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کهدک بخش دولتی در ميد ،شبانو یا و طهر شیفتی وب ،دبدتانی و آمادگی قرارداد آمهزش و پرورش پیش
مالحغو و ىشگام مراجعو بو ادارات خدماتی فرمانداری "تامِپره"، از اطالعات شخری شسا فقط قدست الزم برای انجام امهرتان مهرد 

 اطالعات شخری شسا برای انجام امهر ثبتی و رسیدگی بو خدمات درخهاستیتان بررسی میذهند. یعشی بررسی قرار میگیرد. 
 برای اطالعات دقیقتر از این مظلب بو لیشک زیر رجهع شهد: 

Tarkemmat tiedot: Tampere.fi - Etusivu - Tietosuoja ja tiedonhallinta - Tietosuojaselosteet 

تلفن ميدکهدک ميدکهدک

تلفن مدیر نام مدیر

آدرس ایسیل مدیر

شسارۀ ششاسایی کهدک نام کهدک

 کهدک آدرس زبان مادری / زبان مادری دّوم

خانو و یا محل کار  تلفن سرپرستان سرپرست اّول نام

کهدک در  مراقبت ازای کو در مّدت  تلفن )شساره
     دسترس است(:

 آدرس

 محل کار سرپرست

 آدرس ایسیل زبان مادری 

 نام سرپرست دّوم

کهدک در مراقبت از ای کو در مّدت  تلفن )شساره
     دسترس است(:

 آدرس

 محل کار سرپرست

سرپرست کار   آدرس ایسیل زبان مادری محل

 سرپرستی مذترک  سرپرستی مشفرد  تاریخ رؤیت حکم سرپرستی

 تعداد روزىای مهرد تهافق
ماه در  
کهدک از پیش تعیین و مهرد  از تمراقبروزىای 

تهافق قرار میگیرند؛ این روزىا را میتهان فقط بو 
دالیل شغلی یا آمهزشی تغییر داد. روزىای 

 معتبر ىدتشد. پشج ماهتهافق شده برای 
 شبانوشیفتی و  مراقبتنیاز 

   روزىای ىفتو + عرر
   عرر+ ششبو

   عرر+ ششبو + یکذشبو
   شبانو

ت کار سرپرستساعات شیف
-      یکذشبو        -      ششبو        -دوششبو تا جسعو 
-      یکذشبو        -      ششبو        -دوششبو تا جسعو 
-      یکذشبو        -      ششبو        -دوششبو تا جسعو 
-      یکذشبو        -      ششبو        -دوششبو تا جسعو 
-      یکذشبو        -      ششبو        -دوششبو تا جسعو 
-      یکذشبو        -      ششبو        -دوششبو تا جسعو 
-      یکذشبو        -      ششبو        -دوششبو تا جسعو 

مراقبت زمان 
یا پرورش در 

کهدک ميد

https://www.tampere.fi/tietosuoja-ja-tiedonhallinta/tietosuojaselosteet#paragraph-26992


 ای مراقبت از فرزندشان را در شبکۀ ایشترنت، تهسط، سرپرستان میتهانشد روزىدبدتانی بر حدب شیفت کار ش پیشبرای تعیین اوقات پرور 
 eVaka Tampereاپلیکیذن  کار خهد را ىم تهسط ارسال پیام درشیفت  میتهانشد رزرو کششد. ىسچشین والدین eVaka Tampereاپلیکیذن 

رزروىای انجام رزرو شهند.  ششبۀ آن ىفتودو  00:00ساعت  قبل از تا حداکثرو ، ىفتو پیش یک باید مهرد نیاز نسایشد. اوقات مراقبتاعالم 
تغییراتی در  یا گردد. پس از آن دیگر شیفتيای عرر، تعظیالت آخرىفتو یا شبانو جدید و ر نیز اعالمشده وقتی تأیید میذهند کو شیفتيای کا

پرورش نیز صدؽ میکششد. چشانچو  مهقت دبدتانی پرورش پیشرزروىای انجام یافتو را نسیتهان تزسین کرد. این مهارد برای نیازىای 
، تا او شب را در بو خانو برد شهد، اصهاًل کهدک را باید تا پیش از آن ساعتع واق 33:20الی  0:00کهدک در ساعات  دبدتانی پیش

ميدکهدک نساند. 

 شیفتی دبدتانی پرورش پیشمهجبات 
در عرر، ایشکو یا  تعظیالت آخرىفتو یا شب کار کششد؛ شیفتی این است، کو سرپرستان در طهل عرر، دبدتانی پرورش پیششرایط حرهل 

پرورش  بو مشغهر عرر، تعظیالت آخرىفتو یا شب اوقاتی کو درای اشتغال داشتو باششد.  بو تحریالت حرفو تعظیالت آخرىفتو یا شب
میذهد، بر اساس شیفت کار والدین تعیین میگردد. در طهل مّدت تعظیالت، مرخری یا مرخری استعالجی  مراقبتاز کهدک  دبدتانی پیش

ر یا بو طهر شیفتی ػبیگاه در عر اگر کهدک گاه ونسیذهد.  تمراقبوالدین، از کهدک آنيا بو طهر شیفتی یا در تعظیالت آخرىفتو و شب 
 میذهد. مراقبت  اتفاقی" ینشاغل انر محلی بو نام "کهدکاز او د ،نیاز داشتو باشد دبدتانی پرورش پیشبو 

پرورش خدمات  رایگان بهدن ضهابط مربهط بو ىسچشین ؛باقی میساند معتبرک کهد جای رزرو شده برای مراقبت از بو خانهاده گفتو شده کو
مراقبت  یروزىا تهافق برای تغییرپذیر و امکانات دبدتانی پرورش پیش ارائو کششدۀ ، محليای ىسگانییتابدتان مّدت تعظیالت در دبدتانی پیش

 نیز بو اطالع آنيا رسیده. 

 پرورشدبدتانی تعیین میگردد. )قانهن شيریۀ  پیش پرورشدبدتانی یا شيریۀ ميدکهدک، بشا بو قانهن مرهبو برای شيریۀ  پیش پرورششيریۀ 
و درآمد ناخالص آنيا محاسبو میذهد. سرپرست و  خانهاده، نیاز خدماتیبت جسعّیت شيریو بو ندمبلغ (. 3002/3030دبدتانی، مرهبۀ  پیش

 آید بو اطالع مدئهلین برسانشد.  یا سرپرستان مهعف ىدتشد تغییراتی را کو در جسعّیت و درآمد خانهاده پدید می
، خانهادۀ کهدک باید عرؼ مّدت یک ماه دبدتانی برای یازده ماه از سال آمهزشی دریافت میذهد. برای تعیین میزان شيریو پیش پرورششيریۀ 

 میزان درآمد خهد را بو مدئهلین مربهط اطالع دىشد.  کهدک، ميدپس از آغاز پذیرش کهدک در 

کهدک پس از تعظیالت بو قهت خهد باقی میساند؛ ىسچشین ضهابط مربهط بو از مراقبت بو خانهاده گفتو شده کو جای رزرو شده برای  
ذیر پتغییر دبدتانی و امکانات  ارائو کششدۀ پرورش پیش ىسگانیت تعظیالت تابدتانی، محليای دبدتانی در مدّ  رایگان بهدن خدمات پرورش پیش

نیز بو اطالع آنيا رسیده.  راقبت از کهدکروزىای مبرای تهافق 

 برای اطالع بیذتر بو لیشک زیر رجهع شهد:
Lisätietoa: Tampere.fi - Etusivu - Varhaiskasvatus ja esiopetus – Asiakasmaksut

کهدک شيریۀ ميد

رفاه و سالمت  مّدت، داروىای مررفی، پرىیز غذایی( )بیساریيای دراز بیساری و حداسیت )آلرژی(:
 کهدک

بخذی یا لهازم کسکی(  ىای مسکشو، خدمات تهان ، گهاىی و نغریوویژه )برای مثال؛ مهارد مربهط بو نیاز کسک سایر مهارد قابل مالحظو:

 ىا گفتگه بو عسل آمده. اند، در بارۀ ختشۀ دختربچو با والدیشی کو از کذهرىای پرمخاطره آمده 

 برای مراجعۀ کهدکدفتر مذاورۀ امهر کهدکان 

دبدتانی بو ىسراه  پیش پرورشدفاتر مذاوره؛ مدئهلین در مهرد امهر اجرایی (، 020/ 8002. 2. 82بشا بو ترهیب هیأت دولت )مرهبۀ 
ای از سالمت  بازدید گدترده ،پیذگیری از بیساریيای دىان و دندان کهدکان و جهانان امهر ىسچشین ،بيداری مدارس و آمهزشيای عالی

 د.ننیم تا چيار سال بو مهرد اجرا میگذار  و کهدکان را در سشین بین یک

در صهرت ابتالی کهدک بو بیساری، در اّولین فرصت با نامبردۀ زیر تساس گرفتو شهد:

دبدتانی مجاز ىدتشد کو بو تعداد روزىای بیساری  پیش پرورشکارکشان  و پرستاری از کهدک بیسار بو عيدۀ خهد سرپرستان او است.مراقبت 
مذاغل دولتی، برای صدور مرخری مهّقت کار در یط از پیسان جسعی شرا 9)مادۀ  او گهاىی مرخری صادر کششد. از کهدک برای مراقبت

 پرستاری از کهدک بیسار(. 
بو سرپرست او اطالع داده میذهد.  حتساً کهدک، او را بو نزدیکترین درمانگاه برده و مراتب مراقبت داد سانحو در طهل مّدت  در صهرت روی 

 : ياقرارداد بیسۀ حهادث جسعی دارد. لیشک راىشسا برای درمان عفهنت Ifفرمانداری "تامِپِره" با شرکت بیسۀ 
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk01200/infektiot-ja-paivahoito

بیسار شدن 
کهدک و بیسۀ 
خدمات درمانی

https://www.tampere.fi/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/varhaiskasvatuksen-ja-esiopetuksen-asiakasmaksut
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk01200/infektiot-ja-paivahoito


، کو بخذی از آن برای مدتشد سازی بو کار میرود. از این مدتشدىا برای سشجش و تيیو میکشیمىا عکس و نهار ویدیه  از فعالّیت گروىی بچو
ميدکهدک استفاده می شهد. عکديا و نهارىای ویدیه در اماکن ميدکهدک در معرض دید میباششد. از این مدتشدىا برای ادارۀ امهر پیذبرد 

 ری بدون اجازۀ سرپرستان کهدکان استفاده نسیذهد.مشغهر دیگ

 مدتشد سازی 

 (Office365: Sway, eVaka Tampere)مانشد عکديا، نهارىای ویدیه و بازده تراویر فرزندمان را میتهان در آرشیهىای پرورشی 
 انتذار داد.

 در پهشۀ خهد فرزندمان 

گروه خهدشدر پهشۀ جسعی  
برای مجهزىای دیگری غیر از مهارد مذکهر باال، مهافقت سرپرست کهدک جداگانو تقاضا میذهد.

کهدک مجاز ىدتشد اشخاصی کو عالوه بر سرپرستان برای تحهیل کهدک از ميد
)نام و مذخرات(  3مجاز شسارۀ 
)نام و مذخرات(  3مجاز شسارۀ 
)نام و مذخرات(  2مجاز شسارۀ 
)نام و مذخرات(  4مجاز شسارۀ 

 دبدتانی تحهیل میگیرند. پیش اصهاًل فقط افراد بزرگدال کهدک را از محل پرورش
دبدتانی مهعفشد کو اطسیشان حاصل کششد کو شخری کو کهدک را تحهیل میگیرد مجاز بو این کار است. چشانچو قرار  پیش ورشپر کارکشان 

باشد کو شخص دیگری غیر از سرپرست یا یکی از افراد مجاز مذکهر فهؽ کهدک را تحهیل بگیرد، این امر باید کتبًا تهسط سرپرست کهدک 
 دبدتانی ابالغ گردد.  پیش پرورشبو مدئهلین 

فرد صغیری مانشد برادر یا خهاىر کهدک را برای تحهیل گرفتن او معرفی کششد، یا ایشکو کهدک  کهدک مایلشد ای، کو سرپرستان در مهارد ویژه
کره کرده، و برای این امر دبدتانی و سرپرستان با ىم در بارۀ ایسشی راه کهدک مذا پیش پرورش خهدش بو تشيایی بو خانو برود؛ آنهقت کارکشان

 پرورشمدیریت امهر ایسشی دىی و  دبدتانی: سازمان پیش پرورشو  نامۀ کتبی تشغیم میشسایشد. )راىشسای ایسشی امهر آمهزش مهافقت
 (8088دبدتانی، هیأت مدیرۀ آمهزش و پرورش،  پیش

(Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen turvallisuusopas: Varhaiskasvatuksen turvallisuustyön organisointi ja 

johtaminen. Opetushallitus, 2022)

رفت و آمد بو 
ميدکهدک

دبدتانی(. این برنامو در مّدت زمان  پیش پرورشقانهن  80دبدتانی ویژۀ خهدش طرح و تشغیم میذهد )مادۀ  پیش پرورشبرای ىر کهدکی برنامۀ 
شبکۀ  eVaka Tampere( برنامۀ کاربردیدبدتانی کهدک پیهستو تحت بازدید و سشجش قرار میگیرد. این برنامو در اپلیکیذن ) پیش پرورش

درج میذهد. کامپهتر نیز 
 پرورشپیذیشۀ کهدک مثل زبان، فرىشگ و اصهل عقاید بهمی او تحت نغر قرار میگیرند. در  ،دبدتانی پیش پرورشبرنامۀ م در طرح و تشغی

دبدتانی، آمهزش امهر عقیدتی بو مشغهر آششایی کهدکان با اصهل آییشيا و ادیانی است کو در شاگردان گروه بیذتر دیده میذهد. عدم  پیش
 ( 8088دبدتانی، سال  پیش پرورشریزی  ر اعتقاد دیگری تحت تهجو قرار میگیرد. )اصهل برنامواعتقاد بو مذىب نیز ىسدان ى

 پرورشدبدتانی و مفاد مشدرج در قرارداد  پیش پرورشبرنامۀ دبدتانی کهدکی بو واحد دیگری در "تامپره" تغییر کشد،  پیش پرورشچشانچو محل 
 یابد.  یکهدک جدید انتقال م دبدتانی او نیز بو ميد پیش

قانهن اداری( 83کهدک در صهرت لزوم مترجم درخهاست میکششد. )مادۀ  ميدىشگام مذاکره با خانهادۀ کهدک، مدئهلین 

 برنامۀ پرورش
دبدتانی پیش

دبدتانی ىم جزو  پیش پرورشىا و خانهادۀ آنيا را محرمانو تلقی کششد. آمهزگاز ویژۀ  مهعفشد کو اطالعات مربهط بو بچوکهدک  ميدکارکشان 
 کهدک محدهب میذهد. ميدکارکشان 

کهدک  کهدک، ميد دبدتانی کهدکان ىسکاری میکششد عبارتشد از: ميد پیش پرورشارگانيای دولتی دیگر فرمانداری "تامِپره"، کو با امهر 
بيزیدتی )دفتر مذاورۀ امهر کهدکان( و خانهادگی، آمهزشيای پایو، مذغهلیات صبح و بعدازعير شاگردان مدارس، خدمات اصهلی بيداری و 

تراپی کهدکان، دفتر مذاورۀ خانهادگی، امهر حسایت کهدکان مشظقو، ادارۀ پلیس و امهر پذیرش پشاىشدگان. 

دبدتانی(  پیش پرورشقانهن  14)مادۀ  مهارد قانهنی نقض وعیفۀ حفظ اسرار
دبدتانی، برگذارکششدگان و عاملین اجرای این امهر حق دارند کو اطػػالعات ناگزیر و ضروری را از  پیش پرورشبرای تدارک و اجرای امهر 

دبدتانی و خدمات  پیش پرورشکهدک، سرپرستان، مدئهلین آمهزش و پرورش، کارکشان ادارات بيداری و امهر اجتساعی، سایر مدئهلین امهر 
رغم محرمانو بهدن آنيا، بو طهر  ین خدمات امهر اجتساعی و بيداری بخش خرهصی، علیامهر اجتساعی و درمانی، و ىسچشین از مدئهل

رایگان دریافت دارند. 

دبدتانی کهدکان و مدئهلیشی کو در سشجش و تحقق کسکيای جانبی الزم تذریک مداعی میکششد، حق دارند کو  پیش پرورشمدئهلین امهر 
رغم محرمانو بهدن آنيا، با ىسدیگر  دبدتانی و برآورد کسکيای جانبی را، علی پیش پرورشانجام ناپذیر مربهط بو برگذاری و  اطالعات اجتشاب

 دبدتانی مبادلو کششد.  پیش پرورشو سایر برگذارکششدگان 

تبادل اطالعات و 
 اطالع رسانی

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/varhaiskasvatuksen-turvallisuustyon-organisointi-ja-johtaminen
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/varhaiskasvatuksen-turvallisuustyon-organisointi-ja-johtaminen


یا بو مهجب قانهن  دبدتانی، پیش پرورشدبدتانی بخش دیگری انتقال پیدا کشد، بشا بو قانهن برگذاری  پیش پرورشکششده  اگر کهدکی بو برگذار
 پیذین، باید بو مشغهر برگذاری امهردبدتانی  پیش پرورشکنندهبرگذار آمهزشيای پایو در مهرد برگذاری آمهزشيای آمادگی یا آمهزشيای پایو؛

 پرورشمعظلی بو برگذار کششده جدید  محرمانو بهدن آنيا، بیرغم  علیاطالعات اجتشاب ناپذیر او را،  یافتو،دبدتانی کهدک انتقال  پیش پرورش
اجتشاب ناپذیرند را بو برگذارکششدۀ  دبدتانی و آمهزشی کهدک پیش پرورش اطالعاتی کو برای برگذاری امهر دبدتانی کهدک تدلیم نساید؛ یا پیش

دبدتانی،  پیش پرورشىسچشین اطالعات مذکهر را می تهان بشا بو درخهاست برگذارکششدگان  پایو تدلیم کشد.آمهزشيای آمادگی یا آمهزشيای 
 آمهزش آمادگی یا آمهزشيای پایو، بو درخهاست کششده ارائو کرد.

در شبکۀ خدماتی نت،  eVaka Tampereاستفاده میذهد. از طریق اپلیکیذن  eVaka Tampere از برنامۀ کاربردی دبدتانی پیش پرورشدر 
 کهدک اعالم نساید. از طریق این ميدسرپرست کهدک میتهانشد حزهر، غیبت )بو عّلت بیساری و غیره( و ىسچشین تعظیالت کهدک را بو 

 شبدتانی کهدکد پیش پرورشکهدک پیام رد و بدل کشد و بو این ترتیب در تشغیم برنامۀ  شبکو، سرپرست میتهاند با کارکشان ميد اپلیکیذن
، سرپرست میتهاند درآمد خهد را بو دفتر محاسبو و اخذ شيریو اعالم نساید، یا eVaka Tampereشرکت نساید. با استفاده از شبکۀ خدماتی 

دبدتانی کهدک را لغه کرد.  یشپ پرورش قراردادپرداخت حداکثر شيریۀ مقرره را تقبل کشد. بو عالوه، از طریق ىسین خدمات میتهان 

استفاده میکشد، او ششاسۀ کاربر را برای خهدش میدازد. ساختن ششاسو و  eVaka Tampereوقتی کاربری برای اوّلین بار از اپلیکیذن 
 نیاز بو ششاسو و رمز مدتحکسی دارد. eVaka Tampereاستفاده از بخذی از خدمات اپلیکیذن 

ىای  برنامو
کاربردی کامپیهتر
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