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تحية طيبة وبعد،

.2021 لزامي اعتباًرا من خريف سوف يتم توسيع التعليم الإ

الصف التاسع،  ي
لزامي لم يعد ينتهي �ف أ ي أن التعليم الإ

ي
الخريف الدراسة المجانية �ف ي

بل يمكن للطالب أن يواصل �ف
تعليم إلزامي آخر. سوف  ي

أو �ف ي
الثانوية أو التعليم المه�ف

هذا الإصلح وماذا  هذا الكتيب مع�ف ي
ح �ف ن� ش

ام بالنتساب. ف يتطلب منكم ا لل�ت



 
 
 
 
 

لزامي؟ لماذا يتوسع التعليم الإ

الحياة العملية بدون مؤهل دراسة  ي
المستقبل النجاح �ف ي

لزامي إذ سيكون من الأصعب �ف يتوسع التعليم الإ
المرحلة الثانية. ي

�ف ا لمرحلة الثانية. لذلك نحن نريد أن نضمن لكل شاب إمكانية الحصول عل مؤهل دراسي

لزامي إل تحقيق: يطمح توسيع التعليم الإ

ن • رفع مستوى تعليم ومهارات الفنلندي�ي
• تضييق فروق التعلم

التعليم ي
• زيادة المساواة والتكافؤ �ن

رفاهية الشباب ن • تحس� ي
• رفع معدل التوظيف

المرحلة الثانية. وهكذا، فبالإضافة إل  ي
�ف ي

لزامي وعًدا بتعليم مجا�ف التعليم الإ ي
التوسع �ف الوقت نفسه، يعّد ي

 �ف
تزيد مسافتها عن سبعة ي

ا لتعليم ووجبات الطعام، ستتوفر مجانًا أيًضا الكتب المدرسية والرحلت المدرسية ال�ت
ورية والمتحانات النهائية. ات والأدوات ال�ف كيلوم�ت



 



 

 

لزامي؟ التعليم الإ التوسع �ف ماذا يع� ف

ام بالنتساب؟ ف الل�ت ماذا يع� ف

كيف يمكن تقديم طلب النتساب؟

ي
وسيصبح التعليم �ف 2021/08/01 لزامي اعتباًرا من سوية مع إصلح القانون، سوف يتم توسيع التعليم الإ

المستقبل كل شاب  ي
المرحلة الثانية، أي ما بعد المدرسة الأساسية، مجانًيا. يهدف هذا الإصلح إل أن يحصل �ف

.18 يبلغ الشاب سن لزامي ح�ت يستمر التعليم الإ فنلندا عل مؤهل من المرحلة الثانية أيًضا. ي
يعيش � ف

المرحلة الثانية عل كافة الشباب ي
ام بالنتساب للدراسة �ف ف لزامي، ينطبق الل�ت التعليم الإ ي

سوية مع التوسع �ف
عل كل شخص ينهي الدراسة الأساسية التقدم  أنه يجب ي

، وهو ما يع�ف ا لذين يكملون التعليم الأساسي
الربيع أو بواسطة الطلب المتواصل. ي

ك �ن بطلب مواصلة الدراسة إما بواسطة طلب النتساب المش�ت

أو التدريب  أو الصف العا�ش ي
يمكن تقديم طلب النتساب إما للمدرسة الثانوية أو التدريب المه�ف

يصبح لدى الطالب مكان دراسة  ام طلب النتساب ساريًا ح�ت ف ي أو لأي تعليم إلزامي آخر. يبقى ال�ت ا لتحض�ي
مؤكد ويبدأ دراسته.

 .15 الساعة 2021/03/23 وتنتهي يوم الثلثاء 2021/02/23 ك يوم الثلثاء ة تقديم طلب النتساب المش�ت تبدأ ف�ت
ك من الرابط www.opintopolku.fi، حيث يمكن التقدم بطلب  توجد المعلومات حول طلب النتساب المش�ت
المرحلة الثانية. كما يمكن، عند الرغبة، التقدم بطلب انتساب إل دراسة  ي

ا لنتساب إل غالبية مجالت الدراسة �ف
ك أيَضا. يمكنكم طلب النصائح والمشورة من موّجه التعليم بالمدرسة! خارج الطلب المش�ت

https://opintopolku.fi/wp/fi/


نت: ن�ت لزامي من إنستغرام ورابط الإ ا لمزيد من المعلومات حول توسيع التعليم الإ

okmfi@
minedu.fi/oppivelvollisuuden-laajentaminen
oph.fi/oppivelvollisuus 

و ستاف� �ت  )Jetro Stavén( ف ي ِفة / يلثقاالتعليم وة ارازف: ولغلر ا| صو 2/2021فة، لثقاالتعليم وة ارازو

https://www.instagram.com/okmfi/
https://www.instagram.com/okmfi/
https://minedu.fi/oppivelvollisuuden-laajentaminen
https://minedu.fi/oppivelvollisuuden-laajentaminen
https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/oppivelvollisuuden-laajentaminen
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https://minedu.fi/etusivu
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