โรงเรียนในสวี
เดนสําหรับผู้
เดินทางมาใหม่

สาํ หรับ 1-6 ปี

Thailändska

โรงเรียนเตรียมอนุ บาล-อนุ บาล
และชัน
้ เตรียมประถม

ระบบการศึกษาของโรงเรียนในประเทศสวีเดน
โรงเรียนการศึกษาระดับมัธยมปลาย
เยาวชน 16-20 ปี ภาคสมัครใจ

้ ฐาน 9 ปี (ประถมโรงเรียนการศึกษาขัน
้ พืน
มัธยมต้น) / โรงเรียนการศึกษาพิเศษ
เด็กและเยาวชนอายุ 7-15 ปี ภาคบังคับ
ศูนย์นันทนาการ
หลังเลิกเรียน
เด็กอายุ 6-13 ปี
ภาคสมัครใจ

โรงเรียนการศึกษาพิเศษ
้ ฐาน (ประถม-มัธยม
ขัน
้ พืน
ต้น) และระดับมัธยมปลาย
เด็กและเยาวชนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญาอายุ
7-20 ปี

ชัน
้ เตรียมประถม
เด็กอายุ 6 ปี ภาคสมัครใจ

โรงเรียนเตรียมอนุ บาลอนุ บาล (ก่อนวัยเรียน)
เด็กอายุ 1-6 ปี ภาคสมัครใจ

บุตรหลานของท่านสามารถเริม่ เข้าเรียนในชัน
้ เตรียมอนุ บาลได้ตงั ้ แต่อายุ
หนึ่ งปี การเล่นถือเป็ นสิ่งสําคัญสําหรับชัน
้ เตรียมอนุ บาล เมื่อเด็กอายุได้ 6
ปี พวกเขาสามารถเริม่ เรียนในชัน
้ อนุ บาลได้ ทัง้ ชัน
้ เตรียมอนุ บาลและชัน
้
อนุ บาล ถือเป็ นการเข้าเรียนตามความสมัครใจ
เด็กทุกคน จะต้องเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอน
้ ไป
ต้น ตามกฎหมาย ซึ่งถือเป็ นการศึกษาภาคบังคับ ตัง้ แต่อายุ 7 ปี ขึน

หน้ าที่ ในการเข้าชัน
้ เรียนเริม่ ตัง้ แต่ระดับเกรด 1 ถึงเกรด 9 หรือหมายถึง
เป็ นเวลาเก้าปี
หลังจากนี ้ วัยรุน
่ ส่วนใหญ่ จะเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เป็ นเวลาสามปี ผู้ที่เดินทางมาถึงใหม่และได้รบั ใบอนุ ญาตมีถิ่นที่อยู่มีสิทธิ
ในการเริม่ เรียนระดับชัน
้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ครัง้ แรกในภาคเรียนฤดู
ใบไม้ผลิ นั่ นคือเมื่อมีอายุครบ 20 ปี สําหรับผู้ลีภ้ ัย ก่อนที่จะครบ 18 ปี แต่มี
ข้อกําหนดของผลการเรียนที่ถือว่าผ่านด้วย โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สามารถช่วยเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย และ
วิทยาลัย หรือ เพื่อเริม่ ให้ทํางาน ประกอบอาชีพได้ทันที

ใครที่สามารถเข้าชัน
้ เตรียมอนุ บาลและชัน
้ เรียนอนุ บาลได้บ้าง
ท่านเป็ นผู้ที่ยังเรียนหรือทํางานอยู่หรือไม่ หากเป็ นเช่นนั ้น บุตรหลาน
้
ของท่าน สามารถเข้าไปใช้บริการชัน
้ เตรียมอนุ บาลได้ตงั ้ แต่อายุหนึ่ งปี ขึน
ไป นี่ ถือเป็ นสิทธิของท่านเอง หากท่านไม่ ได้เรียนหรือทํางาน บุตรหลาน
ของท่าน ก็ยังมีสิทธิ ในการเข้าร่วมชัน
้ เตรียมอนุ บาลของรัฐได้เป็ นเวลาสอง
้ ไป
สามชั่วโมงต่อวัน ซึ่งสามารถเริม่ ได้ตงั ้ แต่อายุ 3 ปี ขึน
เมื่อบุตรหลานของท่านอายุได้หกปี เขา หรือ เธอ มีสิทธิ ในการเข้า
เรียนชัน
้ อนุ บาล ซึ่งการเรียนในระดับนี ้ถือเป็ นการเรียนโดยความสมัครใจ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระดับชัน
้ การศึกษาภาคบังคับ

1 ปี

เด็กที่มีผู้ปกครองทํางาน
หรือกําลังศึกษา

3 ปี

เด็กทุกคนประมาณวันละสาม
ชั่วโมง (โรงเรียนภาครัฐ)

้ ที่ หรือ พืน
้ ที่ ใกล้เคียงกับโรงเรียน
เด็กสามารถเข้าเรียนในชัน
้ อนุ บาลในพืน
ในเขตท้องถิ่นได้เป็ นเวลา 3 ชั่วโมงต่อวัน หากท่านยังเรียนหรือทํางาน
บุตรหลานของท่านสามารถไปใช้บริการ ศูนย์นัทนาการ (fritidshem) ใน
ช่วงเวลาที่เหลือของวันได้
เด็ก ๆ จะใช้บริการชัน
้ เตรียมอนุ บาล หรือ ชัน
้ อนุ บาล ตัง้ แต่วน
ั จันทร์
ถึงวันศุกร์ พวกเขาจะหยุดในวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

6 ปี

เด็กทุกคน
(ชัน
้ เตรียมประถม)

7 ปี

“ชัน
้ ปกติ” เริม่ วัยเรียน

มีคา่ ใช้จ่ายอะไรบ้าง
การให้บุตรหลานของท่านเข้าใช้บริการชัน
้ เตรียมอนุ บาลของรัฐเป็ นเวลา
สามชั่วโมงต่อวัน จะไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งท่านสามารถใช้บริการได้ ตัง้ แต่
วันที่บุตรหลานของท่านมีอายุสามปี อย่างไรก็ดี หากท่านขอใช้บริการชัน
้
เตรียมอนุ บาลก่อนที่บุตรหลานของท่านอายุสามปี จะมีการคิดค่าใช้จ่ายใน
การขอใช้บริการ หรือ หากท่านต้องการขอให้บุตรหลานของท่านใช้บริการ

อัตราค่าเทอม/ค่าธรรมเนี ยม

โรงเรียนเตรียมอนุ บาล-อนุ บาลอายุ 1-6 ปี
เทศบาลจะเป็ นผู้กําหนด
อัตราค่าเทอม/ค่าธรรมเนี ยม

ชัน
้ เตรียมอนุ บาลมากกว่าสามชั่วโมงต่อวัน ทางเทศบาลของท่าน จะทํา
การพิจารณาค่าธรรมเนี ยมการใช้บริการให้กับท่าน
สําหรับการเข้าชัน
้ เรียนอนุ บาล จะไม่มีการเสียค่าใช้จ่าย

0:-

0:-

โรงเรียนเตรียมอนุ บาล-อนุ บาลภาครัฐ
อายุ 3-6 ปี ไม่ตอ้ งเสียค่าเทอม
(สามชั่วโมง)

ชัน
้ เตรียมประถมอายุ 6-7 ปี
ไม่ตอ้ งเสียค่าเทอม

เป้ าหมายของชัน
้ เตรียมอนุ บาล
ชัน
้ เตรียมอนุ บาล คือ ขัน
้ เริม่ ต้นของการสร้างพัฒนาการให้กับบุตรหลาน
ของท่าน และยังเป็ นการช่วยให้บุตรหลานของท่านได้พบปะกับเด็กคนอื่น
ๆ ด้วย แต่ ในเวลาเดียวกัน ชัน
้ เรียนอนุ บาล ยังช่วยให้ท่านได้มี โอกาสใน
การใช้เวลาในการศึกษาหรือทํางาน
ที่ชัน
้ เรียนเตรียมอนุ บาลนั ้น ถือว่าการเล่น เป็ นสิ่งที่สําคัญต่อ
พัฒนาการ และการเรียนรูข้ องบุตรหลานของท่าน เด็ก ๆ เรียนรูท
้ ี่จะ

แสดงออก โดยการร้องเพลง เต้นรํา วาดเขียน และ ระบายสี ภาษาเองก็
เป็ นสิ่งสําคัญ ทัง้ ภาษาสวีเดน และภาษาและวัฒนธรรมที่เป็ นชาติกําเนิ ด
ชัน
้ เตรียมอนุ บาลควรเป็ นที่ปลอดภัย สนุ กสนาน และได้เรียนรู้ ในส่วน
้ ฐานของความเท่าเทียมกัน และ ให้เด็กทัง้
ของการเรียน จะต้องอยู่บนพืน
ชายหญิง ได้รบั โอกาสในการพัฒนาตนเอง

เป้ าหมายของชัน
้ เรียนระดับอนุ บาล
เมื่อบุตรหลานของท่าน มีอายุได้หกปี เขา หรือ เธอ จะได้สิทธิ ในการเข้า
เรียนในระดับอนุ บาล ซึ่งการเรียนระดับนี ้ เป็ นการเรียนตามความสมัครใจ
แต่ถือเป็ นขัน
้ ฝึ กฝนเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การศึกษาภาคบังคับ
ที่เด็กทุกคนจะต้องเริม่ เรียนเมื่ออายุได้เจ็ดปี

การเล่นและกิจกรรมสร้างสรรค์ ยังเป็ นส่วนสําคัญในระดับชัน
้ นี ้ แต่การ
นั่ งเรียนนิ่ ง ๆ รับฟัง และเรียนรู้ ก็เป็ นสิ่งสําคัญเช่นกัน เด็ก ๆ จะได้รบั การ
ฝึ กฝนในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และยังได้พัฒนาภาษา และการคิดคํา
นวณไปด้วย
เช่นเดียวกับในระดับชัน
้ เตรียมอนุ บาล ในชัน
้ อนุ บาลนี ้ เด็กทัง้ ชาย
หญิง จะได้รบั โอกาสในการพัฒนาตนเอง

โรงเรียนอิสระ หรือ โรงเรียนของเทศบาล
ทางเทศบาล มีความรับผิดชอบในการทําให้แน่ ใจว่า บุตรหลานของท่าน
มีที่ ในชัน
้ เตรียมอนุ บาลท่านจะต้องแจ้งกับทางเทศบาลว่า ท่านมีความ
ประสงค์จะหาที่เรียนให้กับบุตรหลานของท่าน จากนั ้น ทางเทศบาลจะทํา
การนํ าเสนอสถานที่ ในชัน
้ เรียนเตรียมอนุ บาลที่ ใกล้บ้านท่านที่สุด ภายใน
เวลาสี่เดือน

ท่านสามารถเลือกระหว่าง โรงเรียนเตรียมอนุ บาลที่ดาํ เนิ นการโดยทาง
เทศบาลเอง หรือโรงเรียนอิสระ โรงเรียนอิสระ ในระดับชัน
้ เตรียมอนุ บาลนี ้
อาจดําเนิ นการโดย ผู้ปกครอง เจ้าหน้ าที่ หรือ บริษัท ซึ่งเงื่อนไขในการดํา
เนิ นงานจะเป็ นไปในแบบเดียวกัน และถือเป็ นหน้ าที่รบั ผิดชอบของทาง
เทศบาล ที่จะต้องทําให้แน่ ใจว่าบุตรหลานของท่านมีความปลอดภัย และ
ได้รบั การดูแลเป็ นอย่างดี

ท่านมีความสําคัญ
้ เพื่อบุตรหลานของท่าน การติดต่อในระหว่างวันถือเป็ น
ชัน
้ เตรียมอนุ บาลและชัน
้ อนุ บาล นั ้นจัดทําขึน
เรือ่ งสําคัญ คุณครูในชัน
้ เตรียมอนุ บาลและชัน
้ อนุ บาล จะแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับบุตรหลานของท่าน เมื่อท่าน
ได้นําพวกเขามาส่งและรับกลับบ้าน โปรดทําการแจ้งเจ้าหน้ าที่เกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาควรจะทราบ รวมถึง
สอบถามในสิ่งที่ท่านต้องการทราบด้วยเช่นกัน
ในหนึ่ งปี จะมีการพบปะสองสามครัง้ ซึ่งเป็ นโอกาสที่ท่านจะได้พบกับครูอย่างเป็ นการส่วนตัว เพื่อ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับพัฒนาการของบุตรหลานของท่าน ในการประชุมผู้ปกครอง ครู และผู้ปกครองจะได้พบ
กัน เพื่อปรึกษาในหัวข้อต่าง ๆ ทั่วไป พร้อมทัง้ วางแนวทางการดําเนิ นการด้วย
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