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الخدمات التعليمية 
arabiaالتعليم األسا 

اللغاتمتعددةباألسراألمرأولیاءوللوالدینإعالم

تامبرهبمدینةاألساسيالتعلیممراحلوالتمھیديالصففيللطالب) األصلیةاللغة(األماللغةتعلیم

غة األم تنظم إدارة مراحل التعلیم األساسي بمدینة تامبره تعلیم/تدریس اللغة األم للطالب بشكل مركزي مكمل للتعلیم األساسي و ذلك لتعلیم الل
ة لغ30للطالب متعددي اللغات. یتم حالیا تدریس أكثر من سن التعلیم التمھیدي و التعلیم األساسيأو المحافظة علیھا و ذلك لمن ھم في 

مختلفة. یمكن تكوین مجموعات/فصول لغویة جدیدة بحسب أعداد التسجیل و اإلمكانیات المتاحة. 

خري إن تعلیم اللغة األم/اللغة األصلیة مخصص في المقام األول لطالب مدینة تامبره الذین لغتھم األم أو لغتھم المستخدمة في المنزل لغة أ
یمكن للطالب من مدن/ بلدیات مجاورة أن یشاركوا في المجموعات اللغویة المتاحة بمدینة تامبره و ذلك غیر اللغة الفنلندیة أو اللغة السویدیة.

د من بناء علي إتفاق/عقد منفصل مع مشرفي التعلیم القائمین علي ھذا األمر.  یمكن أن یشارك في ھذا التعلیم أیضا الفنلندیین العائدین للبال
موا قدرا من اللغة المذكورة كلغة أم أثناء فترة سكنھم خارج البالد.  الخارج مرة أخري و الذین قد تعل

مام تعلیم اللغة األصلیة/اللغة األم لیس مخصص للمبتدئین. یقوم المعلم عند الحاجة بتقییم المستوي اللغوي للطالب قبل الموافقة علي اإلنض
طالب للللتعلیم. ال یمكن للطالب أن یحصل علي خدمة التعلیم ھذه بلغة الدراسة, أي باللغة التي یدرس بھا أیضا المواد الدراسیة األخري. یمكن 

أن یشارك في حصص تعلم لغة أم واحدة فقط. 

 من طالب التعلیم األساسي. یكون المعلم في أغلب 6من أجل تكوین مجموعة/فصل للغة یجب أن یكون الحد األدني لعدد الطالب ستة
في تعلم اللغة األم فإن المشاركة وقتھا الفصول من أھل اللغة األصلیة.    إن اإلختیار بالمشاركة من عدمھ أمر إختیاري, لكن في حالة البدأ 

ملزمة (ضروریة). یحصل الطالب علي شھادة منفصلة عن المشاركة الفعالة المنتظمة بدراسة اللغة األم.

ألساسي تتطلب المشاركة في التعلیم دائما أن یتم التقدیم إلكترونیا.  مواعید و إرشادات التقدیم موجودة علي الصفحات اإللكترونیة للتعلیم ا
بمدینة تامبره. 

)www.tampere.fi عن طریق محرك البحث جوجل بوضع كلمات البحث التالیةTampere oma äidinkieli أوTampere Native
language(

 تعلیم اللغة األم تبدأ الدراسة في منتصف الشھر الثامن. سیقوم معلم اللغة األم باإلبالغ عن موعد و مكان بدأ الدراسة.   من الممكن أن یكون
بمدرسة أخري غیر مدرسة الطالب األصلیة.  یعتني األبوان بموضوع توصیل طفلھم لحضور الحصص و كذا العودة إلي المنزل. تعقد 

الحصص التعلیمیة بشكل عام بفترة بعد الظھر بعد نھایة الیوم الدراسي.

ألسبوع و لطالب الصف التمھیدي حصة واحدة في األسبوع.  التعلیم مجاني و عدد الحصص لطالب التعلیم األساسي حصتین في ا

م و ھذا التعلیم معد طبقا للخطة التعلیمیة، و التي ھدفھا ھو الحصول علي مھارات لغویة متعددة و عملیة باإلضافة إلي دعم و تقویة لغة األ
غات األخري أیضا. الھویة الثقافیة. إن إتقان اللغة األم بشكل جید/متنوع یساعد و یدعم تعلم الل

مرحبا بكم لإلنضمام  تعلم اللغة األم! 
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