدي.   تعليميختبر الطفل ويتعلم أشياًء جديدة كعضو في مجموعة األقران في ال 

كاملة يتم تنفيذها بمقاييس وطرق مختلفة، تستند  التمهيدي من مجموعات تعليمية   تعليمال

  يحصل التعلّم فيهيدي. إلى اهتمامات الطفل واألهداف المشتركة المحّددة للتعليم التم
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يوجد دائماً وقتاً للعب خّلل اليوم في   لذاب،  من خّلل اللّعإلى حّد كبير  التمهيدي  تعليمال

تقّدم طرق العمل التجريبية والوظيفية المختلفة  تعليم التمهيدي. باإلضافة إلى اللّعب، ال

 دافع التعلّم لديه.   قّويإلى الطفل كما أنها تجديدة تجارباً 

إحرص على تسجيل طفلك/طفلتك في التعليم التمهيدي خالل الفترة الزمنية الممتدة  

 2022. 1. 30إلى  2022.  1. 5من 

أو من خالل تقديم طلب التسجيل إلى دار    VaSa-palveluقم بالتسجيل إلكترونياً عبر خدمة  •

 الحضانة. 

 : www االّطالع على نقاط العمل من خالل الصفحة العنكبوتية لمدينة فانتا بإمكانك   •

vantaa.fi/esiopetus  

 .  14خالل األسبوع   VaSa-palveluبإمكانك االّطالع على قرار التعليم التمهيدي عبر خدمة   •

 إن التعليم التمهيدي مجاني وهو يتضمن وجبة طعام 

أربع ساعات في اليوم. إن  على مدى لمدارس، الرسمي ل يحصل التعليم التمهيدي خالل دوام العمل

المشاركة بالتعليم التمهيدي مجانية وهي تتضمن وجبة طعام يومية. باإلضافة إلى التعليم التمهيدي،  

. يتم اإلبالغ عن  المكّملة للتعليم التمهيديالغير مّجانية بإمكان الطفل المشاركة في التربية المبّكرة  

 ة المبّكرة التكميلية عند التسجيل في التعليم التمهيدي.  الحاجة إلى التربي 

 

 الخيارات اللّغوية في التعليم التمهيدي 

يتم التعّرف خّلل العام الدراسي على لغّات وثقافات أطفال المجموعة في جميع مجموعات التعليم  

التعليم   األطفال الذين ينتمون إلى مجموعة بعض الكلمات الشائعة في لغات يتعلّم األطفال  التمهيدي.  

 عند تخطيط وتنفيذ التعليم التمهيدي.   اللغوية والثقافية العّلئّلت لخلفياتهم    خبرة يتم استغّلل التمهيدي.  

 

، بإمكانك في فانتا  التعليم التمهيدي على الجانب اللّغوي في  تركيزاً أكبر إذا أردت أن تختار لطفلك  

 اختيار أيضاً: 

 التعليم التمهيدي الغني باللغة االنكليزية  •

 التعليم التمهيدي مع االنغماس باللغة السويدية أو  •

 غة االنكليزية الواسعة النطاق التعليم التمهيدي بالل •

 

 vantaa.fi/kaksikielinenesiopetusللمزيد من المعلومات حول الخيارات اللغويّة: 
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 التعاون المشترك مع المدرسة

 

 ثقافة العمل في المدرسة وعلى البيئة التعليمية خالل العام الدراسي للتعليم التمهيدي. يتعّرف الطفل على  

في فانتا مدرسة محدّدة  تقوم بالتعاون المشترك العملي  التعليم التمهيدي من مجموعات  لكل مجموعة 

التالمذة المبتدئين  معها. يعني هذا على سبيل المثال وجود أنشطة مشتركة بين أطفال التعليم التمهيدي و 

في فصل الربيع من العام الدراسي  المدرسة. التعّرف على   اتفي الدراسة، باإلضافة أيضاً إلى زيار 

بالتعاون المشترك مع اولياء األمر. إن  ،  مدرسته القادمة بيانات الطفل إلى    إرسالللتعليم التمهيدي، يتم 

،  المدرسة  باتجاه بشكل جيد من التعليم التمهيديتسير أن درب الطفل  الهدف من هذا هو التأكد من  

 الدعم الدراسي عند بدء المدرسة.    في االستمرارالتأكد من  باإلضافة أيضاً إلى 

 أهالً بكم للتعّرف على التعليم التمهيدي

التعّرف على التعليم    ألسرل  سمحيتم في جميع نقاط عمل التعليم التمهيدي لمدينة فانتا، التنسيق لزيارات ت 

 تقوم نقاط العمل بإبالغ أولياء األمر عن تلك الزيارات.  التمهيدي. 

 

 غة الفنلندية  لدارسة المرحلة األساسية باللّ  جهوزيّة ال

 الدراسة التحضيرية إنطالقاً من  

 
الذين ال يسمح لهم المستوى اللّغوي   طفال المهاجرينأل األساسي لتعليم  تحضيري لل يتم تنظيم التعليم ال  

 من الدراسة داخل مجموعة التعليم التمهيدي.  

 

خمس    على مدىيتم تنظيم التعليم التحضيري للمرحلة األساسية ضمن ساعات الدوام الرسمي للمدارس 

  . يتم إعطاء أربع ساعات من ساعات الدارسة كجزء من التعليم التمهيدي باألضافة إلىساعات في اليوم

 ساعة واحدة تعطى داخل مجموعة مصغّرة.  

 

يقوم أولياء األمر بتسجيل أطفالهم في التعليم التمهيدي، ويتم في ما يلي االتّفاق على التقدّم بطلب  

بالتعاون المشترك بين أولياء أمر الطفل، نقطة عمل  وذلك اللتحاق بالتعليم التحضيري للتعليم األساسي  ل

 ضاً إلى المنسق اللغوي والثقافي.  التعليم التمهيدي، إضافة أي
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Kansilehtiä voi vaihtaa Lisää > Sivut > Kansilehti. Word saattaa tarjota 

automaattisia kansilehtiä, mutta yleisissä kansilehdissä on Vantaan omia 

kansilehtiä. Ne löytyvät useimmiten automaattisten kansilehtien alta. Kansilehtiin on 

määritelty kannen tyylit valmiiksi. Mikäli kesken työstön vaihdat kansilehteä 

toisenlaiseksi, kopioi kannen otsikko muistiin ja tuo se uuteen kansilehteen.  

 

 
 


