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VARHAISKASVATUSSOPIMUS KUNNALLISESSA PERHEPÄIVÄHOIDOSSA 
ة لد كر التابع لل م الم ة التعل ة النهارة ل اتفاق ة األ لرعا  

ة ما  ة وذلك حسب ما نحتاجه من ناح اناتك الشخص التعامل مع ب ه، نقوم  قضاء مصالحك لدى خدمات مدينة تام ك لقضاء  عندما تقوم 
ستخدمه من خدمات.  ضا بناًء ع ما  ل وأ سج ة حسب ما نحتاجه من أجل ال اناتك الشخص التعامل مع ب  مصالحك. إننا نقوم 

Tampere.fi – ة س انات  -الصفحة الرئ دارة الب ة و انات –  حما ات الب ح خصوص  المعلومات المهمة تجدها  :     

PÄIVÄKOTI 
اض  األطفال ر  

Johtajan nimi اسم و األمر   Johtajan puhelinnumero فون المدير  رقم تل

Johtajan sähköposti و للمدير د االل  ال

LAPSI 
 الطفل 

Lapsen nimi  اسم الطفل Henkilötunnus  الرقم الشخ 

Lapsen osoite  عنوان الطفل Äidinkieli / Äidinkieli 2   لغة األم لغة األم

HUOLTAJAT 
 أولياء أمر الطفل 

Huoltajan nimi و أمر الطفل    اسم 1) Puh (josta huoltajan tavoittaa hoitopäivän 
aikana): 

ه بو األمر خالل يوم  مكن االتصال  رقم الهاتف (الذي 
ة)   العنوان  Osoite الرعا

Sähköpostiosoite و د االل  لغة األم  Äidinkieli ال

Huoltajan nimi   2اسم و أمر الطفل) Puh (josta huoltajan tavoittaa hoitopäivän 
aikana): 

ه بو األمر خالل يوم  مكن االتصال  رقم الهاتف (الذي 
ة)   العنوان  Osoiteالرعا

Sähköpostiosoite و د االل  لغة األم  Äidinkieli ال

 Yhteishuoltajuus 
 حضانة مشتركة 

 Yksinhuoltajuus 
ة حضانة منفرد  

Päätös nähty pvm.  تاريخ رؤية القرار

HOITAJA 
 المربيين 

Hoitaja المربية   Sähköpostiosoite و د االل  ال

Osoite  العنوان Puh هاتف  

VARAHOITO- 
PAIKKA 
 مكان الرعاية البديل

Päiväkoti رياض األطفال    Päiväkodin johtaja روضة األطفال  مديرة  

Osoite  العنوان Puh هاتف  

VARAHOITO- 
PAIKKA 
 مكان الرعاية البديل

Päiväkoti  رياض األطفال Päiväkodin johtaja مديرة روضة األطفال   

Osoite  العنوان Puh هاتف  



VARHAISKAS-
VATUSAIKA 
 فترة التعليم المبكر 

Varhaiskasvatus alkaa يبدأ التعليم المبكر في 

Läsnäoloaika päivittäin klo أوقات الحضور اليومي الساعة  

 - 

وفي باقي أيام الغيابات  ة األسرية ي خالل عطلة المربية في الرعاية النهار
  ). 2مكان للرعاية البديلة (عدد  يتم ترتيب رعاية الطفل في  األخرى

  عن مكان للرعاية البديلة بوقت كافي.  اإلبالغيتم 

ة لها   م  خدمات المفتوحة ال األ ضا   للتعل كر كذلك أ الم
ام المتفق عليها. (  شمل  فرص األ ة النهارة ال  ان الرعا ضمان م

ة ة األ ة النهار  ) الرعا

Sopimuspäivät pph:ssa vain 15 
päivää/kk 

االتفاقية في الرعاية النهارية األسرية فقط   أيام  
  يوم / الشهر   15

kk / الشهر 
قا، من الممكن تغي   ة يتم حجزها مس ام الرعا ة أ اتفاق

اب العمل أو الدراسة.  ام فقط ألس  األ
ة المفعول  ة سار ام الرعا ة أ أشهر.   5 ةلمداتفاق  

Sovitut hoitopäivät 
االتفاق عليها أيام الرعاية التي تم   

الجمعة   الخميس   األربعاء   الثالثاء    االثنين

ma     ti       ke      to      pe 

وأوقات عملهم، يقوم بعمل الحجز أليام الرعاية ألطفالهم عن  أي ورديات  خفاراتعندما يقوم أولياء األمر بحجز أوقات التعليم المبكر بناًء على 
. يتم eVaka بإرسال الرسائل عن طريقعملهم  وردياتيقوم الوالدين بإبالغ مكان الرعاية بمواعيد . eVaka Tampereتطبيق طريق 
ة 00:00بأسبوع على األقل يوم االثنين الساعة  مسبقاً  على أن يتم ذلكجوها االتي يحتخفارات الرعاية حجز  ل وقت الحاجة للرعا . وبعد ق
 ال يمكننا أن نعطيكم ضمانات بتوفير ذلك.ليلية  وردياتأو  األسبوععمل مسائية، في نهاية وردياتإذا أتت ذلك 

RUOKAILU 
 تناول الطعام 

الهدف هو أن  ، والتي تتناسب مع فترة التواجد حضورياً في مكان الرعاية.الطفل على وجبات غذائية كافية تتناسب مع عمر الطفل يحصل
  كذلك أيضاً أن يتناول الطعام مع ولي أمره.  في الحصول على وجبات غذائية يوميةيكون للطفل الفرصة 

15-14خفيفة تقريباً الساعة وجبة 12-11وجبة الغذاء تقريباً الساعة 8.30-8الساعة تقريباً  اإلفطاروجبة 

ASIAKAS-
MAKSU 

ل   رسوم العم

ند الرسوم  كر س م الم كر (قانون رسوم العمالء للتعل م الم كر إ قانون رسوم العمالء للتعل م الم م  مرحلة التعل ة للتعل لد ال
)2016 1503 ((  

الغ عن  اء األمور) اإل جب ع و األمر (أول جما الدخل.  ة والحاجة إ الخدمة و ل حسب حجم األ د رسوم العم ات يتم تحد التغي
ة ودخلها.    حجم األ

حد أق عن  كر  م الم ة التعل ل عن ف ل رسوم العم ل رسوم  11يتم تحص ة أن تخ إدارة تحص جب ع األ ة العمل.  شهر من ف
كر.  م الم ة التعل ة مرور شهر من ابتداء ف حد أق خالل ف ة  كر عن دخل األ م الم ة التعل ل عن ف   العم

اإلضافة    ف  ة الص ة خالل ف ة المجان دأ الرعا خصوص م ضا  ة النهارة كذلك أ ان الرعا ة عن ضمان م الغ األ تم إ
ام الممكنة.  كرة وعن االتفاق ع األ ة الم  إ الخدمات المفتوحة للرعا

د من المعلومات:  ه [ للم كر والدراسة  –مدينة تام م الم كر –مرحلة التعل م الم ]التعل

LAPSEN 
HYVINVOINTI 

 رفاهية الطفل 

ة:  )األمراض والحساس ة، النظام الغذا لة األمد، األدو (األمراض ط  
Sairaudet ja allergiat: (pitkäaikaissairaudet, lääkitykset, ruokavaliot) 

جب مالحظتها:  حتاج فيها الطفل إ الدعم والمساعدة، التقارر المتاحة،   أمور آخري  اء ال  ل المثال: األش (ع س
ل ة)  خدمات التأه ض   أو األجهزة التع

Muut huomioitavat asiat: (esim. lapsen tuen tarpeeseen liittyvät asiat, mahdolliset lausunnot, 
kuntoutuspalvelut tai apuvälineet) 

اء  ث أف  الدول ذات المخاطر ال أ الطفل منها مع والديهم خصوص األمر  تحدثنا مع أول أم  أثناء المناقشة معهم  حد
 Riskimaasta tulleiden huoltajien kanssa on käyty FGM-keskustelu 

ة  ة الصح ادة الرعا لطفولة: ل ع  
Lapsen neuvola: 

ة   ة والرعا ة والطالب ة المدرس ة الصح ة لألطفال والرعا ة الصح شأن عمل الرعا بناًء ع البنود الصادرة من الحكومة 
اب الصغار ( ة للفم لألطفال والش ة الوقائ ة  28.5.2009 380الصح كر  الفحوصات الصح م الم شارك مرحلة التعل  ،(

لغ الطفل   .سنوات 4و  1.5عمر الواسعة النطاق وذلك عندما ي



LAPSEN 
SAIRASTU-
MINEN JA 
VAKUUTUS 

مرض الطفل  
 والتأمين 

 : الدرجة األو االتصال  مرض الطفل نقوم   عندما 
Lapsen sairastuessa otetaan ensisijaisesti yhteyttä: 

ض.  ة للطفل الم ة الصح ب الرعا ت اء األمر بنفسهم ب ة األطفالحق ل قوم أول ة م ة األطفال األ  تقومأن  برعا
مها إ رب العمل عن اليوم ال مرض فيها ال مرض الطفل ليتم تقد ة شهادة تتعلق  ة   § Kvtes: 9طفل (كتا عطلة لرعا

صفة مؤقته).    الطفل 

ات االتصال   حالة حدوث إصا ة  ة األطفال األ ة األطفال برعا تم دائما بو أمر الطفل أو برقم الطوارئ.  تقوم م و
كة تأم أي إف  ة   ه تع تأم جما  حالة حدوث أي إصا خصوص الواقعة. مدينه تام اء األمر  الغ أول  . IFإ

العدوى  ة   https://www.terveyskirjasto.fi/dlk01200/infektiot-ja-paivahoito إرشادات خاصة لعالج حاالت اإلصا
DOKUMEN- 
TOINTI 
 التوثيق

اض األطفال  . يتم استخدام هذه المواد داخل ر شاط مجموعة األطفال كجزء من التوثيق التعل ديو  ر الفوتوغرا والف التص نقوم 
ان راض األ  تها  م مكن رؤ ديو  ره. الصور الف م العمل وتط خصوص تقي ة الخاصة بنا  طفال النهارة. هذه المواد ال نقوم النهار

ذلك.  ــــح خاص يتعلق  ستخدم  أي غرض إال بت  بتوزعها وال 
ل المثال  الطفل ع س عملها  ملف النمو الخاص  قوم أطفالنا  ديو والصور ال   سمح ب صور أطفالنا والف

(esim. Office365: Sway, eVaka Tampere) 
الطفل   الملف الخاص 

ن عها لآلخ عملها أو توز قوم أطفالنا  ديو والصور ال  سمح ب صور أطفالنا والف  ال 
ك    المجموعة  الملف المش

ل حالة ع   اء األمر   ـــح من أول ـ طلب ت اإلضافة لما سلف ذكره أعاله نقوم دائما  ــــح خاص   جميع األمور ال تتطلب ت
 حدة. 

VARHAISKAS-
VATUS-
MATKAT 
ة   التنقالت خالل ف

كر  م الم  التعل

ح لهم أن  اإلضافة إ و األمر األشخاص، المسم ة  ان الرعا أخذ الطفل من م   قوموا 
Henkilöt, jotka voivat hakea lapseni hoitopaikasta huoltajien lisäksi 

Varahakija 1ل األول د nimi ja yhteystiedot) .الشخص ال انات االتصال   االسم و ): 

Varahakija 2 ل الثا د انات االتصال nimi ja yhteystiedot) .الشخص ال  :(االسم و
Varahakija 3 ل الثالث د انات االتصال nimi ja yhteystiedot) .الشخص ال  :(االسم و
Varahakija 4 ل الرابع د انات االتصال nimi ja yhteystiedot) .الشخص ال  :(االسم و

الغ السن أخذ الطفل  قوم  كون الشخص الذي  جب أن  . صفة عامه   
استالم الطفل له الحق  أخذ الطفل.   .  قوم  دوا، أن الشخص الذي  كر أن يتأ م الم مرحلة التعل إنه من واجب العامل 

استالم الطفل حالة إنه إذا   قوم  ل الذي تم ذكره ل د ان هناك شخص آخر خالف و األمر أو شخص أخر خالف الشخص ال
ا.  حاالت خاصة، إذا عرض   كر كتاب م الم الغ العامل  مرحلة التعل قوم ب جب ع و األمر أن  كر،  م الم من التعل

قوم شخص قا من أخوة الطفل ل  أن  عادل ذلك أو يودون أن  الوالدين  استالمه من الروضة أو أي شخص آخر  قوم 
اء األمر متحدث معهم  ا مع أول م الوضع س كر بتقي م الم مرحلة التعل قوم العامل  ئذ  مفرده، حي ذهب الطفل 

مفرده ع أن يتم االتفاق ع ذلك كتا ت  ة الذهاب إ الب ا. خصوص سالمة وأمان الطفل من ناح   ب
كرة واإلدارة. اإلدارة  ذ أعمال السالمة  مرحلة الطفولة الم م وتنف كر: تنظ م الم ة ومرحلة التعل م ل السالمة واألمان لإلدارة التعل (دل

ة 2022  ) م  التعل

LAPSEN 
VARHAIS-
KASVATUS- 
SUUNNI-
TELMA 
كر  م الم  خطة التعل

ه  ل طفل يتم إعداد خطة خاصة  كر (المادةل م الم كر)،   23  §للتعل م الم مكننا أن نقوممن قانون للتعل م   ح  التقي
كر م الم م  مرحلة التعل ة التعل ل الخطة  نظام  .انتظام خالل ف سج   . eVakaيتم 

ة والعقائ ة، الثقاف ة اللغ ضا الخلف ار أ كر للطفل يتم وضعها أخذين  االعت م الم كر خطة التعل م الم ة والتعل ة.  ال د
ان واآلراء األخرى. ُينظر إ ل المثال األد ة والموجودة  مجموعة األطفال ع س ة العقائد ا ع األمور ال نتعرف س

ا إ جنب مع وجهات النظر األخرى كر ( .التدين جن م الم ات خطة التعل   ) 2022أساس
تقل الطفل إ وحدة أخرى  كر عندما ي م الم كر للطفل واألمور المتعلقة   للتعل م الم ه، يتم نقل خطة التعل  مدينة تام

كر إ تلك  م الم ة التعل جما للمناقشات ال تتم مع العائالت (المادة  تطلب الروضةاتفاق   §روضة األطفال إذا لزم األمر م
 .اإلدارة)من قانون اإلجراءات  26

TIEDON 
SIIRTO 

 نقل المعلومات

ات األطفالشمل  ة النهارة   م ة األطفال األ ة التامة ام االلبرعا ال ضم الحفاظ  تك.  شأن طفلك وأ ما يتعلق  ف
كر.  م الم ضا مدرسا خاصا لمرحلة التعل   طاقم الروضة أ

اء  كر ال م الم ة هللطفل هم جهات فاعلة أخرى  مدينة تام   مرحلة التعل ة األ م   النهارة،: راض األطفال أو رعا والتعل
، ة ألطفال  األسا ة والمسائ اح شطة الص ة األ  مدارس،الواأل ة الصح ةوالرعا ادة األطفال) و  ساس األخصائي العالجي (ع

طة و   ألطفال،ل ة الطفل  المنطقة وال ي ، وحما ز واإلرشاد األ ال الالجئ مرا   . استق
كر المادة  م الم امات كتمان ال (قانون التعل ثناء اإلعفاء من ال ) 41 §الحق  اس

كر  الم م  التعل حق لمنظم ومنتج   ، ال كتمان  المتعلقة  ام  النظر عن األح دون عائق ع للطفل    ف  الحصول مجانا و
كر  الم م  التعل ذ  وتنف ب  ت ل الالزمة  السلطات  للطفل    المعلومات  ومن  الطفل،  أمور  اء  أول ة،من  م ة   التعل الرعا وسلطات 

ة  ة،االجتماع كر  والصح م الم ها من األشخاص المهني من منت خدمات التعل ةللطفل  وغ ة والصح ة االجتماع .والرعا



  
 

كر حق لألشخاص المسؤول عن  م الم م الحاجة إ تداب للطفل  التعل جراءات واألشخاص المشارك  تقي الدعم أو و
ة  ام ال ال ذها مع عدم اإلخالل  ة،تنف عض  المهن عضهم ال سواًء القائم ع  الحصول ع المعلومات واإلفصاح عنها ل

كر للطفل، وال تع م الم ات أو انتاج خدمات التعل م مدى الحاجة للدعم.  تترت ب وتقي م وترت ة من أجل تنظ ة للغا ور    
تقل إذا   ان آخر ل إان الطفل سوف ي كر مرحلة م م الم ل المدر وفقللطفل  التعل م ق كر القانون  ا أو التعل م الم   لتعل

جب ع  لقانون ا وفقو للطفل  ، ف م األسا م التعل ب التعل ت قا ب كر للطفلالذي قام سا قوم ب الم المعلومات توف أن 
ورة عن الطفل ل كر مرحلة ال م الم ادل المعلومات  للطفل التعل ة المعلومات عائقا لت قف الحفاظ ع  جب أن  وال 

ات الالزمة ت كر  مرحلة  عن الطفل من أجل مصلحة عمل ال م الم ل االبتدا أو للطفل  التعل م ق م  أو التعل مرحلة التعل
 . كر  لتعليم في مرحلةيمكن أيضاً إعطاء المعلومات المكافئة بناًء على طلب مقدم من خدمات ااألسا م الم أو  للطفل  التعل

.  أو التعليم قبل االبتدائي  م األسا   مرحلة التعل
 

JÄRJESTELMÄT 
 النظام 

كر  مرحلةفي  eVaka Tampere يستخدم نظام م الم   حيث عبر اإلنترنت،  eVaka Tampere من خالل خدمة .للطفل التعل
من خالل الخدمة   .خرى، وفترات اإلجازاتاألغيابات ال، والمرض ول بإبالغ روضة األطفال بأوقات حضور الطف ولي األمر يقوم

كر  مرحلةالعاملين في عبر اإلنترنت، يمكن لولي األمر التواصل مع  م الم  التعليم المبكر، والمشاركة في إعداد خطة  للطفل التعل
اإلنترنت، يمكن لولي األمر اإلبالغ عن دخله إلى وحدة الدفع الخاصة بالعميل أو منح عبر  eVaka Tampere من خالل خدمة

كر  مرحلة استخدام الخدمة إللغاء تعليم الطفل فياً يمكن أيض دفع الحد األعلى من رسوم العميل.  موافقته م الم     . للطفل التعل

eVaka Tampereأكواد رقم المستخدم في نظام  يمكن لولي األمر أن يقوم بعمل الكود الخاص به في أول مرة الستخدامه  
يتطلب إثبات قوي لهوية المستخدم عند استخدام هذه الخدمات.  eVakaللنظام. عمل رقم المستخدم وجزء من خدمات نظام شبكة   

ALLEKIRJOITUKSET عات    التوق

 
Päiväys     ــــخ و األمر  Huoltaja                                                                                                          التار  
                                                                                                                                       

Päiväkodin johtaja Huoltaja                                                                       مديرة الروضة  و األمر     
                                                                                                                                        
Perhepäivähoitaja للرعاية االسرية النهارية   األطفالمربية     
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التعليم المبكر ومرحلة تعليم ما قبل المدرسة –ة يخدمات الثقاف ال تامبره  


