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جلسة المنطقة من الناحية الشمالية لنهر كايآني
ستكون في

تسجيل الطفل في المدرسة

مدرسة كاتونالهتي ()Kätönlahti

يتم التسجيل في المدرسة في شهر يناير

(العنوانKätönkuja 7, 87250 Kajaani :
كاياني)

جلسة منطقة ليهتيكانقاس ()Lehtikangas
ستكون في

من خالل برنامج ڤيلما ( )Wilmaبالتعريفات
الشخصية.
الرابطhttps://wilma.kajaani.fi :
اختر االستمارات ()Lomakkeet

مدرسة ليهتيكانقاس ()Lehtikangas
(العنوانRinnekatu 2 A, 87500 Kajaani :
كاياني)
جلسة منطقة أوتانماكي (/)Otanmäkiفوولييوكي
()Vuolijoki
في مدرسة أوتانماكي ()Otanmäki
(العنوانUunimiehentie 10 B, 88200 :
 Otanmäkiأوتانماكي)
جلسة مناطق لوهتايا ( )Lohtajaوهوهكايافارا
( )Huuhkajanvaaraومركز المدينة
( )Keskustaوأونّيال ( )Onnelaوبوروال
( )Purolaوبويستوال ( )Puistolaوكيتّو
( )Kettuوباركينيمي ()Parkinniemi
وتييريسو-هيفوسو ()Teerisuo-Hevossuo
وفووريسالهتي-كووتانييمي ( Vuoreslahti-
 )Koutaniemiوماينوا ( )Mainuaستكون في
في مدرسة سيميناري () Seminaarin koulu
[العنوانSeminaarinkatu 2, 87100 :
 Kajaaniكاياني] ،الخميس  2020/1/9الساعة:
.18.00
الفعاليات الثقافية لمدينة كايآني

اختر" :القادمون إلى المدرسة
 - "koulutulokkaatالطفل الموجود في
المؤسسة التعليمية.
تعريف المستخدم الشخصي يتم إعداده بالرمز
المفتاح.
الرمز المفتاح موجود في رسالة  -أهالً وسهالً بكم
في صف التعليم التمهيدي للمدرسة
(.)Tervetuloa esikouluun

سوف تبدأ المدرسة في بداية شهر أغسطس
()2020/8/11
جلسات االستعالمات للوالدين
ألولياء أمور األطفال القادمين للصف األول سوف
نُنظم جلسات االستعالمات في شهر يناير.
نتحدث أثناء الجلسات عن التعليم األولي أي تعليم
الصفين  ،2- 1وكذلك
عن الفعاليات الصباحية وفعاليات ما بعد الظهر.

ولي أمر الطفل مسؤول عن دوام الطفل في
المدرسة.

كايآني Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI
مدير الفعاليات الثقافية مي ّكو ساري (،)Mikko Saari
هاتف،044 7100 235 :
mikko.saari@kajaani.fi
مديرة القسم اإلقليمي للتعليم األساسي بايفي ريسّانين
( ،)Päivi Rissanenهاتف،044 7100 611 :
paivi.rissanen@kajaani.fi

التعليم اإللزامي للطفل يبدأ عندما يُتم الطفل 7
سنوات من عمره.
تنتهي إلزامية التعليم ،عند إتمام دراسة المنهج
التعليمي للتعليم األساسي.

الذهاب قبل ذلك إلى المدرسة
وفقاً لقانون التعليم األساسي § 27
فإنه بإمكان الطفل بدء الدوام في المدرسة سنة
واحدة قبل ذلك،
إذا كان ناضجاً بما فيه الكفاية ولديه المهارات
للدوام في المدرسة.
بإمكان األخصائي النفسي أو الطبيب فحص مدى
نضوج الطفل للدوام في المدرسة.
يدفع الوالدان تكاليف هذه الفحوصات.
يتم االتفاق بشأن بدء المدرسة ُمبكراً مع ناظر
المدرسة.
إلزامية التعليم للطفل تبدأ عندما يكون عمره 6
سنوات،

 .1متى الذهاب إلى المدرسة
جميع األطفال لديهم الحق في التعليم األساسي
ولديهم الحق في الدوام في المدرسة.

إذا كان يتبع بسبب المرض أو بسبب اإلعاقة إلى
نطاق إلزامية التعليم المطولة.

مدرسة التعليم األساسي هي مدرسة لجميع
األطفال.

بإمكان الطالب في إلزامية التعليم المطولة الدوام
في صف التعليم التمهيدي للمدرسة سنة واحدة أو
سنتين.
حضانة األطفال والمدرسة واستشارات الطفولة
تقدم معلومات أكثر دقة بشأن الموضوع.

الذهاب إلى المدرسة في سن  7سنوات
الحق هو عبارة عن إلزامية في نفس الوقت.
إلزامية التعليم تعني أنه يتوجب على جميع أطفال
فنلندا الدوام في المدرسة.
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إلى مدرسة أخرى
إذا أراد الوالدان أن يذهب طفلهم إلى مدرسة
أخرى غير المدرسة القريبة ،فيتوجب عليهم تقديم
طلب بخصوص ذلك إلى تلك المدرسة عن طريق
منظومة ڤيلما ( )Wilmaمن خالل خيار -
الطلبات والقرارات ( Hakemukset ja
.)päätökset

الذهاب بعد ذلك إلى المدرسة
يقوم بتقييم قدرات الطفل للدوام في المدرسة
االستشارات العائلية واألخصائيون النفسيون
للمدرسة أو عيادة األمراض العصبية لألطفال.
إذا رغبتم بتقييم قدرات طفلكم للدوام في المدرسة،
فتواصلوا في فصل الخريف الدراسي مع
األخصائي النفسي لمدرسة التعليم التمهيدي لديكم.

من الممكن الحصول على مكان من مدرسة أخرى
إذا كان هناك مكان متوفر في المدرسة األخرى.
يُقرر ناظر المدرسة لتلك المدرسة بشأن قبول
الطالب في مدرسة أخرى غير المدرسة القريبة،
حيث أن ناظر تلك المدرسة هو الذي يُصدر
القرار.

فهو يُقيم ما إذا بإمكان الطفل بدء الدوام في
المدرسة.

يُق ّدم الطلب في شهر يناير.

إلى المدرسة القريبة

تُبلغ المدرسة القرار إلى ولي األمر أثناء فترة
الربيع.

يذهب الطالب في المقام األول إلى المدرسة
القريبة.

انتقال العائلة

يتم تحديد المدرسة القريبة بنا ًء على مكان السكن.

إذا تغير عنوان الطفل قبل بدء فصل الخريف
الدراسي ،فيُبلع ولي االمر عن التغيير إلى
المدرسة.
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 .2ماذا يتم تعلم في الصفين 2- 1

يتم تدريس الصفوف  2 - 1اللغة الفنلندية واألدب
واللغة اإلنجليزية والرياضيات وعلوم البيئة والدين
أو معلومات التأمل والتمعن في الحياة
ومواد الفن والمهارات الفنية أي الموسيقى والفن
التشكيلي واألشغال اليدوية والرياضة.

وفقا للدستور الفنلندي
فإن هدف التعليم هو،
أـن ينمو الطفل
ليصبح عضواً في المجتمع الفنلندي ويعرف حقوقه
وواجباته.

طالب الصفوف  2- 1لديهم  21ساعة دراسة في
المدرسة في األسبوع.

المدرسة تُعلم الطفل
المعلومات والمهارات الضرورية في الحياة.

يحصل الطالب على دروس تقوية إذا كان بحاجة
لذلك.

التعليم يُعزز الثقافة
والتكافؤ والمساواة في المجتمع.

بإمكانه أن يُشارك في نوادي المدرسة.

الصف الخاص بالطالب  -المعلم الخاص بالطالب
الطالب لديه في المدرسة صف خاص به ومجموعة
خاصة به.
كل صف لديه معلم مسؤول عن الصف.
كما أنه يُدرّس بعض المواد الدراسية معلمون
آخرون.
بعض الصفوف هي عبارة عن صفوف مدموجة،
على سبيل المثال الصفوف  2 - 1أو الصفوف - 3
.4

تعليم الدين ومعلومات التأمل والتمعن في الحياة
يتعلم الطالب في المدرسة الدين الخاص به.
المواد التعليمية ال ُمشتركة للجميع
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التعاون فيما بين البيت والمدرسة يُعتبر ضرورياً

تقوم المدرسة بتنظيم تعليم للديانة الخاصة بالطالب،
إذا كان يوجد في المجموعة على األقل ثالث طالب
والوالدان يرغبان بذلك.

لنجاح العمل المدرسي.
نأمل بأن يُشارك كال الوالدين بشكل نشط في
التعاون فيما بين البيت والمدرسة.

يتوجب على منظم التعليم أن يُنظم معلومات التأمل
والتمعن في الحياة،
إذا كان هناك في المدارس ثالث طالب ال ينتمون
إلى الكنائس أو إلى الطوائف الدينية.

يدعو المعلم الوالدين من أجل الحديث معهما.
تكون هناك ترجمة شفوية أثناء الحديث إذا كان ذلك
ضرورياً.

إذا كانت الطائفة الدينية تقدم التعليم،
فإن التعليم يُعوّض تعليم أو فعالية المدرسة.
ال يكون هناك تقييم في شهادة المدرسة بخصوص
التعليم الذي تقدمه الطائفة.
يُقدم الوالدان توضيح بشأن التعليم الذي تُقدمه
الطائفة إلى المدرسة.
المناسبات الدينية

تبادل المعلومات فيما بين البيت والمدرسة

احتفاالت المدرسة كاحتفال الربيع واحتفال عيد
الميالد واحتفال يوم االستقالل تُعتبر تقاليد ثقافية
فنلندية.
من الممكن أن تتضمن أجزاء دينية (على سبيل
المثال آيات) ولكنها ليست مناسبات دينية.

يحصل الوالدان على معلومات عن تقدم طفلهما في
المدرسة.
تُستعمل في مدارس التعليم األساسي لكايآني
منظومة  -ڤيلما (.)Wilma
يُتابع الوالدان من خالل ڤيلما ( )Wilmaالدوام
المدرسي ألطفالهما
من خالل تطبيق ڤيلما ( )Wilmaعلى جهاز
الكمبيوتر أو على الهاتف.

ليس من اإلجباري أن يُشارك الطالب في
المناسبات الدينية التي تُنظمها المدرسة ،على سبيل
المثال الزيارة إلى الكنيسة.
تطلب المدرسة اإلذن من أولياء األمر ،بخصوص
ما إذا بإمكان الطفل المشاركة في المناسبات الدينية
للمدرسة.

بإمكاننا تنظيم تعليم للوالدين بخصوص استعمال
ڤيلما (.)Wilma
تقييم الطالب

التعاون فيما بين البيت والمدرسة
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يتحدث الطالب والوالدان والمعلم معًا بخصوص
تقييم الطالب.
يُقيم الطفل أثناء الحديث تعليمه بنفسه.
نعقد جلسة حوار بخصوص التقييم في نهاية فصل
الخريف.
يحصل الطالب على الشهادة في نهاية الفصل
الدراسي للربيع.
يحصل الطالب في الربيع في نهاية الفصل الدراسي
على الشهادة.
 .3المواصالت إلى المدرسة

شهادة الصفوف  3 - 1يكون فيها تقييم بالكلمات عن
المهارات.

إذا كان طول الطريق للمدرسة للطالب في الصف
 2 - 1أكثر من  3كم

في شهادة الصفوف  9 - 4تقييم بمقياس األرقام - 4
 = 4( 10راسب = 10 ،ممتاز).

وطول الطريق للمدرسة للطالب في الصف 9 - 3
أكثر من  5كم،
أو إذا كانت الطريق إلى المدرسة تستغرق أكثر
من  2,5ساعات في اليوم،

جمعيات أولياء األمور

فإن المدينة تُنظم للطفل نقل مجاني فيما بين
المدرسة والبيت.

جمعيات أولياء األمور تُعزز من التعاون فيما بين
البيوت والمدارس.
جمعيات أولياء األمور تعمل بشكل مستقل وتنظم
أمسيات ألولياء األمور وفعاليات أخرى داعمة
للتربية المدرسية.

إذا كان الطالب مريض أو لديه إعاقة ،ليس
بإمكانه بسببها الذهاب إلى المدرسة بمفرده،
فيتوجب على ولي األمر تقديم طلب وتقرير
الطبيب إلى مدينة كايآني.

يُرحب بجميع أولياء األمور للمشاركة في فعاليات
جمعيات أولياء األمور.

بإمكان طالب الصف الخاص طلب توفير النقل له
بتقرير الطبيب أو األخصائي النفسي للمدرسة.

من الممكن التأثير من خالل جمعية أولياء األمور
في أمور مدرسة الطالب.
من الممكن هناك التعرف على أولياء األمور
اآلخرين وتعلم المزيد عن منظومة التعليم الفنلندية.

من الممكن الحصول على نقل مجاني ،عندما
يداوم الطفل في المدرسة القريبة ،أي في تلك
المدرسة التي يسكن الطالب في منطقتها.
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إذا كانت العائلة ترغب بمكان في المدرسة من
مكان آخر غير المدرسة القريبة ،فيتوجب أن تنظم
العائلة النقل بنفسها.
الرحلة إلى المدرسة تتضمن المشي إلى الباص أو
إلى موقف سيارة األجرة (التاكسي) ومسافة
القيادة.

 .4التعليم ُمتعدد الثقافات

يتنقل الطفل بنفسه إلى المحطة ،إذا كانت المسافة
أقل من  3كم (الصفوف  )2 - 1أو  5كم
(الصفوف .)9 - 3

تعليم تحضيري

ال يتم تنظيم نقل للفعاليات الصباحية ولفعاليات ما
بعد الظهر.

التعليم التحضيري مخصص لألطفال ذوي األصول
المهاجرة،
الذين يحتاجون إلى تدريب على ممارسة اللغة
الفنلندية.

قم بتعبئة الطلب:
http://www.kajaani.fi/sites/default/fi
les/erityissyista_myonnettavan_koul
ukuljetuksen_hakemus.pdf

يتم في الصفوف التحضيرية تعليم اللغة الفنلندية
ومواد تعليمية أخرى.

أرسل الطلب إلى العنوان:

ينتقل الطالب إلى مجمعات تعليم أكبر في التعليم
العام،
ُمباشرةُ عندما يكونوا قادرين على دراسة المواد
باللغة الفنلندية.

Kajaanin kaupunki, Sivistystoimi/
( koulukuljetusمدينة كايآني ،الفعاليات
الثقافية/النقل إلى المدرسة)
،Pohjolankatu 13

في العادة تكون البداية على سبيل المثال بالرياضة
أو بالموسيقى.

 87100كايآني (.)Kajaani
معلومات إضافية:

http://www.kajaani.fi/fi/koulukuljetukset

التعليم التحضيري يستغرق لمدة سنة واحدة تقريباً.

تيينا روسانين ( ،)Tiina Rusanenخبيرة
تنقالت األفراد ،هاتف,0447100040 :
tiina.rusanen@kajaani.fi

عندما يكون الطلب قادراً على دراسة جميع المواد
باللغة الفنلندية،
يُقيم المعلم ،ألي صف من التعليم العام سوف يذهب
الطالب.

ليينا كارياالينين (،)Leena Karjalainen
خبيرة الخدمات ،هاتف،0447100040 :
leena.karjalainen@kajaani.fi

توجد في الوقت الحاضر مجموعتين للتعليم
التحضيري في كايآني.
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مجموعة في مدرسة سيميناري للذين تبلغ أعمارهم
 9 - 7سنوات
ومجموعة في مدرسة كيسكوسكولو للذين تبلغ
أعمارهم  16 - 10سنة.

تعليم اللغة الفنلندية كلغة ثانية
(تعليم )S2
عندما تكون اللغة الفنلندية ليست لغة أم للطالب،

تُقرر المدرسة مع مجموعة متعددة المهن
بخصوص مشاركة الطالب في التعليم التحضيري.
نتحدث مع العائلة بخصوص بدء الدوام في
المدرسة،
ولكن القرار النهائي تُصدره السلطات في المدرسة.

بإمكانه أن يحصل على الدعم بخصوص دراسة
اللغة الفنلندية.
يدرس الطفل منهاج  -اللغة الفنلندية كلغة ثانية،
عندما يكون بإمكانه الدراسة والتعامل باللغة
الفنلندية بشكل فعّال.
تُقيم المدرسة،
هل يحتاج الطفل إلى تعليم  -اللغة الفنلندية كلغة
ثانية ،S2
ويُطلب إذن من ولي األمر بخصوص ذلك.

تعلم اللغة األم
إذا كانت لغة البيت للطفل هي لغة أخرى غير اللغة
الفنلندية،
فبإمكانه أن يدرس لغته األم في المدرسة.
من الممكن بدء مجموعة اللغة األم الخاصة
بالطالب،
إذا كان عدد األطفال على األقل .4
مدة التعليم ساعتين ( )2في األسبوع.
يتم تنظيم التعليم بعد اليوم الدراسي في أحد مدارس
المدينة.
تقوم العائلة بنقل الطالب إلى تعليم لغته األم.
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من الممكن التسجيل في التعليم لدى
ُمنسق عمل المهاجرين.
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بقوم المعلم والوالدان بإبالغ بعضهم باألمور التي
تؤثر على دراسة الطفل في المدرسة.

 .5رعاية التالميذ
يحرص طاقم العاملين في المدرسة والعائلة معاً
على أن تكون أمور الطالب جيدة في المدرسة.
يوجد في المدرسة طاقم عاملي رعاية التالميذ،
حيث أنه يتكون من الممرضة والعامل االجتماعي
للمدرسة واألخصائي النفسي للمدرسة.
يقوم المعلمون وطاقم عاملي رعاية التالميذ
باالتفاق معاً بشأن أشكال دعم التعليم.
تحصل عائلة الطالب على المساعدة أيضاً من
االستشارات العائلية.
تقوم ممرضة المدرسة في الصيف قبل بدء
المدرسة بإجراء الفحوصات الصحية.
يقوم الوالدان بحجز الموعد للفحص الصحي في
شهر مايو.

يحصل الطالب على الدعم في المدرسة بخصوص
التطور اللغوي والتعليم من المعلم الخاص به ومن
معلم ذوي االحتياجات الخاصة.

من خالل صفحات اإلنترنت للمدرسة الخاصة
بالطالب
(http://www.kajaani.fi/fi/palvelut/pe
)ruskoulut

نتحدث دائماً عن الحاجة إلى الدعم مع الطالب ومع
الوالدين.

رقم هاتف الممرضة.
يُبلغ الوالدان المعلم عن األمور المهمة بخصوص
صحة الطالب.

إذا كان الدعم العام ال يكفي للطالب ،فيقوم
المعلمون بإعداد التقييم التربوي.
نستوضح بمساعدة التقييم التربوي نوع الدعم الذي
يحتاج إليه الطفل بخصوص التعليم.

 .6دعم التعليم

نقوم في المدرسة بإعداد خطة تعليمية للطفل.

يقوم المعلم بتعليم ودعم جميع الطالب في الصف.

نُخطط من خاللها للدعم ال ُمكثف.

يُساعد الوالدان الطفل في البيت لفهم الوظائف
المنزلية.
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إذا كان الدعم ال ُمكثف ال يكفي للمساعدة في تعليم
الطالب ،فنُقيم الدعم من خالل االستيضاح التربوي
من جديد.
بإمكان المعلمين والرعاية الطالبية إصدار القرار
بشأن الدعم الخاص الذي يحصل عليه الطالب في
مجموعته أو في مجموعة خاصة.
نقوم بإعداد للطفل الخطة المتعلقة بتنظيم التعليم
الشخصي (.)HOJKS
بإمكان الطفل أن يحصل على قرار الدعم الخاص
عندما يكون عمره ست سنوات أو قبل ذلك.
بإمكان الطفل في هذه الحالة الدوام في التعليم
التمهيدي لمدة سنتين.

توجد مجموعات خاصة في المدارس التالية
لكاياني:
في مدرسة كيسكوسكولو ( )Keskuskouluفي
الوحدات كاليفا ( )Kalevaوفاينوال ()Väinölä
في مدرسة كاتونالهتي ()Kätönlahti
في مدرسة ليهتيكانقاس ()Lehtikangas
في مدرسة لوهتايا ()Lohtaja
في مدرسة سيميناري ()Seminaari
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 .7فعالية النادي
تُنظم نوادي للطالب في المدارس.
النوادي متنوعة.
بإمكان الطالب الحصول من خالل فعالية النادي
على هواية جديدة
ويتعلمون هناك مهارات مختلفة بمساعدة
المرشدين ذوي الخبرة.
الهدف من فعالية النادي هو الحصول
لكل طالب مدرسة على إمكانية ممارسة هواية
واحدة خالل فترة مرحلة التعليم األساسي.
النوادي مجانية
والمرشدون هم معلمو المدارس أو خبراء في
الموضوع.
تقوم المدارس باإلبالغ عن نواديها للطالب
وألولياء األمور
على صفحات اإلنترنت للمدارس ومن خالل
بيانات االستعالمات وأمسيات أولياء األمور.
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ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ.

 .8ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﺮ

ﺗﺒﺪﺃ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺇﺫﺍ ﺳﺠّﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ  12 - 8ﻁﻔﻞ.

ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ  2 - 1ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺷﺨﺺ ﻛﺒﻴﺮ

ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﻟﻦ ﺗُﺸ ّﻜﻞ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﻓﻨﺴﻌﻰ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺁﺧﺮ.

ﺻﺒﺎﺣﺎً ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ،

ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻐﻴﺮ.

ﻓﺒﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﺮ.
ﺗُﻨﻈﻢ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟ ُﻤﺒﻜﺮﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﺮ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ.
ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﻭﺟﺒﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ
ﻭﻳﺴﺘﺮﻳﺤﻮﻥ،
ﻭﻳﻤﺎﺭﺳﻮﻥ ﻧﺸﺎﻁﺎﺕ ﻳﺪﻭﻳﺔ ﻭﻳﻤﺎﺭﺳﻮﻥ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
ﻭﻳﺘﺪﺭﺑﻮﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪﻳﻦ ﻭﻣﻊ
ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ.
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ ﻭﻧﺸﺎﻁﺎﺕ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﺗﺪﻋﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻴﺖ
ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ.
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
ﻓﻲ ﻛﻴﺎﻧﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﺮ ،ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺎﻳﺂﻧﻲ

ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﺮ:

ﻭﺃﺑﺮﺷﻴﺔ ﻛﺎﻳﺂﻧﻲ )ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ( ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﺮ

ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ،

 -ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻛﺤﺪ ﺃﻗﺼﻰ  4ﺳﺎﻋﺎﺕ/ﺍﻟﻴﻮﻡ / € 80 :ﺍﻟﺸﻬﺮ

ﺻﺒﺎﺣﺎً ﻗﺒﻞ ﺑﺪء ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ  10.00-6.30ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ -12.00
.16.30

 ﻛﺤﺪ ﺃﻗﺼﻰ  4ﺳﺎﻋﺎﺕ/ﺍﻟﻴﻮﻡ ،ﻛﺤﺪ ﺃﻗﺼﻰ  10ﺃﻳﺎﻡ/ﺍﻟﺸﻬﺮ / € 40 :ﺍﻟﺸﻬﺮ -ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  4ﺳﺎﻋﺎﺕ/ﺍﻟﻴﻮﻡ / € 100 :ﺍﻟﺸﻬﺮ

ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ .17.00

 -ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  4ﺳﺎﻋﺎﺕ/ﺍﻟﻴﻮﻡ ،ﻛﺤﺪ ﺃﻗﺼﻰ  10ﺃﻳﺎﻡ/ﺍﻟﺸﻬﺮ / € 50 :ﺍﻟﺸﻬﺮ

ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ.

ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ / € 50 :ﺍﻟﺸﻬﺮ

ﻳﻌﻤﻞ ﻛﻤﺮﺷﺪﻳﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﻭ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ.

ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ :ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ  / € 10ﺍﻟﻴﻮﻡ

ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭﻓﻲ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺍﻷﺑﺮﺷﻴﺎﺕ )ﺍﻟﻜﻨﺎﺋﺲ( ﻭﻓﻲ
ﺍﻻﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ.

ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻷﺥ/ﺍﻷﺧﺖ ) (%50-ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﺳﻨﺎً ،ﺇﺫﺍ ﺷﺎﺭﻙ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻁﻔﻞ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ.

ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ َﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ؟

ﺩﻭﻧﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ/ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ.

ﻁﻼﺏ ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ  2- 1ﻭ

ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ/ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ.

ﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ
ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﺮ،

ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﺍﻥ ﻁﻠﺐ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﺪﻓﻊ

ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﻟﺪﺍ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻳﻌﻤﻼﻥ ﺃﻭ ﻳﺪﺭﺳﺎﻥ.

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳُﺮﺳﻼ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.
ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺟﺒﺔ ﺍﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ.

ﻳﺘﻮﺟﺐ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﺑﺪء ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ.

ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻻ ﻳُﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ.

ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ .7.30
ﻳﺬﻫﺐ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺃﻥ ﻳﻌﺘﻨﻲ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﺍﻥ ﺑﻨﻘﻠﻬﻢ.

ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ
ﺇﺑﻼﻍ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﺮ

ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

ﺑﺎﻟﺒﺮﻳﺪ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺃﺑﺮﻳﻞ  -ﻣﺎﻳﻮ.

ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﭬﻴﻠﻤﺎ
)(Wilma
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ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﻣﻨﺤﻪ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ،

َﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳُﻨﻈﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﺮ؟
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ )www.g-voima.fi ،(G-voima

ﻓﻴﺘﻮﺟﺐ ﺇﻟﻐﺎﺅﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ.

ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺳﺒﺎﺭﺗﺎﻙ ﻛﺎﻳﺂﻧﻲ )،(Spartak Kajaani ry
www.spartakkajaani.net

ﺃﺑﻠﻐﻮﺍ ﻋﻦ ﺍﻹﻟﻐﺎء ﺇﻟﻰ ﺧﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺗﻮﻭﻻ ﻛﻮﻣﻮﻻﻳﻨﻴﻦ ) ،(Tuula Komulainenﻫﺎﺗﻒ،044 7147 634 :

ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﻜﺎﻳﺂﻧﻲ  4ﺳﺎﻋﺎﺕ )،(Kajaanin 4H-yhdistys ry
 ،www.kajaani.4h.fiﻭ ﻓﻴﺴﺒﻮﻙ ).(facebook

ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲetunimi.sukunimi@kajaani.fi :
ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺇﻟﻐﺎء ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻷﺑﺮﺷﻴﺔ )ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ(

ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻟﻨﺎﻛﻴﺮﺗﺎﻳﺎ-ﻫﻴﺘﻴﻨﻤﺎﻛﻲ ) Nakertaja-Hetteenmäen
www.nakertaja.fi ،(kyläyhdistys

ﻣﺮﺷﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻷﻁﻔﺎﻝ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﻷﺑﺮﺷﻴﺔ )ﻛﻨﻴﺴﺔ( ﻛﺎﻳﺂﻧﻲ ) Kajaanin Seurakunnan
، www.kajaaninseurakunta.fi ،(iltapäivätoiminta

ﻣﺎﺭﻳﺘﺎ ﻛﺎﺭﻓﻴﻨﻴﻦ ) ،(Marita Karvinenﻫﺎﺗﻒ،044 7444 239 :
ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲetunimi.sukunimi@evl.fi :

ﻓﻴﺴﺒﻮﻙ ) :(Facebookﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻷﻁﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻷﺑﺮﺷﻴﺔ
)ﻛﻨﻴﺴﺔ( ﻛﺎﻳﺎﻧﻲ )،(Kajaaninseurakunnan lapsi- ja perhetyö
ﺇﻧﺴﺘﻘﺮﺍﻡkajaaninsrk.lapsi_perhe :
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