หลักสู ตรฟรีเกีย่ วกับสั งคมสวีเดน เป็ นภาษาไทย
คุณอาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาล มณฑลสตอกโฮล์ม (Stockholm) หรื อในเขตเทศบาลโฮบู (Håbo) มณฑลอุปซอลา (Uppsala) ใช่หรื อไม่
ในกลางเดือนสิงหาคม 2021 จะมีการเริ่ มหลักสูตรภาคค่าเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้สังคมสวีเดนเป็ นภาษาไทย
ซึ่งเป็ นหลักสูตรเกี่ยวกับสังคมสวีเดนโดยครู ผสู ้ อนและเพื่อนร่ วมชั้นทุกคนพูดภาษาไทย
เป็ นหลักสูตรสาหรับผูย้ า้ ยถิ่นที่เป็ นญาติจากประเทศไทย เช่น ผูท้ ี่เดินทางมาสวีเดนเนื่องจากมีคู่ครอง / สมาชิกในครอบครัวอยูท่ ี่นี่
หากคุณมีอายุระหว่าง 18 ถึง 64 ปี คุณมีสิทธิ์เข้าเรี ยนหลักสู ตรนี้ในช่วงสามปี แรก นับตั้งแต่คุณมีชื่อในทะเบียนราษฎร์สวีเดน
ในหลักสูตรนี้คุณจะได้เรี ยนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ ทธิและหน้าที่ของคุณ การเป็ นผูป้ กครองและเริ่ มต้นครอบครัวที่นี่ ตลาดแรงงาน
ระบบการศึกษาและอื่น ๆ อีกมากมาย หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจประเทศสวีเดนได้ดีข้ นึ และสามารถพึ่งพาตัวเองได้ในสังคมสวีเดน
หลักสูตรนี้เป็ นหลักสูตรการเรี ยนทางไกล ดังนั้นหลักสู ตรนี้จะเป็ นการเรี ยนออนไลน์ในช่วงเวลาที่กาหนด
คุณสามารถเรี ยนหลักสู ตรนี้จากที่บา้ น เพียงคุณมีโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ หรื อ แท็บเล็ตและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ผูเ้ รี ยนหลักสู ตรนี้ไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เมื่อคุณเรี ยนจบหลักสู ตรทั้งหมดแล้ว คุณจะได้รับใบรับรองทางไปรษณีย์
โดยใบรับรองจะระบุจานวนชัว่ โมงที่คุณได้เข้าเรี ยน
หลักสูตรนี้จดั ขึ้นโดยเทศบาลของคุณ ผ่านศูนย์ประสานงานของเทศบาลเพื่อการเรี ยนรู้สังคมในมณฑลสตอกโฮล์ม (CSO)
ลงทะเบียนเรี ยนหลักสูตรนี้ได้ตามที่อยู่อีเมลด้านล่าง
เริ่มหลักสู ตร: 10 สิงหาคม 2564
จบหลักสู ตร: 22 ธันวาคม 2564
เวลา: วันอังคารและวันพุธ เวลา 17:30-20.00 น.
สถานที่: หลักสูตรการเรี ยนทางไกล โดยมีการประชุมพบกลุ่ม ณ สถานที่ที่กาหนดในวันแรกของหลักสูตร
หากคุณมีคาถามหรื อต้องการลงทะเบียนหลักสู ตรนี้ ส่งอีเมลไปที่ sam@edu.stockholm.se
ที่เรี ยนมีจานวนจากัด สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ nyistockholm.se
คุณสามารถบอกกล่าวหรื อแนะนาหลักสู ตรนี้ให้กบั เพื่อนของคุณได้เช่นกัน
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Gratis kurs på thailändska om det svenska samhället
Bor du i en kommun i Stockholms län eller i Håbo kommun i Uppsala län? I
mitten av augusti 2021 börjar en kvällskurs i samhällsorientering på thailändska
- en kurs om det svenska samhället. Kursledaren och dina klasskamrater pratar
alla thai.
Kursen riktar sig till anhöriginvandrare från Thailand, alltså personer som
kommit till Sverige då de har en partner/nära familjemedlem här. Är du mellan
18–64 år har du rätt att läsa denna kurs under dina första tre år sedan du
folkbokförts i Sverige.
I kursen kommer du lära dig mer om dina rättigheter och skyldigheter, att vara
förälder och starta familj här, arbetsmarknaden och utbildningssystemet med
mera. Kursen hjälper dig förstå Sverige bättre och bli självständig i det svenska
samhället.
Det kommer vara en fjärrundervisningskurs, så kursen kommer ske med
distansundervisning under bestämda tider. Du kan läsa kursen hemifrån. Allt du
behöver är en mobiltelefon, dator eller läsplatta samt internetuppkoppling.
Kursen är helt gratis för dig som studerar kursen. När du har läst hela kursen får
du ett intyg på posten. I intyget står det hur mycket du har närvarat i kursen.
Det är din kommun som erbjuder denna kurs, genom kommunernas
gemensamma kansli Centrum för samhällsorientering i Stockholms län (CSO).
Anmäl dig till kursen genom mejladressen nedan.
Kursstart: 10 augusti 2021
Kursen avslutas: 22 december 2021
Tider: tisdagar och onsdagar kl. 17.30 -20.00
Plats: Distanskurs, med en fysisk träff den första kursdagen.
Har du frågor eller vill du anmäla dig till kursen?
Mejla till sam@edu.stockholm.se.
Det finns ett begränsat antal platser, först till kvarn!
Läs mer på nyistockholm.se.
Tipsa gärna dina vänner om kursen!
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