
أھًال وسھًال بكم في التربیة المبكرة!

بدء الطفل الدوام في التربیة المبكرة یُعتبر تغییًرا كبیًرا للعائلة كلھا، ومن الممكن 
أن یرتبط ذلك بمختلف المشاعر والتوقعات. الھدف من الفترة التعریفیة للطفل ھو 

منح الطفل والعائلة الفرصة للتعود على الحیاة الیومیة الجدیدة.

نُوصي بأن یتعرف الطفل على الوسط الجدید أثناء الیوم األول معكم. من الممكن 
أن یتم التعریف مع ولي األمر أو مع شخص آخر بالغ ُمقّر ب من الطفل أیًضا 

قبل أن یكون القرار بشأن التربیة المبكرة ساري المفعول. بإمكان الطفل أن یبقى 
بمفرده بدون ولي األمر للتدرب، منذ ذلك الیوم الذي یُصبح فیھ القرار بشأن 

التربیة المبكرة ساري المفعول.

یتعرف الطفل أثناء الفترة التعریفیة على العاملین وعلى أطفال المجموعة 
اآلخرین وعلى األنشطة والفعالیات وعلى األماكن. بإمكان العاملین في نفس 

الوقت إنشاء عالقة مع الطفل للتعامل المتبادل والتعرف علیكم. تُشاركون أثناء 
الفترة التعریفیة مع الطفل في الفعالیات واألنشطة وفي األلعاب وفي التجول في 

الھواء الطلق وفي تناول الطعام وفي أخذ قسط من الراحة أثناء الیوم.

یقوم العاملون أثناء الفترة التعریفیة أو قبل ذلك بحجز موعد معكم من أجل 
حوار البدء. یتم أثناء الحوار مراجعة المعلومات الضروریة عن الطفل وعن 

توقعاتكم وعن رغباتكم فیما یتعلق ببدء الدوام. سوف تحصلون على معلومات 
وبإمكانكم طرح األسئلة بخصوص التربیة المبكرة وبشأن نشاطات وفعالیات 

المجموعة وبشأن إیقاع النظام الیومي.
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التربیة المبكرة للطفل عبارة عن فعالیة مقابل أجر، ویتم تحدید المدفوعات 
وفقًا لقانون مدفوعات الزبائن للتربیة المبكرة بناًء على

بیانات الدخل. یتوجب على العائلة أن تُرسل توضیًح ا عن الدخل خالل 
م أسبوعین من بدء الطفل الدوام في التربیة الُمبكرة. إذا لم یت

إرسال التوضیح عن الدخل، فسوف تتم جبایة القدر األكبر من الدفع. معلومات 
ت إضافیة عن المدفوعات موجودة على صفحا

hel.fi ، أو بالبرید اإللكتروني من خالل 
varhaiskasvatus.maksut@hel.fi أو من خالل الھاتف: 09 310 

. 8600



یتم التخطیط لبدء التربیة المبكرة بنجاح بالتعاون مع العاملین

من التعرف على الوسط الجدید بأمان بصحبة ولي األمر أو  الطفلیتمكن 
الشخص الُمقّرب منھ. سوف یحصل على مساندة ودعم العاملین. یشعر 
بأنھ ُمرّحب بھ في المجموعة، وبإمكانھ أن ُیبقي معھ دمیة اللعب المھمة 

النسبة لھ أو صورا لألشخاص الُمقربین منھ.ب

ولي األمر
ملین للفترة التعریفیة حسب ُیخطط بالتعاون مع العا•

احتیاجات الطفل.
.یتعرف مع الطفل على مجموعة األطفال وعلى العاملین•
ُیبلغ العاملین عن األمور المھمة المتعلقة برفاھیة الطفل وأمنھ.•
یسأل عن األمور التي ُتشغل فكره المتعلقة بالتربیة المبكرة •

وفعالیات ونشاطات المجموعة.

العاملون
بتنظیم حوار البدء مع ولي األمر أثناء الفترة یقومون •

التعریفیة أو قبلھا.
یتعرفون على الطفل وعلى أولیاء األمور ویبنون عالقة •

ثقة معھم.
یساعدون الطفل لالنضمام للمجموعة والتعامل مع مشاعر •

.االشتیاق لدیھ
ُیبلغون عن ُطرق التواصل وعن التعاون وعن فعالیات •

.ونشاطات المجموعة
ُیبلغون أولیاء األمور عن كیفیة سیر الیوم للطفل بالطریقة •

.الُمتفق بشأنھا
ُملزمون بكتم السر بشأن األمور المتعلقة بالطفل والعائلة.•


