่
หลักสู ตรฟรีเกียวกั
บสังคมสวีเดน เป็ นภาษาไทย
คุณอาศัยอยู่ในเขตเทศบาล มณฑลสตอกโฮล ์ม (Stockholm) หรือในเขตเทศบาลโฮบู (Håbo)
มณฑลอุปซอลา (Uppsala) ใช่หรือไม่ ในปลายเดือนกันยายนนี ้
่
่
จะมีการเริมหลั
กสูตรวันหยุดสุดสัปดาห ์เกียวกั
บการเรียนรู ้สังคมสวีเดนเป็ นภาษาไทย
่
่
่
้ กคนพูดภาษาไทย
ซึงเป็ นหลักสูตรเกียวกับสังคมสวีเดนโดยครูผส
ู ้ อนและเพือนร่
วมชันทุ

่ เป็
่ นญาติจากประเทศไทย เช่น
เป็ นหลักสูตรสาหรบั ผูย้ ้ายถินที
ผูท้ เดิ
ี่ นทางมาสวีเดนเนื่องจากมีคู่ครอง / สมาชิกในครอบคร ัวอยู่ทนี
ี่ ่ หากคุณมีอายุระหว่าง 18 ถึง 64
์ ้าเรียนหลักสูตรนี ในช่
้
้ คุณมีชอในทะเบี
่ื
ปี คุณมีสท
ิ ธิเข
วงสามปี แรก นับตังแต่
ยนราษฎร ์สวีเดน
้ ณจะได ้เรียนรู ้เพิมเติ
่ มเกียวกั
่
่
ในหลักสูตรนี คุ
บสิทธิและหน้าทีของคุ
ณ
่
่
่
่ ๆ อีกมากมาย
การเป็ นผูป้ กครองและเริมต ้นครอบครวั ทีนี ตลาดแรงงาน ระบบการศึกษาและอืน
้ วยใหค้ ุณเข ้าใจประเทศสวีเดนได ้ดีขน
่
หลักสูตรนี จะช่
ึ ้ และสามารถพึงพาตั
วเองได ้ในสังคมสวีเดน
้ นหลักสูตรการเรียนทางไกล
หลักสูตรนี เป็
้
่ าหนด
ดังนั้นหลักสูตรนี จะเป็
นการเรียนออนไลน์ในช่วงเวลาทีก
้
่ า้ น เพียงคุณมีโทรศัพท ์มือถือ คอมพิวเตอร ์หรือ
คุณสามารถเรียนหลักสูตรนี จากที
บ
่
แท็บเล็ตและการเชือมต่
ออินเทอร ์เน็ ต
้
่ ณเรียนจบหลักสูตรทังหมดแล
้
ผูเ้ รียนหลักสูตรนี ไม่ต ้องเสียค่าใช ้จ่ายใด ๆ เมือคุ
้ว
่
่
คุณจะได ้รับใบรบั รองทางไปรษณี ย ์ โดยใบรบั รองจะระบุจานวนชัวโมงทีคุณได ้เข ้าเรียน
้ ดขึนโดยเทศบาลของคุ
้
หลักสูตรนี จั
ณ
่
ผ่านศูนย ์ประสานงานของเทศบาลเพือการเรี
ยนรู ้สังคมในมณฑลสตอกโฮล ์ม (CSO)
้ ้ตามทีอยู
่ ่อเี มลด ้านล่าง
ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรนี ได
่
เริมหลั
กสู ตร: 26 กันยายน 2563
เวลา: วันเสาร ์และวันอาทิตย ์ เวลา 9.00-11.00 น.
สถานที:่ หลักสูตรการเรียนทางไกล โดยมีการประชุมพบกลุ่ม ณ
่ ก
่ าหนดในวันแรกของหลักสูตร
สถานทีที
หากคุณมีคาถามหรือต้องการลงทะเบียนหลักสู ตรนี ้ ส่งอีเมลไปที่ sam@edu.stockholm.se
่ มได ้ที่ nyistockholm.se
อ่านเพิมเติ
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Free course in Thai about the Swedish society
Do you live in a municipality in Stockholm county or in Håbo municipality I
Uppsala county? In the end of September a weekend course in civic orientation
will start in Thai – a course about the Swedish society. The course leader and
your classmates will all speak Thai.
The course is for next-of kin immigrants from Thailand, people who have come
to Sweden since their partner/close family member is here. If you are between
18-64 years old, then you have the right to take this course during your first
three years since you were registered in Sweden.
In the course you will learn more about your rights and obligations, to be a
parent and start a family here, the labor market and education system etc. The
course will help you understand Sweden better and become more independent
in the Swedish society.
It will be a distance learning course during specific times on the weekend. You
can take the course from home. All you need is a cell phone, a computer or a
tablet and internet connection. The course is free for you that study the course.
When you have taken the whole course, you will get a certificate in the mail.
The certificate will show how many hours you attended the course.
It is your municipality that offers this course, trough the municipality´s joint office
The center for Civic Orientation in Stockholm county (CSO).
Apply for the course through the email address below.
Start of the course: 26th of September 2020
Time: Saturdays and Sundays at 9-11 am
Location: Distance course, with a physical meeting the first day of the course
Do you have questions, or do you want to sign up for the course? Send an
e-mail to: sam@edu.stockholm.se.
Read more on nyistockholm.se.
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