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ปรับปรุ งล่าสุด

เอสเอฟอี
การศึกษาภาษาสวีเดนสาหรับ ชาวต่างชาติ
เอสเอฟอีคือหลักสูตรการเรี ยนภาษาสวีเดนขั้นพื้นฐาน วัตถุประสงค์กค็ ือการที่คุณจะ
สามารถออกไปทางานหรื อศึกษาต่อไปได้ คุณสามารถพูดคุยกับนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (SYV)
เกี่ยวกับการศึกษาและโอกาสในการทางานของคุณได้
การเรี ยนเอสเอฟอีเป็ นไปดังนี้
เอสเอฟอีมีแนวทางการเรียนสามแนวทาง (1-3) และมีสี่หลักสู ตร (เอ-ดี ) เมื่อคุณบรรลุวตั ถุประสงค์
ในการเรี ยนหลักสูตรหนึ่งคุณจะได้รับใบแสดงผลการเรี ยน หลังจากจบเอสเอฟอีแล้วคุณ
สามารถเรี ยนต่อที่คอมวุกซ์ได้
การไปพูดคุยที่ศู (Vuxenutbildningscentrum, Rosenlundsgatan 52) ของคุณอาจใช้เวลาระหว่าง 30
นาทีถึง 3 ชัว่ โมง เพื่อที่จะสามารถรู ้ ได้วา่ คุณต้องเรี ยนหลักสู ตรไหนก็จะมีการสัมภาษณ์คุณสั้นๆ และคุณอาจ
ได้ทาการทดสอบเพือ่ ประเมินภาษาที่ศูนย์เอสเอฟอีดว้ ย หลังจากนั้นคุณก็เลือกโรงเรี ยนที่มีที่นงั่ ว่าง
และเราจะส่ งใบเรี ยกตัวไปให้คุณ จากวันที่ลงทะเบียนไปจนถึงวันเริ่ มหลักสู ตรมักจะใช้เวลา
สองสามสัปดาห์ เอสเอฟอีเปิ ดหลักสูตรการเรี ยนตลอดทั้งปี นักเรี ยนเริ่ มและสิ้นสุ ด
การเรี ยนในช่วงเวลาที่แตกต่างกันในระหว่างการศึกษา การเรี ยนการสอนและหนังสื อเรี ยนนั้นฟรี
ทุกหลักสูตรเริ่ มต้นด้วยการปฐมนิเทศน์ ในการปฐมนิ เทศน์น้ นั คุณจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
หลักสู ตรและเกี่ยวกับโรงเรี ยน คุณปรึ กษาหารื อเรื่ องเป้ าหมายในการเรี ยนของคุณกับครู ของคุณด้วย
พวกคุณจัดทาแผนการศึกษารายบุคคลสาหรับตัวคุณและตัดสิ นใจร่ วมกันว่าคุณจะเรี ยนหลักสู ตรนั้นนานแค่ไหน
ถ้าหากคุณไม่สามารถเข้าร่ วมในสัปดาห์แรกได้ คุณก็จะเสี ยที่นงั่ ในการเรี ยนของคุณไป
ในระหว่างที่เรี ยนหลักสูตรนั้นคุณสามารถเปลี่ยนแปลงเวลาเรี ยนของคุณได้ถา้ หากจาเป็ น
โดยการปรึ กษาหารื อกับทางโรงเรี ยน เมื่อครู ของคุณประเมินว่าคุณได้บรรลุวตั ถุประสงค์
และข้อกาหนดเรื่ องความรู้ความสามารถที่วางไว้แล้วก็จะจบหลักสู ตรด้วยการที่คุณทาการสอบจบ
(การสอบวัดผลระดับชาติจากกรมการศึกษา)

แผนการศึกษาสาหรับ เอสเอฟอีมีที่:

skolverket.se

ทุกคนพูดภาษาสวีเดนในการเรี ยนหลักสู ตรนี้ ต้ งั แต่วนั แรก ครู ท้งั หลายสอนเป็ นภาษาสวีเดน
พวกคุณจะได้เรี ยนในห้องเรี ยนและในห้องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งออกไปทัศนศึกษานอกโรงเรี ยนด้วย เช่น
ตามสถานประกอบการและพิพิธภัณฑ์ เป็ นต้น ในการเรี ยนพวกคุณใช้หนังสื อ หนังสื อพิมพ์ สื่ อสังคมออนไลน์
โปรแกรมภาษา แท็บเล็ต และอื่นๆ อีกมากมาย
Vuxenutbildningscentrum
Rosenlundsgatan 52
Tel: 08-508 35 450
Epost: sfi@stockholm.se
Webb: stockholm.se/sfi

คุณรับผิดชอบเรื่ องการเรี ยนของคุณและการเข้าเรี ยนให้ตรงเวลาด้วยตัวเอง เป็ นเรื่ องสาคัญเช่นกัน
ที่คุณจะมีความกระตือรื อร้นเวลาอยูใ่ นคาบเรี ยน ทาการบ้านของคุณ และทบทวนที่บา้ นในสิ่ ง
ที่คุณได้เรี ยนรู้ที่โรงเรี ยน
ถ้าหากคุณต้องขาดเรี ยน คุณควรจะแจ้งให้ครู ของคุณทราบล่วงหน้า หากคุณขาดเรี ยนติดต่อกันเกิน 14 วันปฏิทิน
คุณจะเสี ยที่นงั่ เรี ยนในหลักสูตรนั้นไป ถ้าหากคุณต้องการกลับมาเรี ยนอีกให้ติดต่อ
โรงเรี ยนที่คุณเคยเรี ยนล่าสุด ถ้าหากคุณได้หายไปนานเกิน 6 เดือนให้ติดต่อศูนย์เอสเอฟอี
หากคุณต้องการเปลี่ยนโรงเรี ยนให้ติดต่อกัน แต่คุณไม่สามารถเปลี่ยนโรงเรี ยน ได้ถา้ หากคุณอยูใ่ นช่วงใกล้จบหลักสู ตร
การเรี ยนเอสเอฟอีมีผหู้ ญิงและผูช้ ายจากทัว่ ทุกมุมโลกซึ่ งมีวฒั นธรรมและศาสนาที่แตกต่างกันเข้าร่ วม
เป็ นเรื่ องสาคัญที่ทุกคนจะให้ความเคารพและใส่ ใจความรู ้สึกของกันและกัน
หาโอกาสในการใช้ภาษาสวีเดนให้บ่อยและมากที่สุดเท่าที่คุณสามารถทาได้!
อืน่ ๆ
ผูท้ ี่มีอายุ 16 ปี หรื อมากกว่านั้น มีชื่อในทะเบียนราษฎร์ ในสตอกโฮล์ม ได้รับหมายเลขประจาตัว
บุคคลที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว และต้องการเรี ยนภาษาสวีเดนในระดับเอสเอฟอี มีสิทธิ์เรี ยนเอสเอฟ
อีที่สตอกโฮล์มได้ ถ้าหากคุณเป็ นพลเมืองของประเทศในสหภาพยุโรป/ประเทศในเขตเศรษฐกิจ
ยุโรป หรื อพลเมืองในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ คุณต้องมีใบสิ ทธิในการพานัก รวมทั้งจะต้อง
อยูอ่ าศัยในสตอกโฮล์มด้วย
ถ้าหากคุณได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงาน (a-kassa) และต้องการเรี ยนเอสเอฟอี คุณจะต้อง
ติดต่อกองทุนเงินทดแทนกรณี วา่ งงานของคุณก่อน ขอการยืนยันเรื่ องการศึกษา (studieförsäkran) ส่งใบคาร้อง
ไปแต่เนิ่ นๆ และรอคาตัดสิ นจากกองทุนเงินทดแทนกรณี วา่ งงานก่อนก่อนที่คุณจะเริ่ มเรี ยน
เพื่อที่คุณจะสามารถทาการศึกษาได้ มีขอ้ กาหนดว่าต้องมีการลงทะเบียนข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณ
คณะกรรมการด้านตลาดแรงงานเป็ นผูร้ ับผิดชอบการลงทะเบียนว่าจะเป็ นอย่างไร และพวกเขา
จะต้องปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติข้อมูลส่ วนบุคคล (Pul) พิเศษอย่างหนึ่ งในการลงทะเบียน
นั้น ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณอาจมีการส่ งต่อไปที่โรงเรี ยนที่คุณจะไปเรี ยน คุณมีสิทธิ์ขอคัดสาเนาข้อมูล
ที่เกี่ยวกับตัวคุณที่มีการลงทะเบียนไว้หนึ่ งครั้งต่อปี คุณก็เขียนใบคาร้องขึ้นมาหนึ่งใบ ซึ่งคุณลงนามและส่ งไปที่

Vuxenutbildningscentrum

ถ้าหากข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณที่มีการลงทะเบียน
ไว้มีความผิดพลาด คุณมีสิทธิ์ร้องขอให้มีการแก้ไขได้
ถ้าหากคุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนหรื ออย่างอื่นที่โรงเรี ยน ให้คุณแจ้งให้ครู ของคุณทราบ
หรื อไม่ก็ติดต่อกับผูร้ ับผิดชอบการศึกษา/ผูอ้ านวยการที่โรงเรี ยนก็ได้
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นหรื อส่งคาร้องเรี ยนอื่นๆ ได้ที่: stockholm.se/sfi
Vuxenutbildningscentrum
Rosenlundsgatan 52
Tel: 08-508 35 450
Epost: sfi@stockholm.se
Webb: stockholm.se/sfi

