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หลากภาษา และ ภาษาแม่
ที่บ้านท่าน ท่านใช้ ภาษาสวีเดนและ ภาษาอื่นกับบุตรของท่านในชีวิตประจาวันไหม?
ใน Salem Kommun ผู้ปกครองสามารถขอให้ บตุ รของท่านเรี ยนภาษาของท่านได้
เริ่มจากชั ้น อนุบาล จนถึงชั ้น มัธยมต้ นแก่บตุ รของท่าน จุดมุง่ หมายเพื่อ
เปิ ดโอกาสได้ พฒ
ั นาภาษาที่ใช้ อยู่ เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้ถึง ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของตน และ เป็ นการใช้ ภาษาสวีเดน และ ภาษา แม่ค่กู นั ไป
ภาษาแม่เป็ นอีกวิชาหนึ่ง ที่มีการสอนเป็ นเอกลักษณ์
ผู้ที่มีสทิ ธิในการเรี ยนวิชาภาษาแม่
- ผู้ปกครองท่านหนึ่ง
หรื อทั ้งสองท่านต้ องมีพื ้นภาษาแม่เป็ นภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาสวีเดน
- เป็ นภาษาที่ใช้ ในชีวิตประจาวัน
- นักเรียนมีภาษานั ้นๆเป็ นพื ้นฐานอยู่แล้ ว ( ไม่ใช่เป็ นการเริ่ มต้ นเรี ยน )
- จะต้ องมีเด็ก อย่างต่า 5 คน ใน Kommun ที่ตอ้ งการเรียนภาษาแม่ และ
ถ้ าเรามีครูที่เหมาะสม
ถ้ าท่านผู้ปกครองใช้ ภาษาสากล ภาษาชนกลุม่ น้ อย ภาษา ซามี ฟิ นแลนด์ โทรนี ฟิ นแลนด์
เยอรมันฮิบรู โรมานีชีบ ท่านก็สามารถ เรี ยนภาษาแม่ได้ โดย ถ้ าผู้ปกครองไม่ใช้ ภาษานั ้นๆ
เป็ นกิจวัต ทั ้งนี ้รวมถึงเด็กที่เป็ นบุตรบุญธรรม ด้ วย
เกี่ยวกับการสอน

คณะครูที่สอนนั ้น สว่นใหญ่แล้ วจะมาจากประเทศนั ้นๆที่มีวฒ
ั นธรรม เดียวกันกับเด็ก และ
มีความรู้ในภาษาสวีเดน เป็ นอย่างดี
การเรี ยนการสอนนั ้นจะสอนเป็ นกลุม่ และ สอนในสถานที่ และ โรงเรี ยนที่เหมาะสม
การสอน จะสอนเพื่อให้ เด็กได้ รับความรู้เทียบเท่ากัน เพื่อคุณภาพและ
มาตรฐานในการเรี ยน การสอน อาจมีการสอนในโรงเรี ยนอื่น ตามความเหมาะสม
ในขณะนี ้ Kommun เรามี ภาษาแม่ ดังนี ้
แอลเบเนีย, อาหรับ, อาซีเรี ยล, ซีเรี ย, เบงกอล, บอสเนีย, เซอร์ เบีย, โครเอเซีย, อังกฤษ,
ฟิ นแลนด์, ฝรั่งเศส, กรี ก, เคิร์ด, แมนดาริน, เนอเธอแลนด์, เฟลมิช, เพซีส, โปแลน, รัสเซีย,
โซมาเลีย, สเปน, ไทย, กริญญา, เชเชน, เยอรมัน, และ ฮังการี
การยื่นใบสมัคร
ผู้ปกครองเป็ นผู้ ยู ื่นใบสมัคร การเรี ยนภาษาแม่ ไม่มีค่าใช้ จ่ายใดๆ
เพียงกรอกข้ อความในใบสมัคร และส่งให้ ครูใหญ่ เพื่อจะได้ มอบให้ หน่วยที่รับผิดชอบ
เด็กใหม่
ใน Salem Kommun จะจัดห้ องเรี ยน 2 ชั ้น เพื่อรับเด็กใหม่ ที่มาจากประเทศอื่นๆ ที่
โรงเรี ยน Skogsäng คือชั ้น international จะมีชั ้นเด็กเล็ก และ ชั ้นเด็กโต การเรี ยน
จะสอนอยูห่ ลายวิชา โดยจะเน้ นภาษาสวีเดนเป็ นหลัก เพื่อไปเรี ยนห้ องปกติต่อไป
ระยะเวลาที่เด็กเรี ยนนั ้น จะขึ ้นอยู่กบั ตัวของเด็ก จะใช้ เวลามากน้ อยแค่ไหน
โดยปกติเด็กจะเรี ยนในชั ้นเตีรยมนี ้ ประมาณ 2-3 เทอม
ครูผ้ ชู ่วย

ถ้ าเด็กที่มาใหม่ยงั ไม่ได้ ภาษาสวีเดน
จะมีครูผ้ ชู ่วยมาช่วยอธิบายให้ เป็ นภาษาแม่เราเรี ยกว่า ครูผ้ ชู ่วย
ผู้ที่จะได้ รับความช่วยเหลือจากครูผ้ ชู ่วยนั ้น จะได้ รับการพิจารณาจากครูประจาชั ้น
ตามความเหมาะสม ว่าเด็กต้ องการความช่วยเหลือ หรื อไม่
ถ้ าต้ องการข้ อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
Anna Leven
E-post anna.leven@salem.se
070 723 1722

ครูภาษาไทย
ณัฏฐา ดาวฐิ ตโิ ชติ
070 091 8889

