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في خدمات التعلیم والرعایة في مرحلة الطفولة المبكرة الخاصة 
بنا، تمثل رعایة طفلك، ونموه، وتعلمھ أموًرا مھمة للغایة بالنسبة 
لنا، ونحن نأخذ بعین االعتبار االحتیاجات الفردیة لطفلك ضمن 

وجوده في مجموعة الدعم التي ینتمي إلیھا. 

یحق لكل طفل، في التعلیم والرعایة في مرحلة الطفولة المبكرة، 
الحصول على الدعم الفردي في الوقت المناسب والذي یلبي 

احتیاجاتھ الخاصة ویتم توفیره من خالل عدة ترتیبات سلسة، 
وترتكز نقطة البدایة لترتیب ھذا الدعم على نقاط القوة لدى طفلك 

واحتیاجاتھ من حیث التعلم والتطور والرعایة. 

یتوفر في ھذا الدلیل إمكانیة العثور على المعلومات األكثر أھمیة 
حول الدعم المقدم في التعلیم والرعایة في مرحلة الطفولة المبكرة، 
لذا یمكنك الرجوع إلى ھذا الدلیل عندما تراودك أیة أسئلة. یتوفر 

المزید من المعلومات على الموقع اإللكتروني 
.kasvuvauhdissa.fi

أعزاءنا األوصیاء، 

كل طفل لھ أھمیة!

دعم األطفال في مرحلة 
الطفولة المبكرة 

دلیل لألوصیاء



الدعم الخاص ھو أعلى مستویات الدعم في التعلیم والرعایة في 
مرحلة الطفولة المبكرة ویتم التخطیط لھ بشكل فردي لكل طفل.

الدعم المعزز یتمیز بأنھ أكثر فردیة وقد تطول فترة الحاجة إلى 
الدعم أو تقصر. یحتاج الطفل إلى أشكال متعددة من الدعم التي یتم 

تقدیمھا بانتظام وفي وقت واحد.

الدعم العام ھو الخیار األول لتلبیة احتیاجات الطفل للدعم. في ھذه 
الحاالت، ال تستمر احتیاجات الطفل لفترة طویلة ویستفید الطفل من 

تلقي الدعم الفردي. 

الدعم الخاص

الدعم المعزز

الدعم العام          

الدعم

الدعم التربوي والدعم 
الھیكلي والدعم القائم 

على الرعایة

تتمثل أشكال الدعم 
المستخدمة في جمیع 
المستویات المختلفة 

ھي:



الدعم الخاص
- ھو أقوى مستوى من الدعم في التعلیم والرعایة في مرحلة   

الطفولة المبكرة
- مصمم بشكل فردي  

- دائم وبدوام كامل  
- یتضمن أشكاًال متعددة من الدعم والخدمات  

- یمكن تقدیم الدعم الخاص وفقا لإلعاقة أو المرض أو التأخر في   
النمو أو غیر ذلك من أشكال دعم التعلم واحتیاجات دعم التطور  

التي تضعف بشكل كبیر من قدرة الطفل على العمل
- تستلزم استخراج قرار إداري.  

الدعم المعزز
- یتمیز بأنھ أكثر فردیة ویتكون من أشكال متعددة من الدعم یتم   

تقدیمھا في نفس الوقت
- یمكن أن یكون لفترات أقصر أو أطول  

- یتضمن تقدیم الدعم المعزز إما بشكل فردي داخل المجموعة أو في   
البیئات المجتمعیة مثل المجموعات الصغیرة

- تستلزم استخراج قرار إداري.  

الدعم العام
- یتكون من أشكال دعم فردیة مثل الحلول التربویة وتدابیر الدعم   

لمعالجة المشكلة في مرحلة مبكرة
- مخصص الحتیاجات الدعم على المدى القصیر  

- والذي من الممكن أن یشمل اتخاذ قرار إداري إذا لزم األمر  
- یمكن أن یشمل خدمات الترجمة أو المساعدة أو األجھزة المساعدة   
المخصصة للتواصل مثل أجھزة السمع، أو الرؤیة، أو الحركة أو 

غیرھا من االحتیاجات الجسدیة. 

الدعم التربوي
- اإلیقاع الیومي الذي یمكن التنبؤ بھ  

- أنشطة المجموعات الصغیرة  
- طرق التفاعل والتواصل  

- التخطیط والتنفیذ توثیق األنشطة وتقییمھا  
- مدرس تربیة خاصة تابع للتعلیم والرعایة في مرحلة الطفولة المبكرة  

- التعاون  
- بیئة التعلم  

- إشراك األطفال واألوصیاء.  

الدعم الھیكلي 
- مجموعة صغیرة أو مجموعة خاصة  

- مطابقة الھیكل وعدد الموظفین المعنیین لیتناسب مع احتیاجات دعم   
األطفال، على سبیل المثال مدرس التربیة الخاصة أو مساعد تابعین 

للتعلیم والرعایة في مرحلة الطفولة المبكرة
- خدمات الترجمة والمساعدة  
- استخدام األجھزة المساعدة  

- مراعاة إمكانیة الوصول  
- استمرار التعلیم المھني للموظفین  

الدعم القائم على الرعایة 
- األسالیب والممارسات استجابة لحاجة الطفل إلى التربیة والرعایة   

والمساعدة 
- احتیاجات الطفل الصحیة على سبیل المثال عالج األمراض   
المزمنة والحصول على األدویة واتباع نظام غذائي وتوفیر 

احتیاجات التنقل. یتم التقییم على أساس كل حالة على حدة فیما 
یتعلق بما إذا كان یمكن تقدیم الدعم كجزء من األنشطة األساسیة 

للمجموعة.
- توجیھ الموظفین والتشاور مع مسئولي الرعایة االجتماعیة   

ومسئولي الرعایة الصحیة للمھنیین.

في جمیع مستویات الدعم 
یتم إنشاء سجالت في خطة التعلیم والرعایة في مرحلة الطفولة المبكرة 
للطفل تضم كافة أشكال الدعم التي یحتاج إلیھا، بما في ذلك مستویات 

الدعم، وأشكالھ، وطرق التنفیذ وكذلك المسؤولیات ذات الصلة وتوزیع 
المھام. یتم دائًما تقییم المستوى المطلوب بشكل فردي لكل طفل كما أنھ 
من الممكن التنقل بسھولة بین المستویات المختلفة. وتتم مراجعة خطة 

التعلیم والرعایة في مرحلة الطفولة المبكرة كلما لزم األمر كما تتم 
المراجعة على األقل مرة واحدة في السنة
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جھات التواصل

بالتعاون مع األوصیاء، یتم 
تحدید احتیاجات دعم الطفل 
وإضافتھا إلى خطة التعلیم 

والرعایة في مرحلة الطفولة 
المبكرة الخاصة بھ.

بموجب مبادرة ِمن قبل 
موظف أو وصي أو خبیر 

یسلط الضوء على الحاجة إلى 
الدعم في التعلیم والرعایة في 

مرحلة الطفولة المبكرة.

وفي حالة اتخاذ قرار إداري، یتم 
ترتیب جلسة استماع لألوصیاء 

والطفل. 

یعتمد القرار اإلداري بشكل رئیسي 
على خطة التعلیم والرعایة في 
مرحلة الطفولة المبكرة للطفل.

البلدیة المسؤولة ھي المنوطة باتخاذ 
القرار بشأن توفیر التعلیم والرعایة 

في مرحلة الطفولة المبكرة.

یظل القرار اإلداري ساریًا 
لفترة غیر محددة ویمكن إلغاؤه 
أو تعدیلھ إذا كان الدعم یحتاج 

إلى تغییر.
یجب تقدیم الدعم الالزم 

للطفل دون تأخیر.

یمثل التعاون معكم كأوصیاء جزًءا مھًما من تعلیم ورعایة الطفل في 
مرحلة الطفولة المبكرة. 

فنحن نسعى لخلق بیئة یسھل فیھا التشاور بشأن االحتیاجات المختلفة 
لدعم الطفل كي نتعرف سویًا إلى االحتیاج المحتمل لدعم الطفل وإیجاد 

الوسائل المناسبة للتعامل معھ.

وإذا كان من المفید إلحاق طفلك بمعلم تربیة خاصة تابع للتعلیم 
والرعایة في مرحلة الطفولة المبكرة أو أخصائي تخاطب أو توفیر 

رعایة طبیة متخصصة أو رعایة الطفل أو إلحاق الطفل بأیة منظمة أو 
ھیئة أخرى فإن ھذا التعاون یبدأ في المقام األول بموافقة األوصیاء 

على الطفل. یجري تنفیذ ھذا النوع من التعاون دائًما وفقًا لقواعد 
السریة وتبادل المعلومات. 

في حالة تقدیم الدعم من المھم الحفاظ على االتساق في حالة إلحاق 
الطفل بوحدة مختلفة للتعلیم والرعایة في مرحلة الطفولة المبكرة ومع 

تقدم الطفل من التعلیم والرعایة في مرحلة الطفولة إلى التحاقھ بمرحلة 
التعلیم ما قبل المدرسة ثم بعد ذلك التحاقھ بالتعلیم في المدرسة 

األساسیة. یتطلب ذلك تعاونًا وتواصًال سلًسا بینك وبین الجھة المعنیة 
بالتعلیم والرعایة في مرحلة الطفولة المبكرة وأي منظمات وھیئات 

أخرى معنیة.
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