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6) การชาระเงิน และการลดราคาลง
โรงเรียนอนุบาลทุกแห่งจะมีราคารายเดือนเท่าเทียบกัน ราคาดังกล่าวนั ้นจะถู กปรับขึ ้นเล็กน้ อยแต่ละปี อ่านดูข้อมูลใน
โฮมเพจของทางอาเภอเพื่อเจอราคาของปี นี ้ หรือโทรหาทางเราเพื่อรับข้ อมูลเพิ่มเติมก็ได้
ท่านจะเริ่มชาระเงินในขณะที่บุตรของท่านได้ เริ่มเรียนที่โรงเรียนอนุบาล ส่วนค่าอาหารอาจจะมีราคาที่แตกต่างกันบ้ าง ใน
โรงเรียนอนุบาลแต่ละแห่ง และโรงเรียนอนุบาลบางแห่งจะได้ เก็บเงินมัดจา
ทุกคนจะมีโอกาสในการเข้ าโรงเรียนอนุบาล ถ้ าหากว่ารายได้ ของครอบครัวต่ากว่าเกณฑ์ที่ถูกกาหนดไว้ เป็ นไปได้ ที่จะ
ร้ องขอให้ ชาระรายเดือนที่ถูกลง หากครอบครัวได้ รับรายได้ จากทางสานักงานนาฟ สามารถยื่นร้ องขอเงินเพื่อชาระค่า
โรงเรียนอนุบาลที่นั่นได้ หากท่านมีบุตรสองคน หรือมากกว่านั ้นที่เข้ าโรงเรียนอนุบาล ท่านไม่ชาระเต็มราคาสาหรับทุกคน
อ่านดูได้ ที่ www.sandefjord.kommune.no.
………………………………………………………………..
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ยินดีต้อนรับเข้ าสู่โรงเรี ยนอนุบาลที่ซานเดฟยูรด์

ยินดีต้อนรับเข้ าสู่โรงเรียนอนุบาลที่ซานเดฟยูรด์

กาหนดหมดเขตวันสมัคร ณ วันที่ 1 มีนาคม

ประมวลกฎหมายโรงเรียนอนุบาลมาตรา 1
«โดยมีความร่วมมือและการเข้าใจซึ่งกันและกันกับทางบ้าน ทางโรงเรี ยนอนุบาลจึงจะได้รับมือกับคว
(รู้ยปงดูถ่ าและการเล่
ย)
ต้องการของบุตรเกี่ยวกับการเลี
น และได้ส่งเสริ มการเรี ยนและมารยาท ซึ่งเป็ นพืน้ ฐาน
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ป
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า
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เกี่ยวกับพัฒนาการอย่างหลากหลาย»

โปรดสอบถามทางเรา หากท่ านต้ องการรั บข้ อมูลเพิ่มเติม หรือต้ องการขอความช่ วยเหลือ เพื่อยื่น
ใบสมัครเพื่อรั บสิทธิในการเข้ าโรงเรียนอนุบาล
อาเภอซานเดฟยูรด์ โทร 33 41 60 00.
www.sandefjord.kommune.no
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ที่แนะเทศนอร์ เวย์ประมาณ 92 % ของบุตรทุกคนที่มีอายุระหว่าง 1-5 ขวบ ได้ เข้ าโรงเรียนอนุบาล ส่วนของบุตรที่ใช้ ภาษา
หลากหลายที่เข้ าโรงเรียนอนุบาลมีจานวนต่ากว่าบ้ าง หมายความว่าประมาณ 81 % การเรี ยนที่โรงเรียนอนุบาลไม่เป็ น
ส่วนหนึ่งของโรงเรียนภาคบังคับ แต่ว่าอย่างไรก็ตาม ได้ มีการถือว่าเป็ นระดับ แรกของการศึกษาแต่ละระดับ
1) พืน้ ฐานที่ดีเพื่อเริ่มเรียนที่โรงเรียน
ที่โรงเรียนอนุบาลบุตรสามารถเล่น และมีกิจกรรมการเคลื่อไหวอย่างหลากหลาย ภายใต้ ขอบเขตที่มีความปลอดภัย ใน
ขณะเดียวกันทางเราจะวางพื ้นฐานไว้ เพื่อทาให้ การเข้ าโรงเรียนจะผ่านไปได้ ด้วยดีที่สดุ ผลวิจัยแสดงให้ เห็นว่า บุตรที่ใช้
ภาษาอย่างหลากหลาย ซึ่งได้ เข้ าโรงเรียนอนุบาลแล้ ว จะมีผลการเรียนที่โรงเรียนที่ดีกว่าบุตรที่ไม่เคยเรียนที่โรงเรียน
อนุบาลมาก่อน
สำหรับบุตรที่มีภำษำแม่ที่ไม่ใช่ภำษำนอร์เวย์ เป็ นสิ่ งที่สำคัญที่ จะเรียนรูภ้ ำษำนอร์เวย์ให้ดีก่อนที่จะเริ่มเข้ำ
โรงเรียน สิ่ งเหล่ำนี้ อำจจะใช้เวลำหลำยปี ก็ได้ เพรำะฉะนัน้ เป็ นสิ่ งที่สำคัญที่จะเริ่มตัง้ แต่เนิ่ น ๆ ที่โรงเรียน
อนุบำล
สิ่งที่ดีที่สดุ สาหรับบุตรคือให้ ผ้ ปู กครองพูดคุยกับบุตรของตนเองในภาษาที่ผ้ ูปกครองเองได้ ร้ ูจกั ดีที่สดุ ที่โรงเรียนอนุบาลบุตร
ทุกคนจะได้ รับการส่งเสริมในพัฒนาการของทังภาษาแม่
้
และภาษานอร์ เวย์ด้วย สิ่งเหล่านี ้จะเกิดขึ ้นโดยการเล่นกิจกรรม
ร่วมกัน และกลุ่มภาษา
ทางเรามีความรู้ เกี่ยวกับพัฒนาการทางด้ านภาษาของบุตร และทางเราจะค้ นคว้ าความรู้เกี่ ยวกับประวัติความเป็ นมาของ
ภาษาและวัฒนธรรมของบุตรแต่ละคน
2) ความร่ วมมือกับผู้ปกครอง
ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนอนุบาลและทางบ้ าน จะถูกสร้ างขึ ้นโดยความไว้ วางใจ และการเปิ ดใจกว้ างทางความคิด
ทางเราจะทาให้ ผ้ ปู กครองมีส่วนเกี่ยวข้ องโดยมีการสนทนาส่วนตัว และการพบปะกันในแต่ละวัน นอกเหนือจากนี ้แล้ ว ทาง
เราจะมีการประชุมสาหรับผู้ปกครอง และการให้ ข้อมูลทางด้ านการเขียน
ทางโรงเรียนอนุบาลจะแจ้ งให้ ผ้ ปู กครองทราบเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของบุตรที่โรงเรียนอนุบาล พัฒนาการของบุตร และ
การท่าทายถ้ าหากว่ามี ทางเราจะให้ คาแนะนาและคาปรึกษาแก่ผ้ ปู กครองที่ต้องการสิ่งเหล่านี ้ด้ วย
3) การเริ่มเรียน และการปรับตัวให้ เข้ ากับสิ่งแวดล้ อม
โรงเรียนอนุบาลแต่ละแห่งที่ซานเดฟยูรด์ มีมาตรฐานเดียวกันสาหรับระยะแรก ๆ ของบุตรแต่ละคนที่โรงเรียนอนุบาล
บุตรและผู้ปกครองทุกคนจะได้ รับข้ อมูลอย่างดีเกี่ยวกับทางโรงเรียนอนุบาล และทางครอบครัวจะได้ รับผู้ติดต่อ ซึ่งจะให้
การติดตามแก่บุตรแต่ละคน
ทางเราจะได้ มองเห็นและได้ ยินบุตรทุกคน และจะปรับให้ สาระสาคัญที่โรงเรียนอนุบาลให้ เหมาะสมตามความต้ องการของ
ตนเอง

4) การบริ การที่ดี
รวมทั ้งหมดทีอ่ าเภอซานเดฟยูรด์มีโรงเรียนอนุบาลประมาณ 60 แห่ง โรงเรียนอนุบาลแต่ละแห่งจะมีบุคลากรดังนี ้ หัวหน้า อาจารย์ทางด้าน
โรงเรียนอนุบาล เจ้ าหน้าที่เฉพาะทาง และผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลทุกแห่งที่ประเทศนอร์เวย์จะถูกบริหารโดยอาศัยอานาจตามประมวลกฎหมาย
ว่าด้ วยโรงเรียนอนุบาล
โดยอาศัยอานาจตามแผนโดยรวมแห่งชาติ เกี่ยวกับสาระสาคัญของโรงเรียนอนุบาล ดังนั ้นการปฏิบตั ิงานจะถูกสร้ างขึ ้น เนื่องด้ วย
คุณประโยชน์ ดังต่อไปนี ้ ประชาธิปไตย ความหลากหลาย และความเคารพซึ่งกันและกัน ความเสมอภาค และคุณค่าเท่าเทียบกัน การพัฒนาที่
ยั่งยืน และการดารงชีวิตให้ ประสบความสาเร็จ และสุขภาพ
ภายในแต่ละวันบุตรทุกคนได้ เข้ าร่วมการเล่นร่วมกัน และกิจกรรมต่าง ๆ ทั ้งภายนอกและภายใน มีการรับประทานอาหารร่วมกัน มีกิจกรรมต่าง
ๆ ในกลุ่ม และระยะเวลาสาหรับการร้ องเพลง และการอ่าน และโครงการต่าง ๆ ที่เน้นแต่ละหัวข้ อ
บุตรทุกคนจะได้ ทาความคุ้นเคยเกี่ยวกับเทศกาลต่าง ๆ ทางด้านศาสนาและวัฒนธรรม แต่ว่าสิ่งเหล่านี ้ไม่เป็ นการเฉลิมฉลองตามศาสนา หรือ
การสอน
ทางโรงเรียนอนุบาลจะได้ มีการสอนเฉพาะวิชาดังต่อไปนี ้
-

การสื่อสารภาษา และเนื ้อเรื่อง
ร่างกาย ทักษะในการเคลื่อนไหว อาหารและสุขภาพ
ศิลปะ วัฒนธรรม และความสร้ างสรรค์
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อม และเทคโนโลยี
จานวน พื ้นที่ และรูปทรง
จริยธรรม ศาสนา และปรัชญาศาสตร์
สภาพสิ่งแวดล้ อมท้ องถิ่น และสังคม

5) การสมัครเพื่อรับสิทธิในการเข้ าโรงเรียนอนุบาล
กาหนดหมดเขตวันสมัครเพื่อรับสิทธิในการเข้ าโรงเรียนอนุบาล เป็ นวันที่ 1 ของทุกปี
โรงเรียนอนุบาลแต่ละแห่งที่ซานเดฟยูรด์ มีแบบฟอร์มใบสมัครแบบเดียวกันที่ออกมาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อ่านดูได้ ที่
www.sandefjord.kommune.no/skole-og-barnehage.
นอกเหนือจากนี ้ในโฮมเพจดังกล่าวนี ้ ท่านจะได้ เจอแผนที่ที่มีตาแหน่งของโรงเรียนอนุบาลแต่ละแห่ง และมีข้อมูลเพิ่มเติมเล็กน้ อยเกี่ยวกับ
โรงเรียนอนุบาลแต่ละแห่ง นอกเหนือจากนี ้ท่านสามารถโทรหาทางโรงเรียนอนุบาลแต่ละแห่งโดยตรง เพื่อขอข้ อมูลเพิ่มเติม หรือตกลงกันว่าจะ
ไปเยี่ยมชม
บุตรทุกคนที่ได้ ย่นื ใบสมัครภายในระยะเวลาหมดเขต ณ วันที่ 1 มีนาคม มีสิทธิในการเข้ าโรงเรียนอนุบาลตัง้ แต่ ฤดูใบไม้ ร่วง
ภายในปี เดียวกัน หากบุตรเหล่ านัน้ ได้ มีอายุหนึ่งปี บริบูรณ์ ก่อน ณ วันที่ 1 ธันวาคมภายในปี เดียวกัน
ในขณะที่ท่านได้ รับข้ อเสนอว่าบุตรของท่านได้ รับสิทธิในการเข้ าโรงเรียนอนุบาลแล้ ว ท่านจึงจะได้ รับข้ อมูลเกี่ยวกับวันเริ่มเรียนด้ วย บุตรของ
ท่านยังคงจะมีสิทธิในการเข้ าโรงเรียนอนุบาลจนถึงบุตรของท่านจะเข้ าโรงเรียน หรือจนถึงท่านจะยกเลิกสิทธินี ้ ท่านสามารถยื่นใบสมัครเพื่อรับ
สิทธิในการเข้ าโรงเรียนอนุบาลหลังจาก 1 มีนาคมก็ได้ แต่ว่าโดยส่วนใหญ่ท่านจาเป็ นต้ องรอคอยเป็ นระยะเวลานานพอสมควรก่อนได้ รับสิทธิ
ในการเข้ าโรงเรียนอนุบาล

