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การเรียนรู้สังคม

การเรียนรู้ สังคม

คุณจะได้ รับความรู้ เกี่ยวกับสิทธิและหน้ าที่ของคุณ
ประชาธิปโตยของสวีเดน และวิธีการจัดระบบสังคม
โดยหลักสูตรนี ้จะให้ ข้อมูลที่สาคัญ ๆ แก่คณ
ุ เพื่อเป็ นจุดเริ่ มต้ นที่ดีสาหรับการอยู่อาศัยในประเทศสวีเดน

คุณจะได้ รับความรู้ เกี่ยวกับสิทธิและหน้ าที่ของคุณ
ประชาธิปโตยของสวีเดน และวิธีการจัดระบบสังคม
โดยหลักสูตรนี ้จะให้ ข้อมูลที่สาคัญ ๆ แก่คณ
ุ เพื่อเป็ นจุดเริ่ มต้ นที่ดีสาหรับการอยู่อาศัยในประเทศสวีเดน

สาหรั บผู้มาใหม่ ในสวีเดน

สาหรั บผู้มาใหม่ ในสวีเดน

หลักสูตรนี ้
เป็ นหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ติ นในชีวิตประจาวันในเรื่ องต่อไปนี ้ เช่น

การงานและการศึกษา

ที่อยู่อาศัย

สุขภาพและการรักษาพยาบาล

เด็กและครอบครัว
โดยคุณจะได้ เรี ยนหลักสูตรนี ้เป็ นภาษาแม่ของคุณ
หรื อภาษาอื่นที่คณ
ุ เข้ าใจ ซึง่ คุณจะได้ รับฟั ง สอบถาม และอภิปราย

หลักสูตรนี ้
เป็ นหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ติ นในชีวิตประจาวันในเรื่ องต่อไปนี ้ เช่น

การงานและการศึกษา

ที่อยู่อาศัย
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เด็กและครอบครัว
โดยคุณจะได้ เรี ยนหลักสูตรนี ้เป็ นภาษาแม่ของคุณ
หรื อภาษาอื่นที่คณ
ุ เข้ าใจ ซึง่ คุณจะได้ รับฟั ง สอบถาม และอภิปราย
หลักสูตรนีไ้ ม่ มีค่าใช้ จ่ายใด ๆ ทัง้ สิน้

หลักสูตรนีไ้ ม่ มีค่าใช้ จ่ายใด ๆ ทัง้ สิน้

สารบัญ/เนือ้ หาของหลักสูตร
หลักสูตรมีเนื ้อหาหลัก 8 หัวข้ อดังต่อไปนี ้

เข้ าสูป่ ระเทศสวีเดน

การอยู่อาศัยในสวีเดน

การเลี ้ยงชีพและการพัฒนาตนเองในสวีเดน

สิทธิและหน้ าที่ของแต่ละบุคคล

การสร้ างครอบครัวและการดูแลเด็กในสวีเดน

การรักษาสุขภาพของตนในสวีเดน

ผู้สงู อายุในสวีเดน

ใครบ้ างที่สามารถเข้ าเรี ยนหลักสูตรนีไ้ ด้
การเรี ยนรู้ สงั คมเป็ นหลักสูตรที่เปิ ดรับสาหรับผู้มีอายุ 18 - 64 ปี
ซึง่ เป็ นผู้เพิง่ มาใหม่ในสวีเดน และ

มีแผนการตังถิ
้ ่นฐาน

หรื อเป็ นญาติของผู้อพยพย้ ายถิ่น
(และได้ ลงทะเบียนราษฏร์ ในท้ องที่เทศบาลแห่งใดปแห่งหนึง่ เป็ น
ครัง้ แรก หลังจาก 1 พฤษภาคม 2556)
หลักสูตรการเรี ยนรู้ สงั คมจะไม่รับบุคคลต่อไปนี ้

บุคคลสัญชาติในเขตประเทศเศรษฐกิจยุโรป
หรื อประเทศสวิสเซอร์ แลนด์

นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

แรงงานต่างชาติ

นักเรี ยนแลกเปลี่ยน / นักวิจยั แลกเปลี่ยน

การสมัครเรี ยน
คุณสามารถสมัครเรี ยนโดยติดต่อกับเราได้ ที่
 โทรศัพท์ : 08-508 35 443
 อีเมล: infosam@stockholm.se
 เว็บไซต์ : www.nyistockholm.se
 สถานที่ทาการ: Hornsgatan 124, plan 3 (Sfi)
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ใครบ้ างที่สามารถเข้ าเรี ยนหลักสูตรนีไ้ ด้
การเรี ยนรู้ สงั คมเป็ นหลักสูตรที่เปิ ดรับสาหรับผู้มีอายุ 18 - 64 ปี
ซึง่ เป็ นผู้เพิง่ มาใหม่ในสวีเดน และ
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(และได้ ลงทะเบียนราษฏร์ ในท้ องที่เทศบาลแห่งใดปแห่งหนึง่ เป็ น
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 สถานที่ทาการ: Hornsgatan 124, plan 3 (Sfi)
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เป็ นเว็บไซต์สาหรับคุณที่มาใหม่ในสวีเดน
โดยคุณสามารถอ่านข้ อมูลเกี่ยวกับสังคมของสวีเดนเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์นี ้
ซึง่ ข้ อมูลทังหมดนั
้
นมี
้ เป็ นภาษาต่าง ๆ หลายภาษาด้ วยกัน
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ซึง่ ข้ อมูลทังหมดนั
้
นมี
้ เป็ นภาษาต่าง ๆ หลายภาษาด้ วยกัน

