
أهالً وسهالً بكم في 
التعليم التمهيدي

معلومات ألولياء األمور عن التعليم 
التمهيدي 



التعليم التمهيدي والبدء به
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خدمات كارينا اإللكترونية

.٢٠٢٣ستبدأ سنة التعليم التمهيدي لطفلك في خريف 

زامي، أي عادة في يشارك طفلك في التعليم التمهيدي خالل السنة التي تسبق بدء التعليم اإلل

.السنة التي يصبح عمر طفلك فيها ستة سنوات

.  اع الخاصنقوم في كارينا بتنظيم التعليم التمهيدي في روضات تابعة للبلدية وللقط

التسجيل في التعليم التمهيدي

عبر خدمات ٢٠٢٣-١-٢٣آخر يوم لتسجيل طفلك في التعليم التمهيدي المجاني هو •

.التسجيل اإللكترونية

.آخر يوم التخاذ القرارات بشأن األمكنة المتاحة هو حتى نهاية شهر مايو•

التربية المبكرة

لة للتعليم التمهيدي التربية المبكرة المكم ِّ

ة الصباح قبل يتم تنظيم خدمة التربية المبكرة ضمن مرافق التعليم التمهيدي في فتر

ادر العمل هو ك. بداية التعليم التمهيدي وفي فترة المساء بعد انتهاء التعليم التمهيدي

.نفسه طوال اليوم ال يتغير

-١-٢٣آخر يوم للتقديم على التربية المبكرة لطفلك في حال الحاجة إليها هو •

٢٠٢٣

.آخر يوم التخاذ القرارات بشأن األمكنة المتاحة هو حتى نهاية شهر مايو•

.يتم حساب تكلفة التربية المبكرة حسب عدد الساعات

:يمكنكم الحصول على معلومات إضافية عن عدد الساعات وعن التكلفة هنا

تكلفة التربية المبكرة في كارينا

خدمات كارينا اإللكترونية

https://kaarina.fi/fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatuksen-sahkoinen-asiointi
https://kaarina.fi/fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatuksen-sahkoinen-asiointi


سنة التعليم التمهيدي

ساعات( ٤)يتم إعطاء التعليم التمهيدي أربع 

.في اليوم في أوقات الدوام المدرسي بشكٍل رئيسي

ة دوام التعليم التمهيدي مرتبط بمكان التعليم ويكون في فتر

.الصباح

.سنة التعليم التمهيدي إلزامية للطفل

إنَّ من المهم لنمو الطفل، وتطوره وتعليمه أن يشارك 

. في التعليم التمهيدي بانتظام

المشاركة المنتظمة تدعم الروح الجماعية لمجموعة التعليم 

.التمهيدي وتُنّمي المهارات االجتماعية

غيابات الطفل الُمحتملة

.يتم تبليغ مجموعة التعليم التمهيدي بها مسبقًا

الغيابات المفاجئة، مثالً بسبب المرض، يتم تبليغ 

.مجموعة التعليم التمهيدي بها من دون تأخير

. والمواد الُمحتاج إليها متوفرة فيهالتعليم التمهيدي مجاني 
المزيد من المعلومات عن وسائل النقل وعن كيفية تقديم الطلب عليها

افة إلى أن يقطع المسفبإمكانهإذا كان طفلك سيشارك في التعليم التمهيدي فقط، 

 ً مفرده إلى تنقل الطفل بوحينئذ تكون مسؤولية . الروضة بمفرده إذا كان الطريق آمنا

.على عاتق أولياء األمرالتعليم التمهيدي 

ك في لدى طفلك الحق بالحصول على وسائل النقل المدرسي المجاني، إذا كان يشار

التعليم التمهيدي فقط و

كم٥عندما تكون المسافة إلى الروضة عند قياسها مشيًا أكثر من •

أو

سن عندما تكون المسافة صعبة جًدا، ُمجهدة أو خطرة مع األخذ بعين االعتبار•

الطفل أو الظروف األخرى

أو

نهاريةإذا كان الطفل يحصل على التربية المبكرة المكّملة عبر رعاية عائلية•



سنة التعليم التمهيدي
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٢٠٢٤-٢٠٢٣أوقات العمل واإلجازات في 

أوقات العطل ُمدرجة أدناه

وضات تتمركز خدمات التربية المبكرة في أوقات العطل في الر

.المناوبة

٢٠٢٣-١٢-٢٢إلى ٨-١٠فصل الخريف من 

:العُطل
٢٠٢٣-١٠-٢٢إلى -١٦عطلة الخريف من •

٢٠٢٤-١-٧إلى ٢٠٢٣-١٢-٢٣عطلة عيد الميالد من •

٢٠٢٤-٥-٣١إلى ١-٨فصل الربيع من 

:العُطل

٢٠٢٤-٢-٢٥إلى ١٩عطلة التزلج من •

أو حاجات فردية أخرى متعلقة إذا كان لدى طفلك حمية غذائية خاصة 

رة مدي/ بالتغذية، قُم بإرسال المعلومات الغذائية مع تقرير الطبيب إلى مدير

.الروضة

Wilma  ماڤيليتم عبر تطبيق التواصل ما بين البيت والتعليم التمهيدي .

. تمهيديخطة التعليم الخاصة بالتعليم الڤيلماإضافةً إلى ذلك تجد في تطبيق 

.ي كاريناأوراق تعليم ودعم الطفل تنتقل بشكٍل تلقائي إلى التعليم األساسي ف

بالعمل المشترك مع المدرسة القريبةخالل سنة التعليم التمهيدي نقوم 



خطة التعليم التمهيدي
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تقوم معلمة التعليم التمهيدي 

مع ولي األمر بعمل خطة تعليم

.تمهيدي فردية لكل طفل في الخريف

وتقوم المعلمة مع ولي األمر بتقييم

هذه الخطة خالل الشهرين األول والثاني

وأيًضا في الربيع قبل انتهاء التعليم

التمهيدي

الخطة موجودة طوال الوقت 

ليطلع عليها أولياء األمور في 

Wilma.

”تزداد سعادتنا عندما نعمل معًا"

https://kaarina.fi/sites/default/files/media/files/esiopetussuunnitelma_0.pdf
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مكونات التعليم التمهيدي المهارات الواسعة في التعليم التمهيدي

تزداد سعادتنا عندما نعمل معًا

مهارات الحياة

هناتستطيع قراءة خطة التعليم التمهيدي في كارينا 

التعبير المتعدد األشكال•

عالم اللغة الغني•

أنا وبيئتنا•

تيأستكشف وأعمل في بيئ•

أنمو وأتطور•

التفكير والتعلم•

المهارات الثقافية، التفاعل •

المتبادل والتعبير

االعتناء بالنفس والمهارات •

اليومية

مهارة التفسير واالستنتاج•

مهارة تكنولوجيا المعلومات •

واالتصاالت

المشاركة والتأثير•



الدعم والمساعدة خالل سنة
التعليم التمهيدي

الرعاية الطالبية في التعليم التمهيدي

ات تتكون الرعاية الطالبية من فريق عمل متعدد االختصاص

دمات والتي من ضمنها خدمات األخصائية النفسية المدرسية وخ

الباحثة االجتماعية المدرسية إضافةً إلى خدمات الرعاية 

سن يتم تقديم خدمات الرعاية الصحية لألطفال في. الصحية

.التعليم التمهيدي في رعاية الطفولة

معلومات تجد هنا 

إضافية عن التعليم الخاص ضمن التعليم التمهيدي في كارينا

دعم النمو والتعلم في التعليم التمهيدي

دي األطفال الذين يشاركون في التعليم التمهي

مستحقون لدعم النمو والتعلم الموافق لما 

.ينص عليه قانون التعليم األساسي

لى وفقًا للقانون لدى الطفل الحق بالحصول ع

د الدعم الكافي للتعلم والتوجيه مباشرةً عن

يتم تقديم الدعم . ظهور الحاجة لهذا الدعم

.  للطفل في مجموعته ضمن التعليم التمهيدي

مراحل دعم نمو وتعلم الطفل الثالثة هي 

.الدعم العام، الدعم المكثف والدعم الخاص

يحصل الطفل على الدعم بشكٍل أولي في 

مجموعة التعليم التمهيدي التي ينتمي إليها

عبر استخدام أساليب تربوية وأساليب مرنة 

. مختلفة

https://kaarina.fi/fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatus/oppimisen-ja-kasvun-tuki


نراكم

في التعليم التمهيدي

٢٠٢٣-٨-١٠

المكان 

األفضل

ألغدو

كبيًرا


