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 أهاًل وسهاًل بكم 
 يف الرتبية املبكرة 

والتعليم التمهيدي يف هلسنيك
دليل التعريف بالرتبية املبكرة يتحدث عن األمور األكرث أهمية بخصوص الرتبية املبكرة والتعليم 

التمهيدي. هذا الدليل يدعمك أنت وطفلك عند بدء الدوام يف الرتبية املبكرة. سوف تحصل من 
الدليل على معلومات عملية عن بدء الدوام يف الرتبية املبكرة وقضاء اليوم فيها. 

ية العائلية أو يف  بإمكان الطفل أن يكون يف الرتبية املبكرة يف حضانة األطفال أو يف الرعاية النهار
الفعالية املفتوحة لبستان اللعب.

من املهم أن يشارك الطفل يف الرتبية املبكرة.  يتمكن الطفل يف الرتبية املبكرة من اللعب وممارسة 
الحركة والرياضة وأن يتعلم مع األطفال اآلخرين. تم التخطيط لفعاليتنا، بحيث أن يتعلم 

طفلك أشياء جديدة، ونعتين بتطوره ورفاهيته.  نلزتم 
بخطة الرتبية املبكرة لهلسنيك، وفعاليتنا مخطط لها وهادفة، حيث أنها تأخذ احتياجات الطفل 

بعني االعتبار. تم تعليم العاملني يف الرتبية املبكرة لتأدية مهامهم.  

الرتبية املبكرة هي أيضا حق للطفل. يشارك جميع األطفال يف التعليم التمهيدي قبل سنة من 
انتفالهم للدراسة يف املدرسة. 

آمل أن تحصلوا من هذا الدليل على معلومات مهمة عن الرتبية املبكرة والتعليم التمهيدي. 
سوف يكون العاملون لدينا سعداء للحديث عن املزيد بخصوص ذلك. 

نرحب وبحرارة بكم!

 )Satu Järvenkallas( ساتو يارفينكاالس
مديرة مجال الفعاليات
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 األشكال املختلفة للفعاليات
 يف الرتبية املبكرة

حضانة األطفال هي الشكل األكرث شيوعا للرتبية املبكرة. توجد يف حضانة األطفال مجموعة 
لألطفال تناسب كل طفل. سوف نتحدث عن املزيد بخصوص فعاليات حضانة األطفال 

والعاملني فيها يف هذا الدليل. 

التعليم التمهيدي: يشارك جميع األطفال يف الرتبية املبكرة عندما تكون أعمارهم 6 سنوات، 
وذلك قبل سنة واحدة من بدء الدوام يف املدرسة. سوف نتحدث عن التعليم التمهيدي بقدر 

كرث يف هذا الدليل. أ

النوادي مخصصة لسكان هلسنيك الذين ترتاوح أعمارهم 2 - 4 سنوات. النوادي موجودة يف 
بساتني األلعاب ويف بعض حضانات األطفال التابعة للبلدية وهي مجانية. تكون هناك فعالية يف 

النوادي 1 - 4 أيام يف األسبوع، وتستغرق تقريبا 2,5 - 3 ساعات يف اليوم.

نوادي فعاليات اللعب مخصصة لألطفال الذين تبلغ أعمارهم 2 - 4 سنوات. تنظم الفعاليات 
 يف بساتني األلعاب ويف حضانات األطفال. تكون النوادي 1 - 3 أيام يف األسبوع، 

وتستغرق تقريبا 3 ساعات يف اليوم. 

يف بساتني اللعب هناك نشاطات مشرتكة لألطفال الصغار ولوالديهم صباحا قبل الساعة 
12.00.  يتم بعد الظهر يف بساتني اللعب تنظيم فعاليات ألطفال املدارس الصغار. من املمكن 
الذهاب مع الطفل إىل منطقة بستان األلعاب للعب أثناء جميع أيام االسبوع ويف أي وقت. 

ية العائلية ويف التعليم التمهيدي، تقدم  كما أن الرتبية املبكرة يف حضانة األطفال ويف الرعاية النهار
أيضا كخدمة خاصة )للقطاع الخاص(. 
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 هكذا تتقدم بالطلب للتسجيل
 يف الرتبية املبكرة 

ية العائلية يف   	 يتوجب عليك أن تتقدم بالطلب لحضانة األطفال وللنادي وللرعاية النهار
موعد أقصاه قبل أربعة أشهر من موعد البدء املرغوب به.

ية العائلية من خالل اإلنرتنت  	 بإمكانك أن تتقدم بالطلب لحضانة األطفال أو للرعاية النهار
من خدمة املعامالت أسيت )Asti( ملدينة هلسنيك )asti.hel.fi(.التوجيه الخدمايت للرتبية 

املبكرة وللتعليم التمهيدي يقدم املشورة عند الحاجة بخصوص األمور املتعلقة بطلب املكان.
	 بإمكانك أن تتقدم بطلب التعليم األويل أو مكان يف النادي من خالل املعامالت االلكرتونية 

 .)asiointi.hel.fi( ملدينة هلسنيك من خالل اإلنرتنت
	 إذا مل يكن لديك/لعائلتك أرقام شخصية فنلندية، وال يوجد لديك/لعائلتك تعريفات بنكية 

فنلندية، ال يكون بإمكانك/بإمكانك عائلتك بخالف ذلك التقدم بالطلب إلكرتونيا، أو 
بخصوص بعض أفراد عائلتكأرجع الطلب الوريق يف املقام األول بالربيد إىل العنوان: التوجيه 

الخدمايت للرتبية املبكرة، Töysänkatu 2 D, PL 51300، 00099 مدينة هلسنيك.كما أن 
بعض بساتني األلعاب تستقبل الطلبات الورقية.

	 إذا مل يكن من املمكن التنبؤ مسبقا بالحاجة إىل الرتبية املبكرة، فيتوجب عليك التقدم بطلب 
الرتبية املبكرة يف أرسع وقت ممكن، على كل حال يف موعد أقصاه قبل أسبوعني من حاجة 

طفلك إىل املكان.يتوجب علك إثبات حاجتك من خالل دليل منفصل.

	 بإمكانك أن تعرب عن رغبتك بخصوص املكان يف حضانة أطفال معينة من خالل تدوين 
البيانات يف الطلب.إذا كانت ال توجد أماكن شاغرة يف األماكن املذكورة يف الطلب، فسوف 

نفدم أقرب مكان محتمل متوفر يف هلسنيك.

ية العائلية هي مقابل أجر. يتم تحديد قدر  الرتبية املبكرة يف حصانة االطفال أو يف الرعاية النهار
املدفوعات حسب دخل أولياء األمر. يؤثر يف قدر الدفع أيضا زمن الرعاية وحجم العائلة. إذا كان 
دخل الوالدين قليال، تكون الرعاية املبكرة مجانية. الرتبية املبكرة لألطفال الذين تبلغ أعمارهم 5 
سنوات، والتعليم التمهيدي لألطفال الذين تبلغ أعمارهم 6 سنوات مجانية بقدر 4 ساعات يف 

اليوم. كما أن النوادي أيضا مجانية.

 hel.fihel.fi كرث دقة بخصوص الطلب من تحصل على معلومات أ
hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/paivahoito/paivakotihoito/hakeminen/

املبكرة أو من بساتني األلعاب.

بإمكانك التقدم بالطلب أيضا للرتبية املبكرة الخاصة )القطاع الخاص(. حضانات األطفال وأماكن 
الرعاية النهار ية العائلية الخاصة تقدم لك معلومات إضافية. 

(hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/paivahoito/yksityinen-paivahoito/)
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 مجموعات األطفال 
والعاملني يف حضانة األطفال 

توجد يف حضانة األطفال مجموعات لألطفال متنوعة، فيها أطفال من مختلف األعمار. من 
املمكن أن يكون مجموع عدد األطفال يف املجموعة حسب السن 8 - 21.

مدير حضانة األطفال هو املسؤول عن فعالية حضانة األطفال. بإمكانكم التواصل معه، إذا كان 
لديكم استفسار بخصوص العاملني يف حضانة األطفال أو إرشادات وفعاليات حضانة األطفال. 

معلمة حضانة األطفال هي املسؤولة عن الفعاليات الهادفة ملجموعة األطفال. يعتين معلمو 
الرتبية املبكرة والقائمون برعاية األطفال مًعا برفاهية مجموعة األطفال وبالربنامج اليومي. 

يارة بشكل منتظم  باإلضافة لذلك من املمكن أن يعمل يف حضانة األطفال مساعد أو يأيت للز
معلم خاص للرتبية املبكرة ومعلم اللغة الفنلندية كلغة ثانية للرتبية املبكرة. يعمل يف بعض 

حضانات األطفال مرشد متعدد اللغات.  املرشد املتعدد اللغات ُيساعد الطفل يف التعرف على 
األطفال اآلخرين وعلى فعاليات حضانة األطفال بلغته األم. أحد الوظائف املهمة للمرشدين 
املتعددي اللغات، هو دعم التعاون فيما بني البيت وحضانة األطفال. التعاون ُيصبح أسهل، 

عندما تتوفر اإلمكانية الستعمال اللغة األم الستيضاح األمور. 

يتم اإلبالغ عن أسماء العاملني وبيانات االتصال لحضانة األطفال يف نرشات االستعالمات 
ولوحات اإلعالنات لحضانة األطفال.  

يعمل يف حضانة األطفال أيًضا عاملون لرعاية أمور الطعام والتنظيف.
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برنامج يوم حضانة األطفال
كرث دقة عن برنامج يوم حضانة األطفال عندما يبدأ طفلكم الدوام يف حضانة  نقدم معلومات أ

األطفال. 

مثال على سري اليوم:

الساعة 6.15-8.30 يأيت األطفال إىل حضانة األطفال ويلعبون باللعب واأللعاب ويتصفحون 
الكتب ويستمعون إىل املوسيقى.

الساعة 8.00 نقدم طعام اإلفطار لألطفال

الساعة 8.30-11.00التجول يف الهواء الطلق واللعب وفعاليات أخرى مخطط لها

ية )القيلولة( الساعة 11.00 نقدم لألطفال طعام الغداء، بعد ذلك يذهب األطفال للراحة النهار

الساعة 14.00 نقدم وجبة خفيفة لألطفال

الساعة 14.30-17.00الفعالية املخطط لها واللعب والتجول يف الهواء الطلق

يكون طاقم العاملني حارضا مع الطفل أثناء مختلف الحاالت خالل اليوم. يعتين العاملون 
بالطفل ويساعدون يف فهم ما سيحدث فيما بعد، 

إذا كانت اللغة الفنلندية جديدة وأجنبية بالنسبة للطفل. مختلف الحاالت أثناء اليوم يف 
ية(، وما  حضانة األطفال )على سبيل املثال تناول الطعام، التجول يف الهواء الطلق، الراحة النهار

سيحدث بعد ذلك، يتحدث العاملون عن ذلك على سبيل املثال من خالل بطاقات الصور. 

يكون معروض يف املكان املخصص للمجموعة رسومات توضيحية عن فعاليات النظام اليومي، 
اليت يتكون منها اليوم يف حضانة األطفال. 

يبلغ طاقم العاملني للمجموعة أولياء األمور بشكل أدق من خالل رسالة أسبوعية أو من خالل 
لوحة اإلعالنات للمجموعة، عن الفعالية اليت يتم تنظيمها واأللعاب اليت يلعبونها وما هي 

األشياء اليت يتم تعلمها من خالل املجموعة.

ّ ُ

ُ

ّ ُ

ّ ُ
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ً

ُنبلغ أولياء األمور من خالل رسالة 
عن الرحالت وعن الربامج الزمنية لها.  
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8.00
ُنقّدم لألطفال طعام اإلفطار

11.00
ُنقّدم لألطفال طعام الغداء، بعد ذلك يذهب 

ية )القيلولة(.  األطفال للراحة النهار

14.00
ُنقّدم لألطفال الوجبة الخفيفة.

14.30-17.00
 الفعالية املُخطط لها واللعب
 والتجول يف الهواء الطلق.

8.30-11.00
التجول يف الهواء الطلق واللعب 
وفعاليات أخرى ُمخطط لها.  

6.15-8.30
يأيت األطفال إىل حضانة األطفال، 

يلعبون باللعب واأللعاب ويتصفحون الكتب 
ويستمعون إىل املوسيقى.
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 عندما يبدأ الطفل الدوام
 يف حضانة األطفال

بدء الطفل الدوام يف حضانة األطفال يعترب أمراً جديداً ومثري لالنفعال بالنسبة للطفل والعائلة. 
من املهم أن تكون هناك ثقة فيما بني العاملني يف حضانة األطفال وأولياء األمور. يشعر الطفل 

أيًضا باألمان حينئذ. العاملون ُملزمون بكتم الرس. الحوارات الرسية اليت تتم فيما بني أولياء 
األمور والعاملني، ال يتم اإلبالغ عنها ُمطلًقا إىل أولياء األمور اآلخرين.

القرار بشأن املكان يف حضانة األطفال ُيرسل كتابيا. يتواصل العاملون يف حضانة األطفال معكم 
بعد القرار، ويتفقون بشأن التعرف وبشأن حوار البدء. يتحدث العاملون يف حضانة األطفال 

معكم أثناء حوار البدء عن فعاليات حضانة األطفال وعن سري اليوم وعن الحاجيات )املالبس، 
األحذية، الحفاظات( اليت يحتاج إليها الطفل يف حضانة األطفال، وعن األهداف األساسية 

لفعالية حضانة األطفال. 

بإمكانكم أثناء حوار البدء السؤال عن االمور املتعلقة بحضانة األطفال وبدء الدوام فيها. نقوم 
أثناء الحوار بمراجعة األمور املهمة املتعلقة بالطفل، واليت من الجيد أن تعلم عنها حضانة 

األطفال. هذه األمور هي على سبيل املثال لغة البيت للطفل واإلخوة واألخوات والنظام الغذايئ 
)الحمية الغذائية( واألمور املتعلقة بالصحة. نستعني بمرتجم أثناء حوار البدء، إذا مل تكن هناك 

لغة مشرتكة للحديث مع أولياء األمر.

فرتة التعريف تستغرق خمسة أيام. يتعرف الطفل معكم على حضانة األطفال ملدة بضعة أيام. 
تشاهدون يف نفس الوقت كيفية سري اليوم يف حضانة األطفال، وما هي كل األمور اليت تحدث 
هناك، وبإمكانكم الحديث عن حضانة األطفال مع الطفل يف البيت أيًضا. بعد التعريف بشكل 

مشرتك، من املمكن التدرب على البقاء يف حضانة األطفال يف البداية أليام أقرص بقليل من 
العادية.

عندما تحرض الطفل صباًحا إىل حضانة األطفال، فإن العاملني يستقبلونه. من املمكن أن يكون 
الطفل عندما يبقى يف حضانة األطفال باكًيا ومشتاًقا لوالديه. من الجيد إبالغ الطفل أنك سوف 

تذهب اآلن وسوف تأيت بعد قليل ألخذه. ال يرتك عاملو حضانة األطفال الطفل بمفرده على 
اإلطالق.
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يف مالك بحضانة األطفال   تعر
وبدء الدوام فيها

سوف يبدأ مالك الذي يبلغ سنتني من عمره الدوام يف حضانة أطفال سينيفوكو يف مجموعة 
األطفال الصغار. مالك ال يتكلم اللغة الفنلندية بعد، وبيئة حضانة األطفال ُتعترب وسط غريب 
بالنسبة له. اتصلت معلمة الرتبية املبكرة للمجموعة بأولياء أمر مالك، وقد أجروا حوار البدء.  

كما أن مالك تعرف مع أمه على حضانة األطفال. كانت األم مع مالك يف حضانة األطفال أثناء 
فرتة التعريف اليت استغرقت خمسة أيام، بحيث أنهما كانا أثناء فرتة بداية األسبوع قد شاركا يف 

التجول يف الهواء الطلق ملجموعة حضانة األطفال، ويف منتصف االسبوع جاءا مع اآلخرين إىل 
الداخل بعد التجول يف الهواء الطلق، وشاركا أيًضا يف تناول الطعام أثناء نهاية األسبوع. 

حضور االم يجعل مالك هادئا، ويتمكن من التعرف على بيئة حضانة األطفال بهدوء عندما 
يعلم بأن األم حارضة أثناء الحالة الجديدة. قام طاقم العاملني لحضانة األطفال بعرض االماكن 

الخاصة بحضانة األطفال لألم ومالك وأراهما أين سيتناول مالك الطعام وأين سينام ظهراً 
وأين تقع أماكن االحتفاظ باملالبس. هذا االسبوع يبقى مالك بمفرده يف حضانة األطفال ليداوم 

يف حضانة األطفال.  

لقد قىض مالك اليوم االول له يف حضانة األطفال. لقد بىك مالك قلياًل صباًحا عند مغادرة 
األم. قامت معلمة الرتبية املبكرة ليينا )Leena( بمواساة مالك باحتضانه. قاما بمشاهدة صور 

الحيوانات من الكتاب. ليينا لديها مجموعة من الصور اليت تتحدث عن الحياة اليومية يف حضانة 
األطفال، حيث أنها أرت مالك ماذا سيحدث فيما بعد ذلك. كان الطعام اليوم عبارة عن سمك 

وهريس البطاطس. يلعب مالك أثناء التجول يف الهواء الطلق بعد الظهر بالسيارات يف صندوق 
الرمل مع األطفال اآلخرين. يرصخ بسعادة عندما يرى األم اليت جاءت ألخذه. لقد كان يوًما 

ممتًعا! 

لقد كان يوًما ممتًعا!

12



 التعاون فيما بني البيت 
وحضانة األطفال 

التعاون فيما بني البيت وحضانة األطفال هو دائًما جيد بالنسبة للطفل. أهاًل وسهاًل بكم 
للمشاركة يف فعاليات الرتبية املبكرة. بإمكانكم أيًضا املشاركة يف التخطيط للفعالية وتطويرها 

مع العاملني واألطفال. االستبيانات بشأن أراء الزبائن نقوم بإجرائها بانتظام وُنبلغ عنها بشكل 
منفصل. باإلجابة على أسئلة االستبيان يكون بإمكانكم اإلبالغ عن مدى نجاح الرتبية املبكرة من 

وجهة نظركم. 

 .)vasu نقوم بإعداد خطة بخصوص الرتبية املبكرة لكل طفل )خطة الرتبية املبكرة فاسو 
تقوم ُمعلمة الرتبية املُبكرة بإجراء حوار معكم ومع الطفل بخصوص الرتبية املبكرة، حيث نفكر من 

خالله يف االشياء اليت يهتم بها الطفل وما هي األشياء اليت ُتسعد الطفل وما إذا كان من الجيد 
بالنسبة له أن يكون يف املجموعة. نستعني بخدمات املرتجم عند اللزوم أثناء الحوار. 

تقوم املعلمة بتدوين يف الخطة كيفية التعامل مع الطفل يف حضانة األطفال لتعزيز تطوره 
وتعليمه، وكيف سيتم تطوير املهارات اللغوية للطفل. نأخذ بعني االعتبار أثناء الفعالية الخلفية 

الثقافية والحياتية )الدينية(. 

نقوم بتقييم مدى إنجاز الخطة ونقوم بإكمالها مع الطفل وأولياء األمر مرة يف السنة، ودائًما 
عندما تكون هناك حاجة لذلك.الرتبية املبكرة تستند على خطة الرتبية املبكرة

خطة الرتبية املبكرة وقانون الرتبية املبكرة ُتوّجه فعاليات وأهداف الرتبية املبكرة.

ينص قانون الرتبية املبكرة على أنه يتوجب أن تتوفر الرتبية املبكرة لجميع األطفال بعدالة 
وبالتساوي. يتوجب أن تكون الرتبية املبكرة هادفة، ويتوجب أن توفر اإلمكانية للطفل للعب 

والحركة وتجريب الفنون والفعاليات اليت تستند على الثقافة. 

 توجد على صفحات االنرتنت لهلسنيك خطة الرتبية املبكرة لهلسنيك باللغة الفنلندية 
والسويدية واإلنجلزيية.

يتعلم األطفال أثناء الرتبية املبكرة من خالل اللعب والحركة

النواحي اليت يتم تعلمها هي عبارة عن مضامني يتم دمجها بالفعاليات وبلعب األطفال، حسب 
خطة املجموعة والنواحي اليت ُتثري اهتمام األطفال. يتعلم األطفال األمور يف مختلف األوساط 

أيًضا أثناء التجول يف الهواء الطلق والرحالت. مضامني التعليم من املمكن أن ُتستوحى من 
كد من أن  اللعب والحكايات والرحالت ومختلف حاالت التعامل املتبادل. مهمة العاملني هي التأ

الفعالية الرتبوية ُتعزز من تطور وتعّلم االطفال من مختلف األعمار. 
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باإلضافة إىل النواحي التعليمية، نأخذ بعني االعتبار أثناء الفعالية تطور مهارات 
الطفل بشكل واسع النطاق.

املهارات الواسعة النطاق

التفكري و التعلم بالنفس واملهارات اليومية أساسيات الخطط التعليمية 
للتعليم التمهيدي مهارات 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

املهارات الثقافية،  واالتصاالتاملشاركة والتأثري أساسيات الخطط التعليمية 
التعامل املتبادل والتعبري للتعليم التمهيدي مهارات 

تكنولوجيا املعلومات 

ّ
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املهارة اللغوية املتنوعة
من حق كل طفل الشعور بأنه هو نفسه ولغته وعائلته ذات قيمة عالية. 

عندما يتعلم الطفل جيدا اللغة أو اللغات املستعملة يف البيت، فمن األسهل بالنسبة له تعلم 
اللغة الفنلندية أيًضا. من املهم الحديث كثرياً يف البيت مع الطفل وحكاية القصص والقراءة 

 وتوسيع نطاق مفردات الطفل بلغتكم الخاصة بكم. 
ٍ
بصوت عال

تعليم اللغة الفنلندية كلغة ثانية )S2( يتم تقديمه يف حضانة األطفال من خالل اللعب وأثناء 
الفعاليات االخرى، وأثناء جميع الحاالت أثناء اليوم، مثل تناول الطعام وحاالت ارتداء املالبس. 
نطور مهارات اللغة الفنلندية لدى الطفل ونساعده يف التعبري عن نفسه. نستعمل على سبيل 

املثال الصور أو الرسم لدعم تعلم الطفل للغة. ُنساعد الطفل على فهم ماذا سيحدث فيما بعد 
والحديث عن رغباته وطلب املساعدة.

تعليم S2 يدعم التطور اللغوي للطفل. يجوز للطفل أن يتمرن من خالل السماع والحديث 
والتعبري عن وجهة نظره وأفكاره بالتدريج باللغة الفنلندية أيًضا. 

دعم التطور والتعلم 
يحتاج الطفل أحياًنا إىل مساعدة خاصة ودعم من أجل التطور والتعلم. نفكر حينئذ معاً مع 

املعلمة الخاصة للرتبية املبكرة ومع معلمة الرتبية املبكرة الخاصة بالطفل ومعكم عن كيف 
بإمكاننا دعم تطور وتعلم الطفل بأفضل ما بوسعنا. نفكّر مًعا كيف سنساعد الطفل لينجح 

ويسعد بالتعلم يف الرتبية املبكرة ويف التعليم التمهيدي.  يشارك يف الحديث ُمرتجم عند الحاجة. 
سوف ننظم فيما بعد مقابلة ثانية، نقيم من خاللها ما إذا حصل الطفل على الدعم بما فيه 

الكفاية. من املمكن أن يشارك يف املقابالت أحياًنا خرباء آخرون قد يحتاج الطفل إىل مساعدتهم.
ممرضة وطبيب استشارات األمومة والطفولة عبارة عن خرباء لتعزيز صحة الطفل ونموه 
وتطوره. نقوم يف الرتبية املبكرة والتعليم التمهيدي بالتعاون مع ممرضة استشارات األمومة 

والطفولة.
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التعليم التمهيدي
يتم تنظيم التعليم التمهيدي أربع ساعات يف اليوم أثناء فرتات الدوام للمدارس. باإلضافة إىل 

التعليم التمهيدي، بإمكان الطفل املشاركة يف نفس مكان التعليم يف الرتبية املبكرة أيضاً. 

التعليم التمهيدي ُملزم 

ُيشارك جميع األطفال يف التعليم التمهيدي قبل سنة واحدة من بدء التعليم األسايس. التعليم 
التمهيدي ُيعزز ويدعم نمو الطفل وتطوره وتعلمه. فهو ُيسّهل من انتقال الطفل من التعليم 

التمهيدي إىل املدرسة. 

التعليم التمهيدي له خطة تعليمية خاصة به. نأخذ بعني االعتبار أثناء الفعالية االحتياجات 
الفردية للطفل وأسلوب تعلمه وفعالياته. اللعب وممارسة الرياضة وتفحص األشياء مع 

األطفال اآلخرين والكبار مًعا، ُتعترب أساليب لفعاليات التعلم والتعليم الهادف أثناء التعليم 
التمهيدي.

رعاية التالميذ 

الطفل لديه الحق يف خدمات رعاية التالميذ أثناء التعليم التمهيدي. بمساعدة دعم رعاية 
التالميذ نؤكد على رفاهية الطفل وتعلمه. رعاية التالميذ تتضمن خدمات األخصايئ النفيس 

والعامل االجتماعي، حيث أنه بإمكانكم التواصل معهم بشجاعة، إذا كانت األمور الخاصة 
بالطفل ُتثري القلق. بيانات االتصال موجودة لدى مجموعات التعليم التمهيدي أو بإمكانكم أن 

تسألوا العاملني يف التعليم التمهيدي عنها. الحوارات تكون رسية دائًما.
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التعليم التحضريي يف التعليم 
التمهيدي وتطور املهارات اللغوية 

إذا كانت ال تتوفر لدى الطفل مهارات اللغة الفنلندية بعد، فمن املمكن أن ُيطلب له التعليم 
التحضريي من التعليم التمهيدي. يقوم مدير حضانة األطفال أو عاملة الخدمات االجتماعية 
للعائلة بتقديم املساعدة بخصوص تعبئة الطلب. ُننظم التعليم التحضريي للطفل يف نفس 

.)S2( مكان التعليم التمهيدي. ُيركّز التعليم على تعليم اللغة الفنلندية كلغة ثانية
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سفري يف التعليم التمهيدي
تذهب مجموعة التعليم التمهيدي لسفري أسبوعًيا إىل الغابة، واليوم التايل سوف تكون الرحلة 

األوىل إىل الغابة. سفري ال يتكلم اللغة الفنلندية بعد، ولكنه يفهم بمساعدة الصور ما سنفعله.

نجتمع مع االطفال اليوم الذي يسبق الرحلة يف املكان املشرتك ملجموعة األطفال ملشاهدة مع 
األطفال لوحة الصور بخصوص الرحلة القادمة. ُيشاهد من خاللها مكان الرحلة وارتداء سرتة 
األمن وامليش يف طابورين والفعاليات اليت سوف تحدث يف املكان يف الغابة. نعطي نفس لوحة 

الصور لألم عند مجيئها ألخذ سفري. بإمكاننا يف البيت مشاهدة الرحلة باللغة األم قبل الذهاب 
للرحلة.  

يذهب سفري ليشارك يف الرحلة وهو يشعر باألمان، ألنه يفهم إىل أين هو ذاهب. نتعرف مًعا يف 
الغابة على الطبيعة ونلعب مع األصدقاء. يبحث سفري وهو متحفز عن عيص وحجارة ويبين كوخ 

مع األصدقاء. يلتقط األطفال والكبار الصور عن أحداث الرحلة.  

نشاهد الصور بعد الرحلة يف الصف التمهيدي مع سفري ونذكر اسم مكان الرحلة واأللعاب 
والحرشات اليت تمت رؤيتها. ُنبلغ بمساعدة الصور أيًضا أولياء األمور عن أحداث الرحلة. 

قام سفري بعد الظهر بقص الصور مع األصدقاء، بخصوص األشياء اليت تمت رؤيتها أثناء الرحلة 
ويقوم بلصقها على دفرته. يرسم بنفسه بعض الحيوانات اليت رآها.  سفري يأخذ الدفرت إىل 

البيت، يك يكون بإمكانه تذكر الرحلة يف البيت أيًضا بلغته األم مع عائلته.
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التعرف على املدرسة
يتم التعرف على املدرسة أثناء فرتة سنة التعليم التمهيدي. يتم تنظيم لألطفال أثناء فرتة التعليم 

التمهيدي فعاليات مشرتكة مع الطالب يف املدرسة القريبة. ننظم ألولياء األمر أيًضا إمكانية 
للتعرف على املدرسة وعلى فعالياتها.
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من الجيد تذكّر!
ما الذي يحتاج إليه طفلك يف حضانة األطفال؟ 

كرث دقة بشأن ما يحتاج إليه الطفل ليأخذه  سوف تحصلون من حضانة األطفال على معلومات أ
معه. هذه بضعة أمثلة: 

الحفاظات الخاصة به واللهاية ودمية اللعب للنوم والنعال الداخلية والرسوال الداخلي 
واملالبس االحتياطية. من املمكن أن تكون كمالبس احتياطية قطعة من كل نوع من املالبس 

كاللباس الداخلي واليت شريت والجوارب والقفازات.

املالبس اليت ُتستعمل يف الخارج اليت ُتناسب التجول يف الهواء الطلق ودرجة الحرارة.  
 املالبس الواقية من املطر: رسوال ومعطف وقفازات واقية من املطر والحذاء املطاطي

)حذاء برقبة(.
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كتب اسم الطفل على املالبس. األطفال لديهم الكثري من املالبس واألحذية املتشابهة.   ا
عندما يكون االسم مكتوًبا على الحذاء، فال يحدث خلط وال ُيفقد.

يض إىل حضانة األطفال. إذا مرض الطفل أو غاب عن حضانة  ال يجوز أن يأيت الطفل املر
األطفال لسبب آخر، فيتوجب إبالغ حضانة األطفال فوراً صباًحا عن ذلك.  إذا مرض الطفل 

أثناء اليوم، فسوف يتم إبالغ ذلك إىل أولياء األمر، وُيؤخذ الطفل إىل البيت يف أرسع وقت 
ممكن. 

يتوجب اإلبالغ عن الغيابات إىل حضانة األطفال. من املهم أن تعرف رقم الهاتف وتتذكر اسم 
حضانة األطفال واسم مجموعة الطفل.

إحضار الطفل وأخذه من حضانة األطفال

يحرض أولياء األمر طفلهم ويأخذونه من حضانة األطفال وفًقا ملواعيد الرعاية املتفق بشأنها. يقوم 
كد من أن العامل قد استقبل الطفل. عند أخذ  ويل األمر بتوصيل الطفل إىل مجموعته والتأ

الطفل من حضانة األطفال إىل البيت، يتم إلقاء التحية على العامل. يتوجب أن يعرفوا بأنه قد 
تم أخذ الطفل إىل البيت. ال يجوز أن ُيغادر الطفل فناء حضانة األطفال بمفرده.

يجوز لألشخاص االحتياطيني أخذ الطفل، عندما يكون ويل األمر قد اتفق بشأن ذلك مع 
العاملني. ُنسلم الطفل إىل ويل األمر فقط أو إىل الشخص االحتياطي الذي يتم االتفاق بشأنه 

مسبًقا.
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معلومات إضافية وروابط
الرتبية املبكرة والتعليم التمهيدي:

ُيوّجه وُيرشد عند الحاجة بخصوص األمور املتعلقة بالطلب
varepalveluohjaus@hel.fi :بالربيد اإللكرتوين

بالهاتف: 80488 310 09

الخدمات واالستشارات ملجال فعاليات الرتبية والتعليم
ية العائلية  أجب على األسئلة فيما يتعلق: بالرتبية املُبكرة وحضانات األطفال والرعاية النهار

وبساتني األلعاب ومدارس التعليم األسايس واملدارس الثانوية والتعليم املهين.
بالهاتف: 44986 310 09 

أنظر صفحات اإلنرتنت: 
hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/paivahoito/paivahoidon-vaihtoehdot/

أنظر الُكتيب: فعاليات ونشاطات ولعب وأصدقاء يف حضانة األطفال 
hel.fi/static/liitteet/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/Varhaiskasvatus/

Helsinki/Helsinki/index.html

دليل -  التعرف على املدرسة - باللغة الفنلندية
hel.fi/static/liitteet-2019/KasKo/koulu-tutuksi.pdf

دليل -  التعرف على املدرسة - باللغة السويدية 
hel.fi/static/liitteet-2019/KasKo/bekanta-dig-med-skolan.pdf

دليل -  التعرف على املدرسة - باللغة اإلنجلزيية  
hel.fi/static/liitteet-2019/KasKo/introduction-to-school.pdf

دليل -  التعرف على املدرسة - باللغة الروسية
hel.fi/static/liitteet-2019/KasKo/koulu-tutuksi-venaja.pdf

دليل -  التعرف على املدرسة - باللغة الصومالية 
hel.fi/static/liitteet-2019/KasKo/Koulu-tutuksi-somali.pdf

دليل -  التعرف على املدرسة - باللغة العربية 
hel.fi/static/liitteet-2019/KasKo/koulu-tutuksi-arabia.pdf
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