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Thailandsk ภาษาไทย 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนอนบุาลที่ซานเดฟยรูด์ 
  

 

 

(รูปถ่าย) 
 

 

 

 

 
 

ก าหนดหมดเขตวันสมัคร ณ วันที่ 1 มีนาคม 

ประมวลกฎหมายโรงเรียนอนุบาลมาตรา 1  
«โดยมีความร่วมมือและการเข้าใจซ่ึงกนัและกนักบัทางบ้าน ทางโรงเรียนอนบุาลจึงจะได้รับมือกบัความ
ต้องการของบุตรเก่ียวกบัการเลี้ยงดู และการเล่น และได้ส่งเสริมการเรียนและมารยาท ซ่ึงเป็นพืน้ฐาน
เก่ียวกบัพฒันาการอย่างหลากหลาย» 
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6) การช าระเงิน และการลดราคาลง 

โรงเรียนอนุบาลทุกแห่งจะมีราคารายเดือนเท่าเทียบกัน ราคาดงักล่าวนัน้จะถูกปรับขึน้เล็กน้อยแต่ละปี อ่านดูข้อมลูใน
โฮมเพจของทางอ าเภอเพื่อเจอราคาของปีนี ้หรือโทรหาทางเราเพื่อรับข้อมลูเพิ่มเติมก็ได้  

ท่านจะเร่ิมช าระเงินในขณะที่บุตรของท่านได้เร่ิมเรียนที่โรงเรียนอนุบาล ส่วนค่าอาหารอาจจะมีราคาที่แตกต่างกันบ้าง ใน
โรงเรียนอนุบาลแต่ละแห่ง และโรงเรียนอนุบาลบางแห่งจะได้เก็บเงินมดัจ า 

ทุกคนจะมีโอกาสในการเข้าโรงเรียนอนุบาล ถ้าหากว่ารายได้ของครอบครัวต ่ากว่าเกณฑ์ที่ถูกก าหนดไว้ เป็นไปได้ที่จะ
ร้องขอให้ช าระรายเดือนที่ถูกลง หากครอบครัวได้รับรายได้จากทางส านักงานนาฟ สามารถย่ืนร้องขอเงินเพื่อช าระค่า
โรงเรียนอนุบาลที่นั่นได้ หากท่านมีบุตรสองคน หรือมากกว่านัน้ที่เข้าโรงเรียนอนุบาล ท่านไม่ช าระเต็มราคาส าหรับทุกคน 
อ่านดูได้ที่ www.sandefjord.kommune.no.  

 

   ……………………………………………………………….. 

 

โปรดสอบถามทางเรา หากท่านต้องการรับข้อมูลเพ่ิมเติม หรือต้องการขอความช่วยเหลือเพ่ือยื่น
ใบสมัครเพื่อรับสิทธิในการเข้าโรงเรียนอนุบาล  

 

อ าเภอซานเดฟยูรด์ โทร 33 41 60 00. 
www.sandefjord.kommune.no 

 

 

 

 

 



ที่แนะเทศนอร์เวย์ประมาณ  92 % ของบุตรทุกคนที่มีอายุระหว่าง 1-5 ขวบ ได้เข้าโรงเรียนอนุบาล ส่วนของบุตรที่ใช้ภาษา
หลากหลายที่เข้าโรงเรียนอนุบาลมีจ านวนต ่ากว่าบ้าง หมายความว่าประมาณ  81 % การเรียนที่โรงเรียนอนุบาลไม่เป็น
ส่วนหนึ่งของโรงเรียนภาคบงัคบั แต่ว่าอย่างไรก็ตาม ได้มีการถือว่าเป็นระดบัแรกของการศึกษาแต่ละระดบั  

1) พืน้ฐานที่ดีเพ่ือเร่ิมเรียนที่โรงเรียน 

ที่โรงเรียนอนุบาลบุตรสามารถเล่น และมีกิจกรรมการเคลื่อไหวอย่างหลากหลาย ภายใต้ขอบเขตที่มีความปลอดภยั ใน
ขณะเดียวกันทางเราจะวางพืน้ฐานไว้ เพื่อท าให้การเข้าโรงเรียนจะผ่านไปได้ด้วยดีที่สดุ ผลวิจัยแสดงให้เห็นว่า บุตรที่ใช้
ภาษาอย่างหลากหลาย ซ่ึงได้เข้าโรงเรียนอนุบาลแล้ว จะมีผลการเรียนที่โรงเรียนที่ดีกว่าบุตรที่ไม่เคยเรียนที่โรงเรียน
อนุบาลมาก่อน  

ส ำหรบับุตรท่ีมีภำษำแม่ท่ีไม่ใช่ภำษำนอรเ์วย ์เป็นส่ิงท่ีส ำคญัท่ีจะเรียนรูภ้ำษำนอรเ์วยใ์ห้ดีก่อนท่ีจะเร่ิมเข้ำ
โรงเรียน ส่ิงเหล่ำน้ีอำจจะใช้เวลำหลำยปีกไ็ด้ เพรำะฉะนัน้เป็นส่ิงท่ีส ำคญัท่ีจะเร่ิมตัง้แต่เน่ิน ๆ ท่ีโรงเรียน
อนุบำล  

สิ่งที่ดีที่สดุส าหรับบุตรคือให้ผู้ปกครองพูดคุยกับบุตรของตนเองในภาษาที่ผู้ปกครองเองได้รู้จกัดีที่สดุ ที่โรงเรียนอนุบาลบุตร
ทุกคนจะได้รับการส่งเสริมในพฒันาการของทัง้ภาษาแม่ และภาษานอร์เวย์ด้วย สิ่งเหล่านีจ้ะเกิดขึน้โดยการเล่นกิจกรรม
ร่วมกัน และกลุ่มภาษา  

ทางเรามีความรู้เก่ียวกับพฒันาการทางด้านภาษาของบุตร และทางเราจะค้นคว้าความรู้เก่ียวกับประวติัความเป็นมาของ
ภาษาและวฒันธรรมของบุตรแต่ละคน  

2) ความร่วมมือกับผู้ปกครอง 

ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนอนุบาลและทางบ้าน จะถูกสร้างขึน้โดยความไว้วางใจ และการเปิดใจกว้างทางความคิด  

ทางเราจะท าให้ผู้ปกครองมีส่วนเก่ียวข้องโดยมีการสนทนาส่วนตวั และการพบปะกันในแต่ละวนั นอกเหนือจากนีแ้ล้ว ทาง
เราจะมีการประชุมส าหรับผู้ปกครอง และการให้ข้อมลูทางด้านการเขียน  

ทางโรงเรียนอนุบาลจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบเก่ียวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของบุตรที่โรงเรียนอนุบาล พฒันาการของบุตร และ
การท่าทายถ้าหากว่ามี ทางเราจะให้ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองที่ต้องการสิ่งเหล่านีด้้วย  

3) การเร่ิมเรียน และการปรับตัวให้เข้ากับส่ิงแวดล้อม 

โรงเรียนอนุบาลแต่ละแห่งที่ซานเดฟยูรด์ มีมาตรฐานเดียวกันส าหรับระยะแรก ๆ ของบุตรแต่ละคนที่โรงเรียนอนุบาล  

บุตรและผู้ปกครองทุกคนจะได้รับข้อมลูอย่างดีเก่ียวกับทางโรงเรียนอนุบาล และทางครอบครัวจะได้รับผู้ติดต่อ ซ่ึงจะให้
การติดตามแก่บุตรแต่ละคน  

ทางเราจะได้มองเห็นและได้ยินบุตรทุกคน และจะปรับให้สาระส าคญัที่โรงเรียนอนุบาลให้เหมาะสมตามความต้องการของ
ตนเอง  
 

 

 

 

4) การบริการที่ดี 

รวมทัง้หมดทีอ่ าเภอซานเดฟยูรด์มีโรงเรียนอนุบาลประมาณ 60 แห่ง โรงเรียนอนุบาลแต่ละแห่งจะมีบุคลากรดงันี ้หัวหน้า อาจารย์ทางด้าน
โรงเรียนอนุบาล เจ้าหน้าที่เฉพาะทาง และผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลทุกแห่งที่ประเทศนอร์เวย์จะถูกบริหารโดยอาศยัอ านาจตามประมวลกฎหมาย
ว่าด้วยโรงเรียนอนุบาล 

โดยอาศยัอ านาจตามแผนโดยรวมแห่งชาติ เก่ียวกับสาระส าคญัของโรงเรียนอนุบาล ดงันัน้การปฏิบตัิงานจะถูกสร้างขึน้ เนื่องด้วย
คุณประโยชน์ ดงัต่อไปนี ้ประชาธิปไตย ความหลากหลาย และความเคารพซ่ึงกันและกัน ความเสมอภาค และคุณค่าเท่าเทียบกัน การพัฒนาที่
ย่ังยืน และการด ารงชีวิตให้ประสบความส าเร็จ และสุขภาพ  

ภายในแต่ละวนับุตรทุกคนได้เข้าร่วมการเล่นร่วมกัน และกิจกรรมต่าง ๆ ทัง้ภายนอกและภายใน มีการรับประทานอาหารร่วมกัน มีกิจกรรมต่าง 
ๆ ในกลุ่ม และระยะเวลาส าหรับการร้องเพลง และการอ่าน และโครงการต่าง ๆ ที่เน้นแต่ละหัวข้อ  

บุตรทุกคนจะได้ท าความคุ้นเคยเก่ียวกับเทศกาลต่าง ๆ ทางด้านศาสนาและวฒันธรรม แต่ว่าส่ิงเหล่านีไ้ม่เป็นการเฉลิมฉลองตามศาสนา หรือ
การสอน 

ทางโรงเรียนอนุบาลจะได้มีการสอนเฉพาะวิชาดงัต่อไปนี  ้

- การส่ือสารภาษา และเนือ้เร่ือง 
- ร่างกาย ทักษะในการเคล่ือนไหว อาหารและสุขภาพ 
- ศิลปะ วฒันธรรม และความสร้างสรรค์ 
- ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และเทคโนโลยี 
- จ านวน พืน้ที่ และรูปทรง 
- จริยธรรม ศาสนา และปรัชญาศาสตร์ 
- สภาพส่ิงแวดล้อมท้องถิ่น และสงัคม 

 
5) การสมัครเพื่อรับสิทธิในการเข้าโรงเรียนอนุบาล 

ก าหนดหมดเขตวันสมัครเพื่อรับสิทธิในการเข้าโรงเรียนอนุบาล เป็นวันท่ี 1 ของทุกปี 

โรงเรียนอนุบาลแต่ละแห่งที่ซานเดฟยูรด์ มีแบบฟอร์มใบสมัครแบบเดียวกันที่ออกมาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อ่านดูได้ที่ 
www.sandefjord.kommune.no/skole-og-barnehage.  

นอกเหนอืจากนีใ้นโฮมเพจดงักล่าวนี ้ท่านจะได้เจอแผนที่ที่มีต าแหน่งของโรงเรียนอนุบาลแต่ละแห่ง และมีข้อมูลเพ่ิมเติมเล็กน้อยเก่ียวกับ
โรงเรียนอนุบาลแต่ละแห่ง นอกเหนือจากนีท้่านสามารถโทรหาทางโรงเรียนอนุบาลแต่ละแห่งโดยตรง เพ่ือขอข้อมูลเพ่ิมเติม หรือตกลงกันว่าจะ
ไปเย่ียมชม 

บุตรทุกคนท่ีได้ยื่นใบสมัครภายในระยะเวลาหมดเขต ณ วันท่ี  1 มีนาคม มีสิทธิในการเข้าโรงเรียนอนุบาลตัง้แต่ฤดูใบไม้ร่วง
ภายในปีเดียวกัน หากบุตรเหล่านัน้ได้มีอายุหน่ึงปีบริบูรณ์ก่อน ณ วันท่ี 1 ธันวาคมภายในปีเดียวกัน  

ในขณะที่ท่านได้รับข้อเสนอว่าบุตรของท่านได้รับสิทธิในการเข้าโรงเรียนอนุบาลแล้ว ท่านจึงจะได้รับข้อมูลเก่ียวกับวนัเร่ิมเรียนด้วย บุตรของ
ท่านยังคงจะมีสิทธิในการเข้าโรงเรียนอนุบาลจนถึงบุตรของท่านจะเข้าโรงเรียน หรือจนถึงท่านจะยกเลิกสิทธินี ้ท่านสามารถย่ืนใบสมัครเพ่ือรับ
สิทธิในการเข้าโรงเรียนอนุบาลหลงัจาก 1 มีนาคมก็ได้ แต่ว่าโดยส่วนใหญ่ท่านจ าเป็นต้องรอคอยเป็นระยะเวลานานพอสมควรก่อนได้รับสิทธิ
ในการเข้าโรงเรียนอนุบาล  

  


