
  معلومات بشأن تنظيم التربية المبكرة والتعليم التمهيدي في بلدية راوتاالمبي

 

التربية المبكرة عبارة عن تربية وتطوير جميع األطفال الذين هم دون سن المدرسة لديهم الحق في تربية مبكرة جيدة. 

حيث أنه يتم التخطيط لمضمونها مع الطفل والوالدين من خالل جلسات وتعليم مخطط لها، وفعالية تعزز من الرفاهية. 

استشارات مشتركة. يتعلم األطفال في التربية المبكرة المهارات المهمة للحياة من خالل وسائل اللعب ومن بعضهم البعض 

هماً بالنسبة لتعلم اللغة الفنلندية بتوجيه وإرشاد من الكبار.  العمل والنشاطات المنتظمة من خالل المجموعة المقارنة يُعتبر م

 على وجه الخصوص.  

أشهر  10بإمكان الطفل التقدم بطلب التربية المبكرة عند انتهاء فترة دفع البديل النقدي لألمومة، عندما يكون عمر الطفل 

  تقريباً.

تُنظم التربية المبكرة في حضانة األطفال أو في الحضانة العائلية الجماعية أو في الرعاية اليومية العائلية أو في الرعاية 

 ( الرعاية الدورية )أي في ورديات عمل( أيضاً.Pentinpeltoاليومية العائلية الخاصة. تُنظم في حضانة األطفال بينتينبيلتو )

 تُنظم الرعاية اليومية العائلية في بيت الراعية في مجموعة مكونة من أربع أطفال. 

 تُقدم لألطفال أثناء فترة الرعاية في الرعاية المبكرة وجبات الطعام المناسبة. يتم تحديد مدفوعات الرعاية وفقاً للدخل.

                                                                                                         

خالل سنة التعليم التمهيدي سنوات من عمره.   6في خريف ذلك العام الذي يتم فيه  (esiopetusيبدأ الطفل التعليم التمهيدي )

ساعات  4يتم تدريب الطفل على مهارات التعليم وكيفية التعلم، قبل بدء فترة التعليم األساسي. طول مدة التعليم التمهيدي هو 

 في اليوم تقريباً. 

 سنوات من عمره.  7التعليم اإللزامي العام يبدأ في تلك السنة التي يتم فيها الطفل 

 جاني، وخالله يُقدّم للطفل وجبة مجانية. التعليم األولي م

 إذا كان الطفل بحاجة إلى رعاية يومية بعد ساعات دوام التعليم التمهيدي، فمن الممكن أن تُطلب له التربية المبكرة التكميلية.

 (. Daisyيتم التقدم بالطلب للتربية المبكرة والتعليم التمهيدي إلكترونياً عن طريق منظومة دايسي ) 

 د على صفحات اإلنترنت لخدمات التربية المبكرة لبلدية راوتاالمبي الروابط والمعلومات اإلضافية.توج

 https://rautalampi.daisynet.fi/eDaisyالخدمة متوفرة على الرابط: 

 والبالغات فيما بعد بخصوص خدمات التربية المبكرة. بإمكانكم من خالل الرابط أعاله تقديم الطلبات 

 طلب التربية المبكرة، وكذلك للتربية المبكرة الخاصة •

 (Esiopetusالتعليم التمهيدي ) •

 البالغات بشأن بيانات الدخل •

 بالغات الفصل واالنتقال •

– kayttoon.pdf-DaisyNetin-ja-eDaisyn-sahkoiseen-Ohjeistusta 

 (لكترونيةمنظومة دايسي اإل استعمالشادات إر)

 راوتاالمبي،  Kuopiontie 11 ،77700من الممكن الحصول على معلومات إضافية من مدير التربية المبكرة: 

 5321 572 040هاتف: 

  

 

https://rautalampi.daisynet.fi/eDaisy
https://www.rautalampi.fi/wp-content/uploads/2016/06/Ohjeistusta-sahkoiseen-eDaisyn-ja-DaisyNetin-kayttoon.pdf

