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طالب في الصف األول بإسبو  4000) ھذا الخریف Vahvuusvarisیُعلم فاھفوسفاریس (  -كل نجاح جدیر باالحتفال  
  التعرف على معلم القوة لدیھم.

الدعم للتعرف على معالم القوة تقدم مدینة إسبو للطالب الذین سیبدؤون الدراسة في الصف األول ھذا الخریف وألولیاء أمورھم 
، عبارة عن  (Ilon palautusسلسلة مبنیة على حزمة إعادة السعادة ( -  !)Huomaa hyväالحظ األمور الجیدة! ( لألطفال.

الحزمة المتكاملة الُمخصصة  ) للمدارس في إسبو وللطالب وعائالتھم. Positive Learningحزمة متكاملة قد صممتھا شركة (
) حیث أن ھدفھ ھو تعزیز رفاھیة الصحة Hyvinvoiva Espooاألول عبارة عن جزء من البرنامج التنموي (لطالب الصف 

  النفسیة لسكان إسبو.
 

  التطبیق والتعلیم یُساعد العائلة كلھا على أن تأخذ األمور الجیدة بعین االعتبار كل یوم.

ل اإلنترنت ألولیاء األمور باللغة الفنلندیة والسویدیة ) تتضمن ست ندوات من خالIlon palautusحزمة إعادة السعادة (
تفتح الندوات من خالل اإلنترنت جوھر التربیة اإلیجابیة: حتى التجارب الصغیرة للنجاح تستحق االھتمام بھا وتزید  واإلنجلیزیة.

 من الثقة بالنفس، حیث أن الطفل یستمد منھا القوة تجاه النجاحات التالیة.
 

) لیستخدموه من خالل الجھاز المحمول أو من خالل جھاز  Huomaa hyväأولیاء األمور أیًضا على تطبیق (یحصل 
 ). Wilmaنوزع إرشادات االستخدام من خالل الندوات عبر اإلنترنت أو من خالل رسالة ڤیلما ( الكمبیوتر.

معالم القوة في   قوة في الشخصیة وكیفیة دعمھا.تقدم الخدمة الرقمیة التي تستند على البحث التربوي معلومات عن معالم ال
ھناك أدوات ملموسة للمساعدة بإمكان ولي األمر من خاللھا دعم   الشخصیة ھي على سبیل المثال التعاطف والمثابرة والفضول.

 م. نُنجز التعلیم أیًضا لمعلمي الصف األول في شھر سبتمبر وفقًا لتقویم التعلی تطویر معالم القوة لدى الطفل.
 

  التعلم من خالل الحضور إلى المكان وندوات اإلنترنت الُمخصصة ألولیاء األمور 

في قاعة   20 - 18الساعة  25/10/2022سیتم تنظیم تعلیم من خالل الحضور إلى المكان ألولیاء األمور باللغة الفنلندیة بتاریخ 
 ال توجد حاجة للتسجیل، أھالً وسھالً بكم!  الحدث. سیتم بث ). Tietotie 6أوتسا للمدرسة الثانویة أوتانیمي (العنوان: 

 ندوات االنترنت (بث ُمباشر): 



 

  

  

 
 

 اللغة الس��د�ة  19.30 – 18.00الساعة   10/ 26 •
�ة 19.30 – 18.00، الساعة  10/ 31 • ن  ، اللغة اإلنجل�ي
 ، اللغة الفنلند�ة 19.30 – 18.00، الساعة 11/ 1 •
  اللغة الفنلند�ة ،  19.30 – 18.00الساعة  ،11/ 2 •
 ، اللغة الفنلند�ة 19.30 – 18.00، الساعة 11/ 3 •

 
 .espoo.fi/ilonpalautus:  سوف یتم نشر رابط ندوات اإلنترنت على ھذه الصفحة قریبًا

 
) أي إسبو التي تتمتع برفاھیة جیدة ھو أحد برامج التطویر األربعة إلسبو خالل ھذه الفترة Hyvinvoiva Espooمشروع (

 للتعافي من فترة كورونا والوقایة من مشاكل الصحة النفسیة. یتضمن البرنامج أمور منھا تطویر الحلول  للمجلس البلدي.
 

#HyvinvoivaEspoo   #VälmåendeEsbo   #HealthyEspoo 
 التربیة اإلیجابیة تدعم التعلم والرفاھیة. 

 
 
 

https://www.espoo.fi/fi/ilonpalautus
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