
 

 

 .التجربة الى المنزل عن    رسالة الذي وصلتهم    لسنتين، هذا االعالن بخصوص األطفال الُمختارين لتجربة التعليم التمهيدي  
 

 مرحباً بكم الى  

 التعليم التمهيدي لسنتين 
 

يذهب   لك، نُبارك   التمهيدي   سوف  التعليم  لبدء  طفلك  اختيار  تم  القادم!  بالخريف  التمهيدي  التعليم  إلى  طفلك 

ُ   لسنتين،   .من هذا النوع  ة سكنون بالقرب من روض تالتجربة أو    نظمألنه في روضة ت

اخرى مناسبة   بأساليب باللعب والبحث وكذلك    ةتعريف األطفال على مواضيع جذاب   التمهيدي،يتم في التعليم  

 ة التعلم وألهداف جذاب   ولسعادة للصداقة    التمهيدي، ألطفال في التعليم  ل إمكانية  ح  تفت   الهدف، ل الصغار.  لألطفا

جمع معلومات عن تأثير التعليم   التجربة، مدة سنتين للطفل وقت للنمو والتعلم وفق وتيرته. يتم في    ي . تُعط ة جديد 

 .التمهيدي لمدة سنتين على تطور الطفل والمتطلبات للتعلم والمهارات االجتماعية وتشكيل ثقة بالنفس صحية 

 

ساعات يومياً مع االلتزام بمواعيد العمل واإلجازات بالتعليم   4التعليم التمهيدي لسنتين مجاني. يتم ترتيبه لمدة  

في التربية المبكرة التكميلية والتي يتم   ، لسنتين أن يشارك الطفل إضافةً الي التعليم التمهيدي    يمكن، االبتدائي.  

 .عنهاتربية مبكرة  جباية رسوم  

 

الذي يستغرق  رتب في مقر التجربة المُ  بأن يُشارك الطفل بالتعليم التمهيدي االهتمام،يجب على ولي أمر الطفل 

 .أو تحقيق أهداف التعليم التمهيدي لمدة سنتين بوسيلة أخرى   سنتين مدة 

 

 .تجد الروضة المخصصة لطفلك في الرسالة التي وصلتك الى المنزل 

 

 ل هكذا سج   ت  

 . في مقر تجربة   التعليم التمهيدي لسنتين ب يُشترط التسجيل للمشاركة  
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 أقصاه في موعد    لطفلك   المخصصة المرفقة بالرسالة وأعدها إلى الروضة  استمارة التسجيل    مأل ا 

13.3.2202. 

ة تقديم الطلبات، فسنفرس ذلك بأن طفلك سيحقق أهداف   ي حالة عدم تلقينا طلبك بحلول نهاية فتر
ف 

ي مقر التجربة. 
ي برنامج التعليم التمهيدي لسنتير  ف 

 التعليم التمهيدي لسنتير  بوسائل أخرى غتر المشاركة ف 

 

 فانتا، إذا احتاج طفلك إلى تربية مبكرة اضافةً إلى التعليم التمهيدي ولم يكن طفلك في الرعاية المبكرة ببلدية  

تقديم طلب الحصول على تربية مبكرة تكميلية   ذلك،فينبغي عليك اضافةً الى    لسنتين، قبل بدء التعليم التمهيدي  

يمكن   التمهيدي.  التربية  تقديم  للتعليم  فاساطلب  خدمة  في  الكترونياً  طلب   أو  Vasa  المبكرة  وملء  طباعته 

 . الرعاية المبكرة الورقي 

-koulutus/varhaiskasvatus/varhaiskasvatukseen-ja-(vantaa.fi/fi/kasvatus

).akeminenh 

 

والتسجيل   لسنتين  التمهيدي  التعليم  عن  إضافية  معلومات  على  خدمات   الروضة من    به، تحصل  مرشد  ومن 

 .بالمنطقة  العامل   ربية المبكرة الت 

  

 

 بحث متابعة التجربة  

 التجربة وسجل  

 
بحث   في التعليم والثقافة(. يُشارك األطفال    ة )وزار من بحث على مستوى الدولة    وجزء التجربة مقننة بالقانون  

المتابعة بالتقييمات ويمكن مقابلة أولياء األمور. ال يتم نشر تقييمات االطفال المنفردة وال نتائج مقابالت أولياء 

ب   المتابعة األمور في بحث   المجيب  التعرف على  يمكن  معلومات  .  ة ي طريق أوال  في سجل   الطفل يتم تخزين 

 . التجربة مقر تنفيذ  ب نتين  يشارك في التعليم التمهيدي لس   ال   حتى عندما  , التجربة 

 

 

 تأثيرات تجربة التعليم التمهيدي لسنتين  
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 على معونة رعاية األطفال 

 
التعليم التمهيدي في  ب سنوات    6األطفال المشاركين بعمر  وضع    التجربة، يُعادل وضع األطفال المشاركين في  

 معونات كيال.

 

الذي لديه الحق في معونة الرعاية   سنوات،  3إذا شارك اخ الطفل اقل من    المنزلية، يعني ذلك من ناحية الرعاية  

 إذايورو/ الشهر(.    65,97) عنه    ة فيتم تسديد نقود الرعاية كامل   التجربة، في التعليم التمهيدي وفق    المنزلية، 

الى   ال شارك اضافةً  التكميلية    التمهيدي،تعليم  تجربة  المبكرة  التربية  الرعاية   بالبلدية،في  نقود  تسديد  يتم  فال 

 عنه.

 

 :حاالت كأمثلة 

 

ساعات يومياً( في   4التعليم التمهيدي )حوالي   ة هو بعد فتر . التجربةوفق    التمهيدي في التعليم    نن سنوات ابن آلتو  5يشارك ماتياس  

ما إضافةً إلي ذلك،  و  المنزلية  الرعاية عن    لألسرة  ة منزلي  رعاية تم تسديد معونة سنتين وي   2مع االب وانَّا عمرها   المنزلية  الرعاية 

 .ة اخو يُدعى عالوة 

 

لألسرة.  المدفوعة  المعونات  التمهيدي على  التعليم  المشاركة في تجربة  تؤثر  ابن   5ا  يتشارك صون    ال  تجربة   ماكينن في  ةسنوات 

ماكينن في   أسرة  ام  بالبلدية.  التكميلية  المبكرة  التربية  التمهيدي في  التعليم  بعد  تبقى  التمهيدي ولكن  ايسا م ترعى    المنزل، التعليم 

يُدعى عالوةو وتحصل األسرة عن ذلك على معونة رعاية منزلية    ةعمرها سن  يتم تسديد  ة اخو  ما  مشاركة   ، ة اخو  عالوة. ال  عند 

 ية المبكرة التكميلية.ا في الترب يصون 

 

 . الجزئية او    رنة الم   العناية ليس هناك تأثير للتجربة على نقود  

 

  فانتا.   عالوة الحصول على    لسنتين،ال تعيق المشاركة في التعليم التمهيدي  

 


