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 إرشادات للتقدم بطلب مكان في الرعاية المبكرة )حضانة الطفل(
 

 ة إلى الرعاية.يتوجب التقدم بطلب مكان الرعاية المبكرة في موعد أدناه أربعة أشهر قبل الحاجة إلى الرعاية، أو مباشرةً عندما يعلم الشخص بأنه بحاج• 

 يُقّدم الطلب من خالل استمارة الطلب اإللكترونية، والموجودة على صفحاتنا على اإلنترنت.• 

 بح لدى الشخص المتقدم بالطلب ملف إلكتروني للمعامالت، حيث أن العائلة سوف تحصل على القرار من خالله.أثناء عملية تقديم الطلب يص• 

 سوف تحصل العائلة على القرار قبل شهر واحد تقريباً من الحاجة إلى الرعاية.• 

 الطلب ساري المفعول لمدة سنة واحدة.• 

 

 ضانات األطفال وفقاً للرمز البريدي أو وفقاً لمنطقة الرعاية المبكرة أو وفقاً للترتيب األبجدي. بإمكانك البحث من خالل صفحاتنا على اإلنترنت عن ح

 

 إذا تقدمت بطلب لحضانة أطفال خاصة، فتواصل مباشرةً مع حضانة األطفال التي اخترتها.

 حضانات األطفال الخاصة موجودة على صفحاتنا على اإلنترنت وفقاً للرمز البريدي أو وفقاً للترتيب األبجدي. 

 

 التقدم بالطلب إلكترونيا  

 

من خالل الطلب ع، يتم التقدم بالطلب إلى حضانات األطفال التابعة للبلدية وإلى حضانة األطفال العائلية وكذلك إلى خدمات حضانات األطفال التي مقابل دف

مكان الرعاية  اإللكتروني. يتوجب التسجيل في الخدمة في المرة األولى. التعريف بالهوية يكون من خالل رموز التعريف البنكية. من الممكن التقدم بطلب

 )مكان في الحضانة أو الروضة( فقط إذا كان لولي األمر وللطفل رقم شخصي فنلندي.

 

 في الطلب اإللكترونيتدوين التغييرات والتعديالت 

 

التي تم تسجيل من الممكن إجراء تغييرات )تعديالت( على الطلب الذي تم إرساله، بالتواصل مع رئيس حضانة األطفال أو مع مرشد حضانة األطفال العائلية 

حضانات األطفال العائلية( موجودة على صفحات في الطلب على أنها الرغبة األولى. بيانات االتصال لرؤساء حضانات األطفال ولمرشدي الرعاية العائلية )

 اإلنترنت لحضانات وروضات األطفال وصفحات اإلنترنت لمناطق حضانات األطفال العائلية.

 

 التقدم بطلب حضانة أو روضة األطفال باستمارة الطلب الورقية

  

 لية:من الممكن التقدم بالطلب للتربية المبكرة باالستمارة الورقية في الحاالت التا

 الطفل وولي أمره ليس لديهما أرقام شخصية فنلندية.• 

 ال يوجد لدى العائلة الرموز التعريفية البنكية.• 

 التقدم بالطلب اإللكتروني ليس ممكناً بخالف ذلك.• 

 تُترك االستمارة بعد تعبئتها لدى نقطة خدمات التربية المبكرة.

 

 معلومات إضافية واستمارة الطلب للتربية المبكرة موجودة على صفحات اإلنترنت لمجال فعاليات التربية والتعليم:

 daycare-to-www.hel.fi/applying 

 

ائلية، نوادي النشاطات والفعاليات، بساتين األلعاب( من استشارات خدمات من الممكن االستفسار عن الخدمات )حضانات األطفال، حضانات األطفال الع

 15.00 - 13.00و  12.00 - 10.00الجمعة، الساعة  -اإلثنين  44986 310 09الرعاية المبكرة، هاتف رقم: 

 

 HelsinkiOppii#و LastenHelsinki# ( twitter( وعلى تويتّير )facebookتابعنا على فيسبوك )

 

http://www.hel.fi/applying-to-daycare

