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  پایه  تحصیلی  مقطع برای سازی آماده آموزش 

 ! آمدید خوش  مدرسه به

 
ن به مدرسه را در آموزش آماده سازی برای مقطع تحصییل پایه، آغاز م  هدف از آموزش آماده سازی این است که  کند. فرزند شما رفت 

 دانش آموز مهارتهای پایه زبان فنالندی را آموخته، با مدرسه فنالندی آشنا شده و مهارتهای تحصییل خود را ارتقاء دهد.  
 

ه عبارتند از:   مدارس آماده سازی در تامپر

 ( 3تا    1)کالسهای  Opiskelijankatu 25، واقع در AHVENISJÄRVIمدرسه   •

 ( 9تا  1)کالسهای  4تا   3طبقه  ، Korkeakoulunkatu 6  ،TTY، واقع درETELÄ-HERVANTAمدرسه    •

 (  9تا   7)کالسهای    Koivistontie 31( و 6تا   3)کالسهای    Haapakuja 2، واقع در  HATANPÄÄمدرسه  •

 ( 9تا   7)کالسهای    Rautatienkatu 3-5( و 6تا   1)کالسهای   Postikatu 2، واقع در JUHANNUSKYLÄمدرسه  •

 (  6تا   1)کالسهای  Säästäjänkatu 16، واقع در PELTOLAMMIمدرسه  •

، واقع در  SAMPOو مدرسه    ( 3تا   1)کالسهای   Sämpsykkä 1، واقع در SAMPO, Pellervon koulutaloمدرسه   •

Sairaalankatu 6   ( 9تا   7)کالسهای 

 (9تا   1)کالسهای  Kohmankaari  11  ، واقع در TESOMAمدرسه   •

 ( 6تا   1)کالسهای   Rautiolanrinne 2، واقع در  VUORESمدرسه  •

 

د: ثبت نام برای آموزش آماده سازی، از طریق وب سایت مربوط به آموزش آماده سازی صورت م    گیر
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، محیط زیست شناش )شامل بیولوژی و   در دوره اموزش آماده سازی، عالوه بر درس زبان فنالندی، مواد درش دیگر عبارتند از:  ریاضن
های تجسیم و انگلییس )از کالس   ، هپن باشد. در دوره آموزش آماده سازی، درس دیتن  به بعد( م  3جغرافیا(، تاری    خ، موزیک، ورزش، کاردست 

، دانش آموزان م تدریس نیم  کت کنند. دانش آموزان، بسته  شود. پس از کسب مهارت زبانن ن ش  توانند در ساعات درش کالسهای دیگر نپ 
 باشند.  ساعت درش در هفته م  30تا   24چندم هستند، دارای اینکه کالس 

 
برنامه آموزشی  شود که حداکپر شامل ده نفر دانش آموز است. برای هر کدام از دانش آموزان، آموزش در داخل گرویه کوچک انجام م

ن انتقال م انجام داده م مختص به خود  یابد. این تحصیالت رایگان است. دانش آموز در  شود که همراه با دانش آموز، به مدرسه بعدی نپ 
ن کتاب و دفپ  دریافت م  کند. اگر فاصله خانه تا مدرسه باندازه کافن طوالنن باشد، دانش آموز برای رفت و آمد به  مدرسه غذای گرم و همچنت 

خدمات درمانن مدرسه )شامل پرستار   کند. شهرستان محل سکونت دانش آموز، برای دانش آموز مدرسه، کارت اتوبوس رایگان دریافت م 
ن تدارک م  شک مدرسه( را نپ  ن  مدرسه، دندانپر

 بیند. مدرسه، دکپ 
 

 یک سال تحصییل طول م 
ً
یابد. در یط دوره  کشد و پس از آن، دانش آموز به مدرسه منطقه خود انتقال م آموزش آماده سازی معموال

ن سنجیده م آموزش آماده سازی، مهارتهای دانش آموز مورد ارزی شود که دانش آموز به کدام کالس مقطع تحصییل  انی قرار گرفته و همچنت 
تواند عاقالنه باشد که دانش آموز به تحصیل خود از کالش که یک سال پایینپ  از  پایه انتقال داده شود. در صورت نیاز م

فت زبانن مورد نیاز برای ا رده ستن او م  نجام تحصیالت، زمان کافن باف  بماند. مهارت زبان  باشد، ادامه دهد تا برای پیش 
فت ممحاوره  فت مهارت زبانن الزم برای درک و فهمیدن مطالب درش، چندین  ای کودک شی    ع پیش  کند، ویل پیش 

ن  سال طول م  ن آموخت  کشد. استفاده راحت از متون و دایره لغت زبان فنالندی و درک و فهمیدن آنها و همچنت 
ن علت، دانش آموز در هنگام مهارتهای نوش تاری خوب، ممکن است پنج تا هفت سال طول بکشد.  بهمت 

ن زبان متفاوت  ن بعلت داشت  به حمایت و آموزش زبان فنالندی نیاز  ، تحصیل در کالس مقطع پایه تحصییل نپ 
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تواند در صورت نیاز برای  ، دانش آموز م S2عالوه بر آموزش   شود. نامیده م   (S2فنالندی بعنوان زبان دوم ) دارد. این آموزش، آموزش 
ن درس کمیک و تقویت  دریافت کند.   دروس مختلف نپ 

 
ن در فنالند بسیار مهم است. تحصیل زبان مادری   فت زبان فنالندی حمایت م   نپ  ن پیش  ی و همچنت  کند.  حت   این موضوع ازکل امر یادگپ 

ن اگر در خانه زبان مادری خود صحب  ن به زبان خود نپ 
ن مهارت  آت شود، مهم است که عالوه بر آن مهارت خواندن و نوشت  موخته شود. داشت 

ن مفید است.     کاری آینده نپ 
ی

 زبانن به چند زبان مختلف، برای زندگ
موزش  باشد. مکان آموزش ممکن است خارج از  آآموزش زبان مادری دو ساعت در هفته است و حداقل شش کودک بایست  در هر گروه 

کت در آن همراه با تعهد است. مدرسه خود دانش  وع به تحصیل، ش  کسب آگایه بیشپ  در باره این دوره آموزش  و   آموز باشد.  در صورت ش 
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 در باره مدرسه فنالندی: 

ی
 اطالعات

 طول م  18آموزش اجباری در فنالند تا سن  
ی
ن به مدرسه در سایل که کودک کشد. سالگ  م   رفت 

ی
شود. رسد، آغاز م به سن هفت سالگ

ن مقطع تحصییل پایه و کالسهای   6تا   1کالسهای   جزو کالسهای باالی مقطع تحصییل پایه هستند.  9تا   7جزو مقطع دبستان یا کالسهای پایت 
ه آموزش یکسانن را ارائه م  بیشپ  متمرکز بر روی یک درس مشخص بوده و یا  دهند ویل در بعضن از مدارس، آموزش  تمام مدارس ابتدانی تامپر

 تمام مدارس توسط شهرداری اداره م به زبانن دیگر م 
ً
برای اینکه بتوان به   شوند. تعداد مدارس خصوض در فنالند کم است. باشد. تقریبا

 مقطع پایه یا ابتدانی را تا آخر گذراند. 
ستان  پس از اتمام مقطع پایه تحصیالت ادامه داد، بایست  ، حدود نصف دانش آموزان به دبپ  یا ابتدانی

 دارد.  ای مو نصف دیگر به آموزشگاههای حرفه 
ی

 روند. ورود به این مدارس به معدل کارنامه کالس نهم مقطع تحصییل پایه، بستیک
 

ن مدرسه و خانه:   همکاری مابیر
گفتگوی  دانند. آموزگار، اولیای دانش آموزان را برای  ش  را مهم م در مدارس، همکاری اولیاء دانش آموزان و آموزگاران در خصوص امور پرور 

فت درش دانش آموز صحبت م دعوت م مربوط به ارزیاتی دانش آموز   ن  کند که ضمن آن در باره پیش  جلسات  کند. در مدارس همچنت 
ن تشکیل م vanhempainiltoja) اولیاء و مربیان  ک مدرسه که اولیای دانش آموزان م  شود که ضمن آنها در باره موضوعات ( نپ  توانند مشپ 

توانند به اگر والدین دارای سؤاالن  در باره موضوعات مربوط به مدرسه هستند، آنها م  شود. صحبت م در باره آنها معلم را مالقات کنند،  
ن با آنها قرار مالقات بگذارند. از  سامانه اطالع رساتن دانش آموزان به نام ویلما  مدرسه رفته و معلم یا مدیر را مالقات نموده و همچنت 

(Wilma  ) تواند یابند. آموزگار برای مثال م شود که والدین از طریق آن در باره وضعیت تحصییل دانش آموز اطالع مدر مدارس استفاده م
ن شوند، برای او های گردش  که در مدرسه برگزار م در باره رویدادهای مختلف، جشنها و برنامه  لیای دانش آموزان پیغام بفرستد. اولیاء نپ 

 توانند پیغامها و سؤاالت خود را از طریق ویلما برای معلم ارسال کنند. م
 

 افراد مهم دیگری که عالوه بر آموزگار در مدرسه حضور دارند: 

 مدیرمدرسه و رئیس آموزگاران -مدیر •

ایط توأم با مشکالت، کمک و راهنمانی ارائه م   -( Koulukuraattoriمددکار اجتمایع مدرسه ) •  دهد. مددکار اجتمایع، که در ش 

 روزمره کمک م  -روانشناس مدرسه •
ی

ی و موضوعات دیگر مربوط به مشکالت زندگ  نماید. به دانش آموز در امر یادگپ 

، دانش آموزان را در خصوص ا  -مشاور تحصییل  • ریزی ادامه تحصیل  مور درش و برنامه در کالسهای باالی مقطع پایه یا ابتدانی
 کند. راهنمانی م 

توانند به نزد او بروند.  پرستاری که در مدرسه حضور دارد که دانش آموزان در صورت بیمار شدن یا بروز حادثه، م   -پرستار مدرسه •
ه، چکاپ سالمتی را انجام م  ناسیون را بایست  در وقت گرفته  کارت واکسی   دهد. پرستار مدرسه برای دانش آموزان نو ساکن تامیر

، برای پرستار برد.   شده برای انجام چکاپ سالمت 
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