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دليل التعليم األساسي ألسر الطلبة 
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!مرحباً بكم في المدرسة  
عن طبيعة الدوام المدرسي في فنلندا  في هذا الدليل نخبركم،  

.وما هو التعليم الذي نعطيه للطلبة متعددي اللغات  

 

 معلومات عن التعليم األساسي

أنه يجب على كل األطفال إتمام مرحلة التعليم  هذا يعني. سنة 17إلي  7شمل من هم في عمر تفترة التعليم اإللزامي في فنلندا 

 .كنهأقرب مدرسة من محل سب المعتاد الطفل في يدرس. تسعة سنوات في المعتاد تستغرق فترة التعليم األساسي. األساسي

ترتين العام الدراسي إلى ف الكريسماستقسم عطلة  .يبدأ العام الدراسي في الشهر الثامن وينتهي في الشهر الخامس أو السادس

 .وهما فترة الفصل الدراسي الخريفي وفترة الفصل الدراسي الربيعي

واد التعليم، المناسبات التي تقوم المدرسة بترتيبها، الم. للوالدين مادية أي بال رسوم يةمجانالتعليم األساسي الفنلندي  مرحلة

جميع الطلبة مؤمن عليهم خالل اليوم المدرسي . الب يومياً على وجبة غذاء مجانيةيحصل الط. التعليمية واألدوات كلها مجانية

مجانية، وذلك إذا كانت المسافة  مواصالت الذهاب إلى المدرسة. رسة وبالعكسفترة تنقالتهم من البيت إلى المد وأيضاً خالل

 .بين البيت والمدرسة أكثر من خمسة كيلومترات

تستغرقها الحصص الدراسية ما بين مدة التي من الممكن أن تتغير ال دقيقة، ولكن 45الدراسية في المعتاد  تستغرق الحصص

  المدارس.

 .توجد فرصة راحة بين الحصص الدراسية
Koulun nimi سة در  اسم الم     

 

Koulun osoite عنوان المدرسة    

 

Rehtorin nimi ja puhelinnumero اسم مدير المدرسة ورقم الهاتف     

 

Koulusihteerin nimi ja puhelinnumero اسم سكرتيرة المدرسة ورقم الهاتف    
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رس التعليم األساسي؟اماذا ندرس في مد  

مواد التي ال .الغالبية العظمى من المواد الدراسية في مدارس التعليم األساسي تكون مشتركة لجميع الطلبة وهي أيضاً إجبارية

البيئة، العلوم و الطبيعةلغة األم الثانية، لغة أجنبية، ال، )المقصود هنا اللغة الفنلندية( لغة األم واألدبالهي يجب تدريسها للجميع 

رافيا، ، الجغاألحياء أي البيولوجياالصحية، الدين أو فلسفة الحياة، التاريخ، علم االجتماع، الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، علم 

 .التربية البدنية، الموسيقى، فن الرسم، األشغال اليدوية والتدبير المنزلي

توى المواد الدراسية ضمن محالسباحة . المواد الدراسية المشتركة ودراسة مضمون كل هذه المواد هو أمر إجباري لكل الطلبة

ً  اإلجبارية ألسباب قوية، يمكنه أن يقوم بتعويض ال يستطيع أن يشارك في حصص السباحة كان الطالب ما إذا  في حالة. أيضا

هذا األمر  أن يكون قد تم االتفاق مسبقاً مع المدرسة علىة وذلك خالل وقت فراغه، بشرط المشاركة في حصص تعليم السباح

.من قِب ل مدرس السباحةبتعلم السباحة أن يحصل على شهادة معترف بها  و  

. يختار الطالب أيضاً خالل الصفوف الدراسية المختلفة مواد إختيارية يجب دراستهاباإلضافة إلى المواد الدراسية المشتركة 
.كذلك مواد الفنون أو المهارات أو على سبيل المثال لغة أجنبية أخرى هذه المواد االختيارية قد تكون  

  

 تقدير المستوى

 ه الذاتيوتطوير قدرة الطالب على تقييملطالب هو التوجيه والتشجيع على الدراسة إن الهدف من تقدير أو تقييم مستوى ا
 منذ البداية على ةلبيحصل الط. من ناحية التعليم، والعمل المدرسي وسلوكه يتم تقييم مستوى الطالب بشكل متنوع. مستواهل

تتعلق بالتعلم وتشجيع الطالب بإبالغه بنتيجة عمله كذلك يحصل على معلومات عن تقدمه ومدى  مع اإلرشاد توجيهات

.ومستوى معرفته وعلمه  

تابي، فيما عدا الصف التاسع من الممكن إعطاء التقدير الك. الدرجاتبو ةبالتقديرات الكتابيلطالب الدراسي  المستوىيتم تقييم 

هو  10يعني مرفوض أي راسب وتقدير  4تقدير . 10إلى  4المستويات من  تقدير الدرجات علي يتم .في التقديرات النهائية 9

ن كل ادة نهاية العام الدراسي، حيث تكوشهبعد انتهاء العام الدراسي يحصل الطالب على . مكن الحصول عليهأفضل تقدير ي

الطالب أيضاً على شهادة منتصف العام يحصل  9إلى الصف  6في الصفوف الدراسية من الصف  . التقديرات ظاهرة

.الخريفي الدراسة الدراسي وذلك بعد انتهاء موسم  

ص الحديث عن تقييم مستوى الطالب، حيث يتم الحديث عن مستوى يقوم المدرس مرة كل عام بعمل مقابلة مع الوالدين بخصو

الحديث المشترك . الجوانب القوية والضعيفة للطالبالطالب الدراسي، عن المواقف المدرسية أو ظروف الدراسة بالمدرسة، 

  .بين الطرفين كذلك تبادل المعلومات عن ظروف الطالبشأنه تقوية الثقة المتبادلة ولي أمر الطالب من  بين المدرس و

الطالبو المدرس دور  

كل طالب يدرس على . على الدراسة يشجع الطالبيوجه وحيث أنه . دور المدرس في المدارس الفنلندية هو دور توجيهي

.يتعلم بطريقته الخاصةتعليم الطالب أن  أهم مهمة للمدرس هي. أكمل وجه بطريقته الخاصة  

 التدريس والتعلم يعتمدان على الثقة المتبادلة بين المدرس والطالب. نفسه لطالبيتوقف على ا تعلم الطالب بصورة جيدةإن 

ليس دائما على أي  كثيراً ما يتم إعطاء واجبات مدرسية منزلية، ولكن. تعلمه ودراسته ناحيةوتحمل الطالب المسؤولية من 

 حال.

يقوم  .مع المدرسسوياً  كي يتعلموا باإلضافة إلى التعاون المشتركفي دراستهم  تقديم الدعم ألوالدهمدور الوالدين هو 

المدرس بإعطاء المعلومات للوالدين عن األمور المتعلقة بطفلهم وعن الصف الدراسي وذلك يتم بصفة عامة عن طريق 
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المترجم  خدمة مساعدةفي اإلجتماعات المدرسية نستخدم . التواصل معهم إلكترونياً بواسطة برنامج المراسلة المدرسية ِهلمي

. في حالة غياب الطالب عن المدرسة مشرف الصف الوالدين إخبار يجب علي. ةعند الحاج  

 يحق لكل منهم أن يتمتع ببيئة. متساوون و ال يوجد فرق بينهمجميع الطلبة في فنلندا . إننا نعامل كل طالب كشخص مستقل

     .فيها يدرسآمنة  دراسية

 المـدرسيـن

الصف مـدرس  

يقوم مدرس . صفهم الدراسي تحت إشراف مدرس الصفيدرس التالميذ في  6إلى  1في الصفوف الدراسية من الصف 

الدراسية، على من الممكن أيضاً أن يقوم بتدريس كل مادة دراسية مدرس المادة . تقريبا المواد الدراسية كلالصف بتدريس 

 يتابع والمدرسة واون المشترك بين المنزل يعتني مدرس الصف بترتيب التع. سبيل المثال مدرس اللغة الفنلندية كلغة ثانية

ً تعلم التلميذ ودراسته كذلك    .  الغيابات موضوع وأيضا

Luokanopettajan nimi ja yhteystiedot مدرس الصف ومعلومات االتصال اسم     

 

 

 مشـرف الصـف

الطلبة  دراسة يقوم مشرف الصف بمتابع. المشرف الخاص بكل صف 9إلى الصف  7لكل الصفوف الدراسية من الصف 

ً كذلك الغيابات  و التابع له الدراسي صفلبا مقابالت تقييم مستوى . يقوم بإعطاء وتبادل المعلومات بين البيت والمدرسة وأيضا

كذلك أيضاً يكون مشرف الصف مسؤوالً عن الخطة الخاصة بتقديم الدعم للطالب . الطالب تتم مرة واحدة خالل العام الدراسي

.وترتيبها له  

 
Luokanohjaajan nimi ja yhteystiedot مشرف الصف ومعلومات االتصال اسم     
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 مـدرس المـادة الدراسيـة

يقوم . تكون لكل مادة دراسية مدرس المادة الخاص بها 9إلى الصف  7يمكننا القول أنه في الصفوف الدراسية من الصف 

مدرس المادة بتدريس مادته الدراسية حيث أنه خبير في مادته التي يقوم بتدريسها، وبخصوص هذا الشأن فإنه يقوم بتوجيه 

ويقوم باستشارة المدرس عند الحاجة بإعطاء دروس تقوية للطلبة  مدرس المادةيقوم . ينجحون فيهاومادته  ايتعلموكي لالطلبة 

فهو يخطط سوياً مع المدرس الخاص وأيضاً مع مشرف . مساعدة طويلة األمدتحتاج لدعم والخاص بخصوص الحاالت التي 

.الصف في عمل الترتيبات الالزمة لتقديم هذا الدعم للطالب  

.نترنتة تجدوها في موقع المدرسة على اإلبيانات مدرس الماد  

 الدعم الدراسي

أيضاً  يحق للطالب. أن يحصل على الخدمات الطبية المدرسية مجانياً وأيضاً باقي خدمات الرعاية المقدمة للطالب يحق للطالب

تقدمه الدراسي ال يتحسن على الرغم من بذله مجهود ودراسته  ه إذا كانالحصول على دروس التقوية، وذلك في حالة أن

. باجتهادوعمله الدراسي   

 الدراسة الخاصة

يعاني فيها الطالب من مصاعب التي  أو دراسة فردية في تلك المواد إعطاء الدراسة الخاصة في مجموعات صغيرةيتم 

المدرس الخاص أو مجموعة رعاية الطالب وذلك يقرر مدى حاجة الطالب في هذه الدراسة مدرس المادة الدراسية، . دراسية

دراسية خاصة محلية لكل  توجد في مدينة تامبري صفوف. الطالب بالتفاهم والتعاون المشترك سوياً مع الطالب وولي أمر

. الصفوف الدراسية الخاصة الدراسة فيها يوم دراسي كامل. منطقة  

 األخصائي االجتماعي المدرسي

شاب أو أن يقدم المساعدة، وذلك إذا كان ال هيمكن. هو موظف شؤون اجتماعية يعمل بالمدرسة األخصائي االجتماعي المدرسي

، ه قد حدثت تغيرات في حياة الطالبأو أن ، في العالقة مع زمالئه بالمدرسةالشابة يعاني من المتاعب في دوامه المدرسي

يمكن للشاب أو للشابة الحصول على الدعم من المشرف االجتماعي المدرسي  .تؤثر على عمله المدرسي والتي من شأنها أنها

ها سوياً مع إيجاد الحلول للمشاكل أو للمتاعب يتم البحث عن حلول ل. بنموه وتطورهوأيضاً في األمور الحياتية المتعلقة 

. بالمدرسة لعاملين الكبارباقي ا الطالب، الوالدان و  
 

 األخصائي النفسي المدرسي

.مصاعب مثل لطالب إلى دعم ومساعدة للتغلب على عندما يحتاج ا ئي النفسي المدرسييمكن لألخصا  

 بمشاعر الحياة والنمو والتطور المصاعب المتعلقة -
 العمل المدرسيمهارات  وو الدقة المصاعب المتعلقة بالقدرة على التركيز  -
 في البيت والمدرسة التعامل والتفاعلعالقات  -
 وجود صعوبات في الدراسة  -

 

 الممرضة المدرسية

الوالدين والطبيبة  الطفل وتطوره سوياً مع تتابع الممرضة المدرسية نمو. تعمل الممرضة المدرسية بالخدمات الطبية بالمدرسة

معدل نمو )حيث يتابعون حالته الجسدية  يقوما بعمل الفحص الطبي للطفل,الممرضة المدرسية والطبيبة المدرسية . المدرسية

.كذلك أيضاً مستوى نموه وتطوره من الناحية النفسية واالجتماعية (وتطور الطول والوزن، النظر والسمع  
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المرضى ومرض الطلبة بالمدرسة الطلبة  

الذهاب إلى  ممرضة لعالج األمراض, لكن يمكن تالممرضة المدرسية ليس. إلى المدرسة ال يصح إرسال الطفل المريض

أما إذا مرض  .المدرسةوهو في  إذا مرض الطالب أو أُصيب أو أصاب نفسه بأذى خالل اليوم الدراسي الممرضة المدرسية

 .له لى المركز الصحي الذي أنتم تابعونأخذه إفي هذه الحالة فيجب عليكم  وهو في البيتالطالب 

طويلة أن يبلغوا  مزمن يستغرق عالجه مددطفلهم يعاني من مرض إن كان يجب علي الوالدين من أجل سالمة الطالب 

     .األدوية التي يتناولها الطفل المرض و الممرضة المدرسية والمدرس بخصوص

 اللقاحات

أما إذا لم يكن . لطفل من قبلبت اللقاحات التي حصل عليها اعلى الوالدين إعطاء الممرضة المدرسية الشهادات التي تثيجب 

 تقوم الممرضة فسوف ها للطفل من قبلقاحات التي حصل عليلمن الممكن للوالدين الحصول على تلك اإلثباتات بخصوص ال
اللقاحات المستخدمة في فنلندا حسب برنامج اللقاحات المتبع ويتم ذلك بعد  في المدرسة تلكإعطاء الطفل ب بالبدء المدرسية

صبة، النكاف الحالتيتانوس، الدفتريا، الشلل، : اللقاحات التي يتم إعطاؤها هي .موافقة الوالدين على إعطاء اللقاح لطفلهم

.والحصبة األلمانية  

 الدراسة التحضيرية أو التمهيدية للتعليم األساسي

 16إلى  7ساسي يتم إعطائها للتالميذ الذين هم في سن التعليم األساسي من أعمار التمهيدية للتعليم األ التحضيرية أو دراسةال
 ً تكون  حتىبتدريس أساسيات مهارات اللغة الفنلندية، وذلك  في الدراسة التمهيدية نقوم. من الطلبة المهاجرين إلى البالد عاما

.عملية االنتقال إلى التعليم العام أسهل على الطالب  

وذلك  اب إجادتهجي ليم كل هذه هي أمور هامةالتعرف على أسلوب الدراسة في المدارس الفنلندية، الثقافة، اللغة وأساليب التع

 وأيضاً  باإلضافة إلى ذلك يتم دراسة أساسيات مضمون بعض المواد الدراسية األخرى .في مرحلة الدراسة التحضيرية

  . التحضيرية ال يتم تدريس مادة الدين خالل فترة مرحلة الدراسة. المصطلحات المستخدمة في هذه المواد

يعرف أن يقرأ أو أن يكتب وقت ميذ إذا لم يكن التل. ة عام دراسي واحدفي المعتاد مدة مرحلة الدراسة التحضيريةتستغرق 

بعد ذلك ينتقل التلميذ إلى الصف الدراسي المتناسب . عامان دراسيان مرحلة الدراسة التحضيرية وصوله إلى فنلندا فستستغرق

.مع عمره أو قدراته الدراسية في أقرب مدرسة من محل إقامته  
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لمدرس بوضع يقوم ا. الخاصة نسأل عن التاريخ الدراسي للطالب ومدى إحتياجاته خالل فترة مرحلة الدراسة التحضيرية

باإلضافة إلى ذلك يتم عمل ترتيبات للمقابالت . أو ولي أمر الطالب ومع الطالب/ سوياً مع الوالدين  برنامج تعليمي للطالب

. نستخدم مساعدة المترجم في هذه المقابالت. وذلك عند الحاجة  

Valmistavan opetuksen opettajan nimi ja yhteystiedot    المدرس ومعلومات االتصالاسم  

          

 

الفنلندية كلغة ثانية :دراسة اللغة الفنلندية  

واألدب اللغوي حيث أنه من الممكن الحصول على قسط دراسي كافي حسب  (S2) ( 2أس )اللغة الفنلندية كلغة ثانية   
ى مهاراته في اللغة الفنلندية يقوي التلميذ مستو( 2أس )خالل الحصص الدراسية لــ . التعليم األساسيالحاجة وذلك طوال فترة 

ه اللغوية ليهتم بمهاراتباإلضافة لتنبيهه تقديم الدعم للطالب لتطوير تعدده في اللغات  يه( 2أس )المهمة األساسية لـحصص الــ و

 إما في مجموعات دراسية صغيرة( 2أس )الحصول على الدراسة  يمكن للطالب. لتطويرها مدى الحياة الالزمة الوسائل وتقديم

  .أو أثناء حصة اللغة الفنلندية (2أس )لــ 

 S2-opettajan nimi ja yhteystiedot    ومعلومات االتصال اللغة الفنلندية كلغة ثانية مدرساسم  
_________________________________________________________________

 

 Kietu)م لغويا لمتعددي اللغات )والتعليم المدع

هاء من بعد االنت لطالب الصف التحضيري/ التمهيدي في المرحلة المتوسطةم لغويا مخصص بشكل أساسي والتعليم المدع

الدراسة التحضيرية لدخول مرحلة الدراسة المتوسطة أي اإلعدادية، وهي تقدم للطلبة الذين يحتاجون إلى مساعدة كثيرة في 

 .األمر اءوليأمع  م لغويا يتم االتفاق عليهومجموعة التعليم المدعاالنتقال إلى . يتقدم مستواه التعليمي حتىاللغة وذلك 



ARABIA 

7 

 .تطاعالمواد الدراسية على قدر المسبينتمون لصفوف التعليم العام ويشاركون في صفهم  م لغوياوعليم المدعطلبة مجموعة الت
م وه تبعاً للدروس التي يقوم مدرس مجموعة التعليم المدعيتم دمج م لغوياولب الذي يدرس في التعليم المدعالجدول الدراسي للطا

كذلك تعلم المفاهيم  ,يتم تقديم الدعم والمساعدة للطالب ليفهم ما يتم قراءته. للطالبلحاجة التعليمية الفردية حسب ا بتدريسها لغويا

ن مدرس لممكن تنفيذه, و وقتها يكوكلما كان ذلك من ا الطالب في نفس الوقت مع باقي الطالب كذلك أيضاً يتم تعليم .والمفردات

 .لطلبة من الناحية التعليميةموجها لاً في حصة التعليم العام متواجد م لغوياومجموعة التعليم المدع

 ندما نرىع. ندرس كل عام دراسي على حدة ويتم تحديث الخطة التعليمية للطالب باستمرار م لغوياوفي مجموعة التعليم المدع 

ي ف يمكنه م لغوياوللتعليم المدعره على ما يرام دون الحاجة أن يدرس وتسير أمو بإمكانه لة الدراسة المتوسطةأن طالب مرح

أيضاً من ذلك ك .التابع لها حسب منطقته السكنية حيث يتم نقله سواًء إلى الصف الثامن أو التاسع تهالعودة إلى مدرس هذه الحالة

   .خالل مرحلة الدراسة االبتدائية م لغوياوالممكن أن يكون هناك تعليم مدع

، يوهان ِـس كوالن كولو ن كولو، هاتنباان كولوتيال هرفن، إين كولوفي مدارس أهفنيسيارفي م لغوياوتوجد مجموعة التعليم المدع

.ومدرسة تيسومانكولو  

 

لغة األمالدراسة   

زان النفسي والتأقلم على المجتمع كذلك يساعد ذلك الطالب على الحفاظ على ثقافة الطالب تقوي هوية وشخصية الطالب، واالت

ً على تعلم اللغة الفنلنديةيساعد الطالب ير لغة األم وتط .احترام وتقدير الثقافات األخرى ي كال حيث يحدث التطور ف: أيضا

 .اللغتين في نفس الوقت

دم عدد إذا تقيمكن تكوين المجموعة الدراسية  .يدرسوا لغتهم األم متعددي اللغات أنفي المدارس الفنلندية من الممكن للطلبة 

رستك مدفي  هذه الدراسة إذا لم يتم ترتيب في حالة. في األسبوعتعطى الدراسة بمعدل ساعتين  كافي من الطالب للدراسة.

  .بترتيبها تقوم مدرسة أخرىب في الدراسة الطالب أن يشارك فيمكن بالتالي

 

 www.tampere.fi :للمزيد من المعلومات حول تعليم اللغة األم و التسجيل
   Native language أو Oman äidinkielen opetus :                                           كلمة البحث

 

:يتم إعطاء دروس لغة األم في مدينة تامبري في اللغات التالية  
 

 ة، المندارينية،اليابانيالبوسنية، البلغارية، داري، اإلنجليزية، اإلسبانية، اإليطالية، ، ةاأللبانية، العربية، األرمنية، البنغالي

أللمانية، السامية الشمالية، البرتغالية، البولندية، الفرنسية، الروماني، الرومانية، االباشتية، الفارسية،  النيبالية، الكردية، اليونانية،

  .اإلستونيةويالندية، التشيكية، التركية، المجرية، الروسية، الفيتنامية التالتاميلية،التلوجو،االصومالية، التجالوجية، 
 

. الرابط السالف ذكرهيمكنك التأكد من اللغات التي يتم تدريسها في الوقت الحالي وذلك من خالل   

 

 تعليم مادة الدين 

 ثالث طالبكان عدد الطلبة  هو تابع له، وذلك في حالة إذا ما لدين الذيتبعا ل يحق للطالب الحصول على دراسة مادة الدين

 ن الطالب ال ينتمي إلى أي ديانةإذا كا. تقدم والديهم بطلب لتعليمهم مادة الدين على األقل راغبين في دراسة مادة الدين و

 .يمكنه أن يشارك في دراسة مادة فلسفة الحياةف

  .صفحات موقع المدرسة على اإلنترنت يمكنك أن تجد بيانات مدرس الدين لطفلك من

 

http://www.tampere.fi/
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 فترة الدراسة التحضيرية في حصة مادة الدين. خاللال يشارك الطالب 

 

النظام العام للمدارس قواعد  

 .طلبة المدرسة والعاملين بها أن يعملوا في هدوءيحق لكل  §1 

 .الة االحتفاالت ومطعم المدرسةوص ممنوع استخدام أغطية الرأس والقبعات والمالبس الخارجية داخل الصف 2§ 

 .بدون إذن من المدرس ممنوع استخدام مكبرات الصوت وأجهزة الموبايل 3§ 

 .ممنوع تناول األطعمة والمشروبات أثناء الحصة الدراسية بدون إذن من المدرس 4§ 

 . ممنوع استخدام وحوزة التبغ ومنتجاته كذلك المخدرات والمشروبات المسكرة 5§ 

 .مسموح به فقط بتصريح من المدرسغادرة منطقة الفرصة التي بين الحصص خالل الوقت الدراسي م 6§ 

 .لذلك حددةفي المنطقة الم الخاصة بهم جب على الطلبة وضع وسيلة مواصالتهمي 7§ 

 .فيهايحمل الطالب مسؤولية التلفيات واألضرار التي يتسبب . وبرفق ب معاملة ممتلكات المدرسة بعنايةجي 8§  

      مغادرة المدرسة ولكن بتصريح من الممرضة المدرسية، أو مشرف  يمكنه ،في حالة أنه إذا مرض الطالب بالتالي 9§ 

 .المدرسة الصف أو مدير      

م الطالب بأن يُ  01§    .وأن يقوم بعملهاستفسر وأن يعرف الواجبات والمواد التي أعطيت خالل فترة غيابه يلز 

 

 

انتهاء مرحلة التعليم األساسي ماذا بعد  

. لطلبة عن الفرص المحتملة إلكمال التعليماموجه المدرسي الخالل فترة التعليم األساسي للمرحلة المتوسطة أي اإلعدادي يبلغ 

مرحلة التعليم األساسي أو يتم التقديم على الدراسة بالمدارس التقديم على المرحلة الدراسية للتعليم الثانوي بعد إتمام  عادة يتم

من مدارس التعليم األساسي للقبول العام بالدراسة  المشترك عادة يتم التقديم. هذه ما تسمى بالمستوى التعليمي الثاني .المهنية

يمكنك إتمام . خالل الشهر الثاني والثالثويكون ذلك في فترة الشتاء  الثانوية العامة أو في بعض البالد يسمونها باإلعدادية

  .سيةأعوام درا 4إلى  2ترة تتراوح من الدراسة للمرحلة الثانوية العامة أو الدراسة في المدارس المهنية في ف



ARABIA 

9 

تمام دراسة الثانوية العامة أو الدراسة بالمدارس المهنية يمكنك التقديم على بعد إ .توى التعليمي الثانيبالمس الدراسة مجانية

.بها ا لها أوقات للتقديم العام الخاصهذه كله .إكمال دراستك بالمعاهد المهنية العليا، أو المعاهد العليا أو الجامعة  
 

Opinto-ohjaajan nimi ja yhteystiedot   االتصالاسم الموجه المدرسي ومعلومات 

 

 

 Terhi Kuokka قام بإعداد نص الدليل

  Tussitaikurit oyشركة  يللالدر يواصتقام بإعداد 

 

 

 

 

 

 


