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Frågor och svar SFI Svenskaคำถำม และ คำตอบ
เกีย่ วกับ SFI ของ
Sotenäs Symbioscentrum

ให้ตอบคาถามที่เจอบ่อยที่สุดเกี่ยวกับการเรี ยนภาษาสวีเดนสาหรับผูท้ ี่อพยพเข้ามา (SFI)
1. อะไรคือ ภำษำสวีเดนสำหรับผู้อพยพเข้ ำมำ (SFI)?
SFI (Svenska för invandrare) คือการศึกษาภาษาสวีเดนระดับความรู ้ข้ น
ั พื้นฐานสาหรับผูใ้ หญ่ที่มีภาษาอื่นซึ่งไม่ใช่ภาษาสวีเ

ดน เป็ นภาษาแม่

ใครที่มีสิทธิเรียน (SFI)?
ท่านมีสิทธิเรี ยน SFI ที่ Sotenäs Symbioscentrum ถ้าท่านจดทะเบียนสามะโนครัวหรื อทะเบียนราษฎ์ที่ Sotenäs kommun,
มีใบอนุญาติให้อยูอ่ าศัย, อายุไม่ต่ากว่า 16 ปี และขาดความรู ้เกี่ยวกับภาษาสวีเดน
2.

ฉันจะติดต่ อสมัครเรียน SFI ได้อย่ำงไร?
ถ้าท่านต้องการเรี ยนภาษาสวีเดนสาหรับผูท้ ี่อพยพเข้ามา SFI ที่ Sotenäs Symbiocentrum ให้ติดต่อกับฝ่ ายแนะแนวการ
ศึกษาและอาชีพโดยมาติดต่อด้วยตัวเอง หรื อโทรไปที่ 0523-664675 เพื่อจองเวลามาทาเรื่ องสมัครเข้าเรี ยนได้
3.

ฉันจะเริ่มเรียน (SFI) หลักสู ตรไหน?
มันมีแนวทางที่แตกต่างกัน สามวิธี ท่านจะได้เริ่ มเรี ยนในกลุ่มไหนก็ข้ นึ กับพื้นฐานการศึกษาของท่าน, ประสพการณ์และควา
มรู ้ภาษาสวีเดนที่มีอยู่ ซึ่งจะประเมินได้จากการสนทนากัน, การทดสอบวัดระดับความรู ้ และหลักฐานการเรี ยนมาเช่นผลกา
รเรี ยนประกาศนียบัตร ใบรับรอง เป็ นต้น
4.

ฉันจะเรียนอะไรได้บ้ำง เมื่อฉันเรียน (SFI) จบแล้ว?
เมื่อท่านเรี ยน SFI จบแล้ว ท่านสามารถเรี ยนหลักสูตรชั้นประถมศึกษาบางวิชาได้ หลังจากนั้นก็เรี ยนต่อในระดับมัธยม ปลาย
(gymnasienivå) เช่น วิชาคณิ ตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาสวีเดนที่ใช้เป็ นภาษาที่สอง หรื อเรี ยนวิช าชีพบางวิชาของเรา
5.

ฉันจะเรียน (SFI) กี่ชั่วโมงต่ ออำทิตย์?
การเรี ยน 15 ชัว่ โมงต่ออาทิตย์ เป็ นการเรี ยนเต็มเวลา แต่นอกเหนือจากนี้ก็เป็ นการเรี ยนเองที่ตอ้ งทาที่บา้ นหลังการเรี ย นในห้องเรี
ยนจึงจะสามารถสอบผ่าน SFI
6.

ฉันจะสำมำรถเรียน (SFI) พร้ อมกันไปกับกำรทำงำนได้หรื อไม่ ?
มันเป็ นไปได้ที่จะเรี ยน SFI ในตอนเช้า, ตอนบ่าย หรื อบางชัว่ โมงในตอนเย็น ควบกับการทางานที่เป็ นกะ แต่ท่าน จะต้องเตรี ยม
ตัวรับผิดชอบตัวเองให้มากขึ้น เพื่อการพัฒนาของภาษา
7.

ใครเป็ นผู้กำหนด และเมื่อไหร่ ที่ฉันจะต้ องทำข้ อสอบ (SFI)?
อาจารย์ที่สอนท่านจะเป็ นผูต้ ดั สิ นใจว่าท่านจะทาข้อสอบระดับชาติเมื่อไหร่ ซึ่งจะมีการสอบตอนที่จะจบหลักสูตรระดับ B, C และ D
8.

จะใช้ เวลำนำนแค่ไหนในกำรเรียน (SFI) ให้ จบ?
มันขึ้นกับแต่ละคน และขึ้นกับตัวท่านเอง ท่านสามารถจะเรี ยนให้จบเร็วขึ้นหรื อให้ชา้ ลง ขึ้นกับความคุน้ เคยกับการ เรี ยนของท่าน
และความสามารถในการรับผิดชอบในการเรี ยน, การทาการบ้าน และอืน่ ๆที่โรงเรี ยน ของท่านเอง
9.

ฉันจะได้รับเกรดกำรให้ คะแนนเมื่อฉันเรียน (SFI) หรื อไม่ ?
ท่านจะได้รับเกรดเมื่อเรี ยนจบหลักสูตรทุกระดับ การให้เกรดแบ่งเป็ นหกระดับ คือ A, B, C, D, E และ F, E เป็ นเกรดที่ผา่ นในขั้น
ต่าสุด ในขณะที่ A เป็ นเกรดสูงสุด ส่วน F เป็ นเกรดที่ไม่ผา่ น

10.

มีค่ำใช้ จ่ำยอะไรบ้ ำงไหมในกำรเรียน (SFI)?
ไม่มีเลย, ฟรี สาหรับ SFI แต่ท่านต้องจ่ายค่าหนังสื อพจนานุกรม, ปากกา และสมุดจดบันทึกต่างๆเอง ที่โรงเรี ยนท่าน
สามารถยืมคอมพิวเตอร์, แท็บเล็ต, พจนานุกรม และมีอินเทอร์เน็ต รวมทั้งอุปกรณ์การเรี ยนให้ฟรี
11.
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12. กำรเรียน (SFI) ของฉัน จะสำมำรถได้ รับเงินอุดหนุนกำรศึกษำจำกกองทุนกำรศึกษำส่ วนกลำง
(CSN= Centrala Studiestödsnämnden) หรื อไม่ ?
ไม่ได้ ท่านจะไม่ได้รับเงินอุดหนุนจาก CSN สาหรับการเรี ยน SFI

เมื่อฉันเรียน (SFI) ฉันสำมำรถมีเวลำพักบ้ ำงไหม?
ท่านมีโอกาสที่จะไปพักร้อนได้ หรื อสามารถลาพักได้มากถึงสองอาทิตย์โดยที่ยงั คงเก็บที่เรี ยนไว้ได้ การยื่นเรื่ องขอลาพักที่นอ้
ยกว่าหนึ่งอาทิตย์ให้ลากับอาจารย์ที่สอน แต่ถา้ นานกว่าหนึ่งอาทิตย์ก็ตอ้ งลากับอาจารย์ใหญ่
13.

14. ฉันจะต้ องทำอะไรบ้ ำง ถ้ำฉันไม่ สำมำรถมำเรียนได้ ?
ท่านจะต้องแจ้งให้อาจารย์ผสู้ อนของท่านทราบเสมอ ถ้าท่านไม่สามารถมาเรี ยนได้ ถ้าท่านป่ วยหรื อจาเป็ นต้องอยูบ่ า้ นเพื่อดูแล
บุตรของท่านที่ป่วย หรื อมีเหตุอย่างอื่น ให้ส่งข้อความไปที่ 072-141 45 00 ให้เขียนชื่อของท่าน และสาเหตุ
15. ฉันจะต้ องมำโรงเรียนบ่ อยครั้งแค่ ไหน?
ทางโรงเรี ยนเสนอชัว่ โมงเรี ยนที่มีอาจารย์สอนในห้องเรี ยน ในเวลาราชการ 15 ชัว่ โมงต่ออาทิตย์ ท่านจะต้องมาเรี ยนตามตารางเรี ย
นของท่าน ถ้าท่านไม่มาเรี ยนและไม่ได้แจ้งการขาดเรี ยนให้ทางโรงเรี ยนทราบเป็ นเวลาสองอาทิตย์ ชื่อของ ท่านก็จะถูกจาหน่ายออก
16. ฉันมีควำมรับผิดชอบอะไรบ้ ำงในกำรเรียน (SFI) ของฉัน?
ท่านรับผิดชอบการพัฒนาการของภาษาของท่านเอง โดยการกระตือรื อร้นและร่ วมมือกับการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยนรวมทั้งก
ารเรี ยนเองที่บา้ น ถ้าท่านไม่รับผิดชอบการเรี ยนของท่าน ท่านก็มีความเสี่ ยงที่จะถูกจาหน่ายชื่อออก
17. อำจำรย์สอนสำมำรถช่ วยอะไรท่ำนได้บ้ำง?
หน้าที่ของอาจารย์ที่สอนในโรงเรี ยนก็คือการช่วยท่านในห้องเรี ยนให้ภาษาของท่านมีการพัฒนาถ้าท่านจาเป็ นต้องการความช่ว ยเหลือ
หรื อมีคาถามเกี่ยวกับใบเสร็จ, ใบขับขี่, การใช้บริ การโทรศัพท์, การรักษาพยาบาล ฯลฯให้ติดต่อ แผนกบูรณาการ (Integration)
18. มีกฎเกณฑ์ อะไรบ้ ำงที่ใช้ ในโรงเรียนเมื่อฉันเรียน (SFI)?
•
ฟังและแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
•
มาให้ตรงเวลาเสมอ และให้แจ้งทางโรงเรี ยนถ้ามีการขาดเรี ยน
•
พยายามพูดเฉพาะภาษาสวีเดนในชัว่ โมงเรี ยน
•
ตั้งโทรศัพท์มือถือให้ไร้เสี ยง และเก็บเอาไว้
•
ห้ามสูบบุหรี่ ยกเว้นบริ เวณที่กาหนดไว้ให้สูบได้
•
ให้รับผิดชอบการเรี ยน และรับผิดชอบวันสิ้นกาหนดการส่งงาน
•
ช่วยดูแลอาคารสถานที่เรี ยน, การตกแต่งภายใน และอุปกรณ์ต่างๆ
•
ไม่มีการผ่อนผันหรื อให้อภัยกับเรื่ องยาเสพติด, การกลัน่ แกล้ง และการฉ้อโกง
19. เรียน (SFI) ทำงอินเทอร์ เน็ตได้หรื อไม่ ?
มันไม่มีหลักสูตรที่สอนทางอินเทอร์เน็ต แต่ถา้ ท่านต้องการเรี ยนภาษาสวีเดนด้วยตัวเอง ก็ขอแนะนา ตัวอย่างเช่น Digital
Spåret, Kreativpedagogik และ UR
20. ฉันจะสำมำรถติดต่ อกับใคร เกี่ยวกับเรื่ องอะไรต่ ออะไร?
ถ้าท่านจาเป็ นจะต้องติดต่อกับอาจารย์สอน SFI ที่โรงเรี ยน ก็ให้โทรหมายเลข 072-1414500 ถ้ามีคาถามอื่นๆ เช่น:
คำถำมเกี่ยวกับ:
เว็บไซต์
โทรศัพท์
www.symbioscentrum.se
0523 664675
การแนะแนวการเรี ยน และอาชีพ
www.csn.se
0771 276000
ทุนช่วยการศึกษา (CSN)
www.arbetsformedlingen.se 0771 416416
สานักงานแรงงาน
www.sotenas.se
0523 664743
การบูรณาการ (AME=Abetsmarknad och
Integrationsenheten)
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