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 أهالً وسهالً بكم للتعليم التمهيدي! 

 

 . 5/2024/ 31وينتهي الجمعة   2023/ 10/8يبدأ التعليم التمهيدي الخميس  

مسار التعلم مدى الحياة، حيث أنه يبدأ من البيت والتربية  التعليم التمهيدي هو جزء من 

هدف التعليم التمهيدي   المبكرة ويتواصل من خالل التعليم األساسي بعد التعليم التمهيدي.

هو تعزيز قدرة الطفل على التطور والتعلم وكذلك تقوية المهارات االجتماعية للطفل والثقة  

التعليم التمهيدي ُملزم وهادف ويستند إلى الخطة   .السليمة بالنفس بالتعاون مع العائلة

 يتم إعداد خطة تعليمية لكل طفل بالتعاون مع الطفل ومع أولياء األمور. التعليمية.

 يُجرب األطفال ويتعلمون أموًرا جديدة أثناء التعليم التمهيدي كجزء من مجموعة األقران.

ليم متكامل يتم إنجازه بطرق ُمختلفة،  يتشكل التعليم التمهيدي من مختلف المكونات ومن تع

حيث أنه يستند على النواحي التي تُثير اهتمام األطفال وعلى األهداف المشتركة للتعليم  

التمهيدي. التعلم في التعليم التمهيدي يتم إلى حد كبير من خالل اللعب، وهناك دائماً وقت  

وفر أساليب العمل التجريبية  باإلضافة إلى اللعب، ت للعب خالل يوم التعليم التمهيدي.

 والوظيفية المختلفة التجارب والخبرات وتقوي حافز التعلم لدى األطفال.



 

 

 التسجيل 

 . 2023/ 1/ 31  -  1/ 5في التعليم التمهيدي ّجل طفلك س

تُشاهد أماكن   أو قدّم الطلب إلى حضانة األطفال.  VaSaسّجل إلكترونياً من خالل خدمة  

 .vantaa.fi/esiopetus التمهيدي من خالل صفحات االنترنت لفانتافعاليات التعليم 

في موعد أقصاه    VaSaمن الممكن االطالع على قرار التعليم التمهيدي من خالل خدمة   

 .14األسبوع  

 مجاني ويتضمن تناول الطعام   التمهيدي التعليم 

المشاركة في التعليم   نظم التعليم التمهيدي أيام العمل للمدارس، أربع ساعات في اليوم.يُ 

باإلضافة إلى التعليم التمهيدي، بإمكان الطفل   التمهيدي مجانية وتتضمن وجبة طعام يومية.

يتم اإلبالغ عن   المشاركة في التربية المبكرة التكميلية للتعليم التمهيدي التي يُدفع عنها أجر.

 الُمبكرة.الحاجة إلى التربية الُمبكرة التكميلية عند التسجيل في التربية 

 التعرف على اللغة وعلى الخيارات اللغوية في التعليم التمهيدي

تعرف في كل مجموعة للتعليم التمهيدي خالل فترة سنة على لغة وثقافة مجموعة  ن

نستفيد من خبرات العائالت بشأن الخلفية اللغوية والثقافية الخاصة بها للتخطيط   األطفال.

 للتعليم التمهيدي وإنجازه.

ات إضافية عن الخيارات اللغوية األخرى للتعليم التمهيدي على الصفحات باللغة  معلوم 

 vantaa.fi/kaksikielinenesiopetusالفنلندية:  

 التعاون مع المدرسة 

تعرف الطفل على ثقافة العمل للمدرسة وعلى بيئة التعلم خالل العام التمهيدي.كل مكان  ي

يكة يتم التعاون معها، حيث يتم التعاون معها  للتعليم التمهيدي في فانتا لديه مدرسة شر 

بخصوص الفعاليات.هذا يعني على سبيل المثال الفعاليات المشتركة فيما بين طالب التعليم  



 

 

التمهيدي والطالب بادئي التعليم وكذلك الزيارات للمدرسة.ننقل خالل فصل الربيع للتعليم  

نتأكد بذلك   لتعاون مع أولياء األمور.التمهيدي معلومات عن الطفل إلى المدرسة القادمة با

من سالسة سير مسار الطالب من التعليم التمهيدي إلى المدرسة وكذلك مواصلة دعم التعليم  

 عند بدء المدرسة.

 للتعليم األساسي يمنح األطفال كفاءات للدراسة باللغة الفنلندية  التحضيري التعليم 

األساسي لألطفال من أصول مهاجرة، الذين مهارات اللغة  نظم التعليم التحضيري للتعليم  نُ 

 الفنلندية لديهم غير كافية للدراسة في مجموعة للتعليم التمهيدي.

يتم إنجاز أربع ساعات   يُنظم التعليم التمهيدي أيام العمل للمدارس، خمس ساعات في اليوم.

 خالل مجموعة صغيرة.  كجزء من التعليم التمهيدي وباإلضافة لذلك نُنظم ساعة واحدة من

يُسّجل أولياء األمر الطفل في التعليم التمهيدي، بعد ذلك نتفق بشأن إمكانية التقدم بطلب  

التعليم التحضيري للتعليم األساسي مع أولياء أمر الطفل ومع مكان التعليم التمهيدي وكذلك  

 مع الُمنسق اللغوي والثقافي.

 أهالً وسهالً بكم للتعرف! 

تُبلغ   ع أماكن الفعاليات للتربية الُمبكرة حدث للتعرف للعائالت في شهر مايو. نظم في جمينُ 

 أماكن الفعاليات عن األحداث إلى أولياء األمور.

 

 

 

 

 ما هو الشيء اللطيف في التعليم التمهيدي؟ 

  ميّنا اللعب والتجول في الهواء الطلق والمعلومون اللطفاء.”

توافق دائًما   لديها روح الدعابة والمرح. بيترا  ُمعلمة لطيفة.

 واألصدقاء."  على جميع األلعاب وتُشارك في اللعب.

 سنوات  6 ميرو

 


