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 2021تقدم بطلب نوادي التربية المبكرة المفتوحة لخريف عام 
 11/5/2021فترة تقديم الطلبات للنوادي التي تبدأ في الخريف تم تمديدها حتى تاريخ  -

 

الحدث المعاصر: كانت نوادي التربية المبكرة المفتوحة متوقفة خالل شهر أبريل. سوف تعمل النوادي من جديد بشكل طبيعي ابتداًء من  
3/5 /2021  . 
 

 2021التقدم بالطلب ألنشطة النوادي المفتوحة للتربية المبكرة خريف عام 
  

 ساتين االلعاب وفي حضانات األطفال في مختلف أرجاء هلسنكي.يتم تنظيم أنشطة النوادي المفتوحة للتربية المبكرة في ب
 

ما النوادي مخصصة لألطفال سكان هلسنكي الذين تتم رعايتهم في البيت من سن سنتين حتى بدء التعليم التمهيدي المجاني. الفعالية مجانية. ك
،  خاصأنه بإمكان األطفال الذين يتلقون دعم الرعاية المنزلية أيًضا المشاركة في أنشطة النادي. إذا كانت العائلة تحصل على دعم الرعاية ال

 فليس بإمكان الطفل أن يُشارك في نفس الوقت في نشاطات النادي.
 

أيام في األسبوع. الفعالية عبارة عن تربية مبكرة مفتوحة وفقاً لخطة التربية المبكرة لهلسنكي.   4  -   1ساعات في اليوم    3  -   2,5تعمل النوادي  
ان األلعاب أو عامل حضانة األطفال. األطفال لديهم تأمين خالل فترة  كل ناٍد لديه برنامج أسبوعي خاص به. يقوم بتوجيه النادي عامل بست

 أنشطة النادي.  
 

بإمكان الطفل في النادي أن يلعب وأن يُمارس الحركة/الرياضة ويُعبّر عن مهاراته ويتفحص األمور مع األطفال اآلخرين. نجعل من الممكن 
اإليجابية،   التعليمية  التجارب  النادي ممارسة  التفكير بخصوص من خالل  يتم  لديه.  الُمتبادل  التعامل  الطفل من ممارسة مهارات  ويتمكن 

ب األنشطة المخطط لها والموجهة واأللعاب حسب اهتمامات األطفال وبالتعاون مع األطفال. يتضمن اليوم في النادي بشكل رئيسي أيًضا األلعا
 ره من البيت. يتم إرسال رسائل للعائلة بخصوص نشاطات النادي بشكل منتظم. في الهواء الطلق. يتم في النادي تناول الطعام الذي يتم إحضا

 
النادي   المتقدمين 13  -  7عدد األطفال في  النادي عندما يكون عدد  المجموعة. يتم تأسيس  . نأخذ بعين االعتبار سن األطفال عند تشكيل 

 بالطلبات كافيًا لتكوين النادي. 
 

 . ال توجد أنشطة خالل فترات إجازات المدارس.22وتنتهي في شهر مايو األسبوع رقم  35فترة نشاطات النوادي تبدأ في األسبوع رقم 
 

. من الممكن أيًضا تقديم الطلبات للنوادي على مدار السنة  2021/ 11/5حتى تاريخ    2021يتم التقدم بالطلبات للنوادي التي تبدأ خريف عام  
 ال للمشاركة في النادي خالل فترة أنشطة النادي، إذا كان هناك مكان شاغر في المجموعة. وأخذ االطف

 
koulutus/leikki-ja-https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-معلومات إضافية عن أنشطة النوادي والتقدم بالطلب للنادي:   

kerhot-toiminta/leikkitoiminnan-avoin-ja / 
 https://asiointi.hel.fiيتم التقدم بطلب النادي من خالل الطلب اإللكتروني: 

 
 ورقية.  بإمكانك عند الحاجة تقديم الطلب بالصيغة ال

صفحات: على  موجود  avoin-ja-koulutus/leikki-ja-https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus- الطلب 
kerhot-toiminta/leikkitoiminnan/    ل الطلب بعد تعبئته بالبريد أو يُقدم إلى النادي الذي تم طلب المكان في النادي منه أو إلى. يُرس  

 أي بستان ألعاب أو حضانة أطفال تابعة للبلدية. 
 

هنا:    موجودة  بطلبها  التقدم  الممكن  من  التي  ja-koulutus/leikki-ja-https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-النوادي 
paivakodeissa-ja-leikkipuistoissa-kerhotkerhot/-toiminta/leikkitoiminnan-avoin/   

 من خالل صفحات اإلنترنت أيًضا في نهاية شهر مايو.   2021سيتم أيًضا اإلعالن عن النوادي التي تبدأ في خريف 
 

 31041259 09هاتف:   a@hel.fihanna.linn(، المخططة الخاصة Hanna Linnaمعلومات إضافية: هانّا لينّا )
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