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 خدمات آموزش  
 persia   آموزش مقطع تحصییل ابتدای  

 
 
 

 چندزبانه  هایخانواده سرپرستان و  والدین اطالع  جهت 

  تامپره در ابتدایی یا دبستانی پیش  تحصیلی دوره در  آموزدانش خود مادری زبان آموزش 
 

آموز و یا آموزش به منظور حفظ زبان مادری را بخش آموزش مقطع ابتدایی شهرستان تامپره، آموزش زبان مادری خود دانش •

کند که در واقع آموزش تکمیلی مقطع  برگزار می مقطع پیش دبستانی و ابتداییآموزان چندزبانه بطور متمرکز برای دانش

توان بسته به تعداد زبان مختلف است. گروههای جدید را می 30به بیش از  گردد. آموزش در حال حاضرابتدایی محسوب می

 ثبت نامها و امکانات موجود تشکیل داد. 
 

آموزان ساکن تامپره اختصاص دارد که زبان مادری  آموز در درجه اول به آن دسته از  دانشآموزش زبان مادری خود دانش •

آموزان ساکن شهرستانهای دیگر، بر  کنند، زبانی غیر از فنالندی یا سوئدی است.  دانشآنها یا زبانی که در خانه صحبت می

فنالندیهای  توانند در گروههای آموزشی تامپره شرکت کنند.  اساس قرارداد جداگانه برگزارکنندگان آموزش شهرستانها، می

اند نیز  بازگشته به داخل کشور که در زمان سکونت در خارج کشور، مهارت زبانی نزدیک به زبان مادری را کسب کرده

 توانند در این آموزش شرکت نمایند. می
 

ی او را آموز، مهارت زبانآموزش زبان مادری برای مبتدیان نیست. آموزگار در صورتی که نیاز باشد، قبل از پذیرفتن دانش •

تواند آموزش این درس را به زبان آموزشی مدرسه که دروس دیگر خود را نیز با آن زبان دانش آموز نمی کند. ارزیابی می

 تواند در دوره آموزشی مربوط به یک زبان مادری شرکت کند.  آموز فقط می. دانشخواند، دریافت کند می
 

آموز مقطع ابتدایی شرکت داشته باشند. آموزگار اغلب گروهها  شود، بایستی حداقل شش دانشدر گروه آموزشی که تشکیل می •

آموز متعهد به ادامه  باشد. انتخاب این درس اختیاری است ولی پس از شروع درس آموزش زبان مادری، دانشبومی می

ای در این دوره و کالسهای آن شرکت داشته باشد، در اینصورت کارنامهآموز بطور منظم باشد. اگر دانششرکت در آن می

 کند.جداگانه را دریافت می
 

شرکت در این دوره آموزشی همواره مستلزم ثبت نام الکترونیکی است. زمانهای ثبت نام و راهنماییهای مربوط به آن از  •

   شوند.وب سایتهای آموزش مقطع ابتدایی شهرستان تامپره یافت می
 ( Tampere Native languageیا  Tampere oma äidinkieli)از طریق جستجوگر گوگل و با استفاده از کلمات کلیدی 

 

شود. آموزگار زبان مادری در باره زمان و مکان شروع آموزش به شما اطالع  این آموزش از اواسط ماه آگوست آغاز می •

آموزان به  آموز باشد.  مسئولیت آوردن و بردن دانشدهد. مکان آموزش ممکن است مکانی غیر از مدرسه خود دانشمی

ها و پس از اتمام روز در بعد از ظهربطور کلی کالسهای درسی و به خانه، با والدین است. اوقات تشکیل ساعات درسی 

 درسی است. 
 

آموزان  شود و ارائه آن به دانشآموزان مقطع ابتدایی ارائه میساعت در هفته به دانش 2آموزش رایگان است و این آموزش  •

 ساعت درسی در هفته است.  1پیش دبستانی 

 

آموزش مبتنی بر نوعی از برنامه آموزشی است که هدف آن، کسب مهارت زبانی متنوع، کاربردی و همچنین حمایت از  •

 کند.  باشد.  بلد بودن زبان خود به نحوی متنوع، به آموختن زبانهای دیگر نیز کمک میهویت زبانی و فرهنگی خویش می
 

کت در آموزش زبان مادری خویش، خوش   گوییم! آمد م به شما برای ش 

 

، آموزش مقطع تحصییل ابتدای   ه، خدمات آموزش   شهرداری تامپر
    

 


