
 بالغ ألولياء األمور، 

   2التقدم بالطلب لصف الموسيقى، أولياء أمور طالب الصف  

الدراسة في صف الموسيقى ُمخصصة للطالب المهتمين بالموسيقى وتتوفر لديهم المتطلبات لدراسة الموسيقى.  يبدأ تعليم صف الموسيقى 

في الصف الثالث ويستغرق طوال فترة الدراسة في مرحلة التعليم األساسي، حتى لو تم تغيير المدرسة خالل تلك الفترة. الدراسة في  

ستمر في نفس المدرسة طوال فترة مرحلة التعليم األساسي. الدراسة في صف التعليم التمهيدي ُمجزية، على الرغم المدرسة الموحدة ت 

 واإلصرار.  الُمثابرةمن أنها تتطلب 

    يتم تخصيص حصص المواد االختيارية في صفوف الموسيقى لدراسة الموسيقى.

األمر هم المسؤولين بشكل أساسي عن التكاليف الُمحتملة للمواصالت إلى   إذا تغيرت مدرسة الطالب بسبب صف الموسيقى، فإن أولياء

  5المدرسة. الطالب لديه الحق على كل حال في بطاقة المواصالت المدرسية المجانية، إذا كان طول الطريق إلى المدرسة يزيد عن  

 كيلومترات للمدرسة القريبة أو للمدرسة التي تم اختيارها بسبب صف الموسيقى.

 نظم تعليم صف الموسيقى في فانتا في ثماني مدارس.  يُ 

  هاكونيال -تيّكوريال 

  . 9 -   3مدرسة ليهتيكوسي  •

  . 9 -   7مدرسة بيلتوال  •

   6  -  3 مدرسة سيمونكاليو •

 
   كوبفوكوال -كورسو 

   9  -  3مدرسة ميّكوال   •

 
  موورماكي

  9 -   3مدرسة هامينكوال  •

  9 -   3مدرسة مارتينالكسو  •

 
  أفيابوليس-كيفيستو 

   9  -  3مدرسة أورينكوكيفي  •

    9  -  3مدرسة أوالستو   •

 

 (  WILMAيتم التقدم بطلب صف الموسيقى من خالل ڤيلما )

يتم التقدم بطلب صف الموسيقى من خالل المشاركة في اختبار الموسيقى. يتم إختبار جميع المتقدمين بالطلبات. يتم التسجيل لالختبار  

.استمارة التسجيل موجودة على ڤيلما والطلبات  16.00حتى الساعة  2022/ 9/12 -   11/ 21( خالل الفترة Wilmaڤيلما ) من خالل 

التسجيل الختبار صف الموسيقى   < (Tee uusi hakemusوالقرارات ناحية الصفحة الفرعية ناحية قدم طلبًا جديدًا )

(Ilmoittautuminen musiikkiluokkatestiin .) 

 

وإرساله إلى تلك المدرسة التي  https://www.vantaa.fi/musiikkiluokatمن الممكن أيًضا طباعة استمارة الطلب من الرابط:   

 يُطلب المكان منها.

يتم نشر    .2023/ 2/ 10يقوم مدراء مدارس صفوف الموسيقى بإصدار القرارات بشأن قبول الطالب في صف الموسيقى حتى تاريخ  

 ( الخاصة بالطالب. Wilmaالقرار في ڤيلما )

 التعرف على فعالية صف الموسيقى؟

أن موعد التعرف على مدرسة صف الموسيقى  يُرحب بأولياء االمور وبالطالب للتعرف على فعالية صف الموسيقى. يُفضل االتفاق بش

 مع ناظر المدرسة ومع معلم الموسيقى، حيث يتم الحصول منهما على معلومات إضافية. 

   تقّدم بالطلب لتصبح طالبًا في معهد الموسيقى لفانتا

   

https://www.vantaa.fi/musiikkiluokat


ينة فانتا، حيث أنها تُوفر  ( عبارة عن مؤسسة تعليمية تُشرف عليها مدVMO، Vantaan musiikkiopistoمعهد الموسيقى لفانتا )

تعليم عالي الجودة بإشراف معلمين محترفين. تشمل الدراسة التعليم الفردي والموسيقى المشتركة وموضوعات تصور الموسيقى. يتم 

    التعليم في االماكن المخصصة لمعهد الموسيقى أو في مدرسة الطالب. الدراسة مقابل أجر.
   

من خالل استمارة طلب  الذي سيبدأ، أن يتقدموا بالطلب  3فانتا الساعين للدراسة في صف الموسيقى بإمكان جميع الطالب من سكان 

   )معهد الموسيقى لفانتا(. الدراسة مقابل أجر. VMOليصبحوا طالب أيًضا في  منفصلة 
   

   بإمكانك التقدم بالطلب لمعهد الموسيقى بطريقتين:
   

وقُم بتعبئة vmo.eepos.fi من الرابط:  2022/ 10/12  -  11/ 21للدراسة كطالب خالل الفترة . تقدم بالطلب للحصول على مكان 1

صل  طلب طالب الموسيقى. عندما تقوم بذلك فإنه سوف يتم اختبارك أثناء اختبار صف الموسيقى، وال تحتاج للذهاب إلى اختبار منف

   بشأن القبول والمالئمة فيما بعد.

  
الفترة  2 الدراسة خالل  تقدم بطلب مكان  يتوجب عليك حينئذ أن تذهب إلى اختبار  vmo.eepos.fi من الرابط:  4/2023/ 30  -   1. 

   يث أن موعده بشكل أدق سيتضح عند تعبئة الطلب.، ح2023منفصل للقبول والمالئمة في شهر مايو 
   

( لفانتا  الموسيقى  معهد  في  كطالب  للدراسة  بالطلب  تقدموا  الذين  لجميع  تاريخ VMOتُرسل  حتى  الطالب  قبول  عن  معلومات   )

إضافية:23/6/2023 معلومات   .   www.vmo.fi 

 
   على آلة العزف الخاصة بك!اعثر 

( في شهر أبريل بتوجيهك بشأن تجريب مختلف آالت العزف واختيار آلة العزف  Soiva Taloيقوم المعلمون أثناء حدث المبنى العازف )

 www.vmo.fi   الخاصة بك. بيانات المكان والجدول الزمني:
 

( عبارة عن مؤسسة تعليمية تُشرف عليها مدينة فانتا، حيث أنها تُوفر  VMO، Vantaan musiikkiopistoسيقى لفانتا )معهد المو

تعليم عالي الجودة بإشراف معلمين محترفين. تشمل الدراسة التعليم الفردي والموسيقى المشتركة وموضوعات تصور الموسيقى. يتم 

   موسيقى أو في مدرسة الطالب. الدراسة مقابل أجر.التعليم في االماكن المخصصة لمعهد ال
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