
 1/  1 مدينة هلسنكي  

  التربية والتعليم 

  التربية المبكرة والتعليم التمهيدي 
   
   

 16/4/2020نشرة معلومات ألولياء األمور 
 

 

 

 PL 51300, 00099 HELSINGINالعنوان البريدي:  مدينة هلسنكي 

KAUPUNKI 
 Töysänkatu 2 D, 00510 Helsinkiموقع المكان: هلسنكي 

+358 9 310 8600 

hel.fi/kasvatusjakoulutus 
: Yالرمز التجاري التعريفي 

0201256-6 
 

 التعليم التمهيدي مع الطفل الموجود في البيت  تواصل
 

أثناء  التعليم التمهيدياألصدقاء في التعليم التمهيدي والكبار مهيمن بالنسبة للطفل حتى وهو موجود في البيت. سوف نقوم من 
فترة الطوارئ بالتواصل مع االطفال الموجودين في البيت. سوف تتواصل معلمة التعليم التمهيدي المسؤولة عن التربية 

 المبكرة من خالل االتصال بالفيديو مع األطفال الموجودين في البيوت أسبوعياً. 
 

أطفال. بإمكان الطفل أن  5 - 3مكونة من  يتم االتصال من خالل الفيديو من خالل مجموعات صغيرة للتعليم التمهيدي
حيث أنه بإمكاننا تقوم معلمة التربية المبكرة بتوجيه المكالمة من خالل الفيديو، يتحدث عن أحواله أثناء المقابلة المشتركة. 

يضاً أن يعرضوا أثنائها تأدية وظائف مع الطفل أو نعقد معاً جلسات للغناء بالسجع أو اللعب أو القراءة. بإمكان األطفال أ

 بخصوص مضمون المقابلة المشتركة.رغباتهم 
 

( باالتصال بالفيديو، حيث أن معلمة التربية المبكرة تقدم اإلرشادات Teamsنوصي بأن يتم التواصل من خالل تطبيق )
االتصال  بخصوص استعماله. من الممكن االتصال من خالل الهاتف أيضاً إذا كانت هناك رغبة بذلك. من الممكن إنشاء

 ( من جهاز الكمبيوتر أو من الكمبيوتر اللوحي أو من جهاز الهاتف الجوال. Teamsبالفيديو من خالل تطبيق )
 

سوف نعقد الحوارات المتعلقة بخطة التربية المبكرة للطفل من خالل الهاتف أو من خالل االتصال بالفيديو أثناء فترة الربيع. 
 سوف نتفق بشأن تحويل المعلومات إلى المدرسة مع ولي األمر أثناء الحوارات. 

 

 اإلرشادات لولي األمر بخصوص استعمال التواصل من خالل الفيديو ُمرفقة.
 
 

 تواصل التربية المبكرة مع الطفل الموجود في البيت 

 
. يتواجد في حضانات األطفال حالة الطوارئحضانات األطفال والرعاية اليومية العائلية للتربية المبكرة تعمل على الرغم من 

 ً  % من األطفال للدوام. 20يومياً تقريبا
 

ت. كما أن وعند الحاجة أكثر من ذلك مع األطفال الموجودين في البيوتتواصل معلمة التربية المبكرة على األقل مرة واحدة 
مدير حضانة األطفال وطاقم العاملين متاحين التواصل من الممكن أن يكون أكثر كثافة مع الطفل بمبادرة من ولي األمر. 

 التربية المبكرة.دائماً، إذا كانت لدى أولياء األمور أسئلة بخصوص 
 

من الممكن عند الحاجة عقد الحوارات هذا الربيع من إلى الخريف.  بشكل رئيسيحوارات خطة التربية المبكرة نحول سوف 
  خالل الهاتف أو خالل التواصل بالفيديو.
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