ใบสมัครเรียนวิชาภาษาแม่ (ภาษาไทย)
Thailändska

ใบสมัครเรียนวิชาภาษาแม่ (ภาษาไทย)
กรุ ณาอ่านรายละเอียดสําหรับนักเรี ยนและผูป้ กครอง ก่อนที่คุณจะทําการกรอกใบสมัครฉบับนี้
“การสอนวิชาภาษาแม่ (ภาษาไทย) ในโรงเรี ยน, รายละเอียดสําหรั บนักเรี ยนและผู้ปกครอง”
วันทีใ่ นการสมัครเรียน_________________________
กรุ ณากรอกใบสมัครดังนี้
ชื่อสกุล (นามสกุล):___________________________________ ชื่อ

:________________________________
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนจากรัฐบาล:____________________________________________

________
ที่อยู:่ _____________________________________________
เบอร์โทรศัพท์:_________________________
เลขรหัสไปรษณี ย:์ ____________________________
ที่อยูต่ ามไปรษณี ย(์ เมือง):_________________________
โรงเรี ยน:______________________________________________
ระดับชั้น:_________________________

ภาษาแม่ :_______________________________
ใครทีม่ ีสิทธิ์ในการเรี ยนวิชาภาษาแม่ (เกณฑ์ การตัดสิ น)?

• นักเรี ยนที่ศึกษาในโรงเรี ยนระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย
อีกทั้งในโรงเรี ยนระดับประถมศึกษาแบบพิเศษ/มัธยมศึกษาตอนต้นแบบพิเศษ และในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแบบพิเศษ
• นักเรี ยนที่มีผปู ้ กครองอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีการใช้ภาษาอื่นนอกจากภาษาสวีเดน
• นักเรี ยนที่มีการใช้ภาษาแม่ในชีวติ ประจําวันที่บา้ น (ยกเว้นเด็กนักเรี ยนที่รับมาเป็ นบุตรบุญธรรม)
• นักเรี ยนจะต้องมีความรู ้พ้นื ฐานในวิชาภาษาแม่ โดยที่นกั เรี ยนจะต้องมีความเข้าใจในภาษาแม่ก่อนที่จะมีการเริ่ มการเรี ยนการสอน
(จะไม่ มกี ารดําเนินการเรียนการสอนให้ กบั ผู้ทตี่ ้องการทีจ่ ะเริ่มเรียนวิชาภาษาแม่ )
• นักเรี ยนเป็ นผูท้ ี่มีความสนใจในการเรี ยนวิชาภาษาแม่ดว้ ยตัวของนักเรี ยนเอง
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ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าบุตรของข้ าพเจ้ าอยู่ในเกณฑ์ การตัดสิ นเพือ่ เข้ าเรียนวิชาภาษาแม่ ทุกประการ
ลายเซ็นต์ของผูป้ กครอง

:____________________________________________________________
การสอนวิชาภาษาแม่ ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น,
รายละเอียดสํ าหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
วิชาภาษาแม่

• วิชาภาษาแม่เป็ นวิชาอิสระที่มีแผนการเรี ยนการสอนและวิธีการให้คะแนนในแบบของตนเอง
ซึ่งได้มีการกล่าวถึงอยูใ่ นหลักสูตรสําหรับโรงเรี ยนในระดับประถมศึกษา/ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/โรงเรี ยนในระดับประถมศึกษา
แบบพิเศษ/โรงเรี ยนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแบบพิเศษ(Lgr11)
และโรงเรี ยนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/โรงเรี ยนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแบบพิเศษ (GY11)
• สิ ทธิในการสอนวิชาภาษาแม่เป็ นไปตามกฎระเบียบของทางโรงเรี ยน

• การพัฒนาความรู ้ในภาษาแม่เป็ นปั จจัยสําคัญในการเรี ยนภาษาสวีเดนและภาษาอื่น ๆ

ใครทีม่ ีสิทธิ์ในการเรี ยนวิชาภาษาแม่ (เกณฑ์ การตัดสิ น)?

• นักเรี ยนที่ศึกษาในโรงเรี ยนระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย
อีกทั้งในโรงเรี ยนระดับประถมศึกษาแบบพิเศษ/มัธยมศึกษาตอนต้นแบบพิเศษ และในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแบบพิเศษ
• นักเรี ยนที่มีผปู ้ กครองอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีการใช้ภาษาอื่นนอกจากภาษาสวีเดน
• นักเรี ยนที่มีการใช้ภาษาแม่ในชีวติ ประจําวันที่บา้ น (ยกเว้นภาษาที่มีผใู ้ ช้ส่วนน้อย1 และเด็กนักเรี ยนที่ได้รับมาเป็ นบุตรบุญธรรม)
• นักเรี ยนจะต้องมีความรู ้พ้นื ฐานในวิชาภาษาแม่ โดยที่นกั เรี ยนจะต้องมีความเข้าใจในภาษาแม่ก่อนที่จะมีการเริ่ มการเรี ยนการสอน
(จะไม่มีการดําเนินการเรี ยนการสอนให้กบั ผูท้ ี่ตอ้ งการที่จะเริ่ มเรี ยนวิชาภาษาแม่)
• นักเรี ยนเป็ นผูท้ ี่มีความสนใจในการเรี ยนวิชาภาษาแม่ดว้ ยตัวของนักเรี ยนเอง

เราควรทําอย่ างไร ?
• ผูป้ กครองจะต้องกรอกใบสมัครและรับรองว่านักเรี ยนอยูใ่ นเกณฑ์ตามข้อกําหนดข้างต้น

เพื่อที่การเรี ยนการสอนวิชาภาษาแม่บรรลุผลและประสบผลสําเร็จ (โดยที่จะต้องมีการใช้ภาษาแม่ตามที่ได้กล่าวอ้าง)
• สําหรับนักเรี ยนที่จะเริ่ มต้นศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะสมัครผ่านระบบดิจิตอล
อีกทั้งมีการเลือกวิชาภาษาแม่สาํ หรับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในตอนที่นกั เรี ยนเรี ยนในระดับชั้น 9

• ใบสมัครจะต้องส่งไปยังครู ใหญ่ของโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนศึกษาอยูเ่ พื่อทําการอนุมตั ิ
• หลังจากที่ครู ใหญ่ทาํ การอนุมตั ิแล้วใบสมัครจะถูกส่งไปที่ครู ใหญ่ของวิชาภาษาแม่
• การสมัครวิชาภาษาแม่จะทําการสมัครเพียงหนึ่งครั้ง ในช่วงที่นกั เรี ยนเรี ยนในโรงเรี ยนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
__________________________________________________
1

Finska, jiddisch, meänkieli, romani chib และ samiska
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• หากนักเรี ยนทําการสมัครเรี ยนวิชาภาษาแม่ นักเรี ยนจะต้องทําการเข้าเรี ยนอย่างต่อเนื่องเหมือนกันกับการเรี ยนในวิชาอื่นๆ

เรามีความคาดหวังว่านักเรี ยนที่ทาํ การสมัครเรี ยนในวิชาภาษาแม่จะทําการเรี ยนวิชาภาษาแม่ไปอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาการศึกษา
ของนักเรี ยนผูน้ ้ นั

• การสมัครเรี ยนวิชาภาษาแม่ สําหรับนักเรี ยนใหม่จะทําการพิจารณาภายในปี การศึกษานั้น ๆ
และถ้าหากเป็ นไปได้ก็จะมีการจัดการให้นกั เรี ยนเข้าเรี ยนในกลุ่มที่มีอยูแ่ ล้ว

• การสอนวิชาภาษาแม่ไม่สามารถสอนภาษาอื่น ๆ หรื อสอนมากกว่าหนึ่งภาษาให้กบั นักเรี ยนได้
• ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ในการเรี ยนการสอน ผูป้ กครองหรื อนักเรี ยนจะได้รับจากครู ผสู ้ อนวิชาภาษาแม่
หลังจากที่ภาคการศึกษาของโรงเรี ยนเริ่ มขึ้น หรื อหลังจากที่ใบสมัครเรี ยนวิชาภาษาแม่มาถึงยังครู ใหญ่วชิ าภาษาแม่
โดยที่จะมีการแจ้งผ่านทางจดหมาย, โทรศัพท์ หรื อผ่านทางอีเมลล์

เงื่อนไข
• จะต้องมีนกั เรี ยนแจ้งความประสงค์ในการเข้าเรี ยนวิชาภาษาแม่ (ภาษาไทย) อย่างน้อย 5 คนภายในเขตเทศบาลเดียวกัน
• ในการที่จะจัดกลุ่มการเรี ยนการสอนวิชาภาษาแม่ (ภาษาไทย) จะต้องมีนกั เรี ยนอย่างน้อย 5 คน

โดยจะมีการจัดกลุ่มนักเรี ยนจากหลายโรงเรี ยนและอายุที่แตกต่างกัน การสอนจะเกิดขึ้นในโรงเรี ยนที่มีการจัดกลุ่มของนักเรี ยน
โดยที่โรงเรี ยนที่มีการสอนจะเป็ นผูจ้ ดั การเรื่ องสถานที่ โดยจะมีการคํานึงในเรื่ องของอายุของนักเรี ยน เช่น
เด็กที่สามารถดูแลตนเองได้ก็จะต้องเดินทางไปเรี ยนวิชาภาษาแม่ที่โรงเรี ยนอื่น ๆ ที่มีการจัดกลุ่มการเรี ยนการสอนขึ้น

• ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม ครู ผสู ้ อนสามารถเริ่ มการสอนวิชาภาษาแม่ (ภาษาไทย) ได้
• จะดําเนินการเรี ยนการสอนวิชาภาษาแม่ (ภาษาไทย) นอกเหนือจากเวลาเรี ยนปกติของนักเรี ยน
ครู ใหญ่ของโรงเรี ยนต่าง ๆ จะทําการส่งใบสมัครไปที่:
Anne Eriksoo
Chef Enhet Nyanlända och Modersmål
Tel. 073-316 58 07
anne.mattisson.eriksoo@varberg.se
Elevens rektor skickar ansökningsblanketten till:

Christina Lindeberg, administratör
Enhet Nyanlända & Modersmål
Peder Skrivares skola, hus 1, sektor 1
Föreningsgatan 96
432 36 Varberg
Tel. 0340-883 46
christina.lindeberg@varberg.se
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