ยินดีต้อนรับเข้ ำสู่
โรงเรียนอนุบำลเปิ ด
เมืองซำนเดฟยูรด์

วันพฤหัสบดี

หากมาแล้ว
พวกท่านจะได้พบเจอกับเด็กและผูป้ กครองคนอื่นในสิง่ แวดล้อมที่
จัดให้เหมาะสมเฉพาะสาหรับเด็ก ๆ

เวลาทาการ

วันศุกร์
เวลาทาการ

ทำไมถึงควรจะมำ

• ทีน่ ่เี ด็ก ๆ จะได้พบเจอกับเด็กคนอื่น เพือ่ มีการเล่น

ปฏิสมั พันธ์ และความสุข
• ทีน่ ่ที างเรามีของเล่น และอุปกรณ์ต่าง ๆ

Styrer: Gunhild Kirkhus

Tlf 409 15 793 / 33 41 95 14

เวลาทาการ

ทีน่ ่ที างเราได้ร่วมสร้างสิง่ แวดล้อมทีเ่ ปิดใจกันซึง่ กันและกัน
และเข้าร่วมซึง่ กันและกัน และสาหรับเด็กและผูใ้ หญ่

Laurasvei 5

กับบุตรของตนเอง

Avdeling Kroken

• ทีน่ ่ผี ปู้ กครองได้เข้าร่วมการเล่น และกิจกรรมต่าง ๆ

Tlf 409 15 794 / 33 41 66 21

ทีน่ ่ที ่านสามารถรับข้อมูลเกีย่ วกับการบริการด้านอื่นของทาง
ราชการ สาหรับครอบครัวทีม่ บี ุตรอายุน้อย

Åpningstider: kl 08.30 – 14.00

กครอง

Holmbrua 2, Søberg

• ทีน่ ่ที ่านสามารถรับคาแนะนาและคาปรึกษาในฐานะทีเ่ ป็ นผูป้

วันจันทร์
Avdeling Sentrum เวลาทาการ

และเจ้าหน้าทีเ่ ฉพาะด้าน

วันอังคาร
เวลาทาการ

วันพุธ

• ทีน่ ่ที ่านจะได้พบเจอกับผูป้ กครองคนอื่น

เวลาทาการ

ซึง่ ทาให้เด็กในทุกวัยมีแรงบันดาลใจ

โรงเรียนอนุบำลเปิ ด คืออะไร
โรงเรียนอนุบาลเปิดเป็นการบริการทางด้านการเรีย
นการสอนสาหรับเด็กทุกคน
ทีม่ อี ายุต่ากว่าเกณฑ์ทจ่ี ะเข้าโรงเรียน
ซึง่ พักอาศัยอยู่ในอาเภอซานเดฟยูรด์
ทีย่ งั ไม่เข้าโรงเรียนอนุบาลปกติธรรมดา

ที่โรงเรียนอนุบำลเปิ ดมีอะไรเกิดขึน้ บ้ ำง

จุดประสงค์ ในแต่ละด้ ำน

• มีนกั ศึกษาวิชาการ

• การเล่น

และผูช้ ว่ ย/เจ้าหน้าทีเ่ ฉพาะด้านทีเ่ ป็นผูร้ บั ผิดชอบเกีย่ วกั
บการบริการประจาวัน
•

• โรงเรียนอนุ บาลเปิดเมืองซานเดฟยูรด์

เป็นโรงเรียนอนุบาลทีอ่ ยูภ่ ายใต้การบริหารของทางอา
เภอ

•

• การบริการนี้ไม่มคี ่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

• เนื่องด้วยว่าเป็ นโรงเรียนอนุ บาลเปิด

พวกท่านจึงสามารถมาเมือ่ ไหร่และกลับเมือ่ ไหร่กไ็ ด้ตามความสะด
วกสบายสาหรับพวกท่าน
• สิง่ เหล่านี้ไม่ส่งผลกระทบต่อเงินเบีย้ เลีย้ งบุตรทีม่ อี ายุระหว่างหนึ่งถึงสองข

•
•
•
•
•

การเปิดใจกว้าง
และการสือ่ สารเป็นสิง่ ทีส่ าคัญในขณะทีท่ างเราจะทาความ
รูจ้ กั กันซึง่ กันและกัน

ทางเรามีความร่วมมือกับผูป้ กครองเกีย่ วกับสาระสาคัญแ
ละกิจกรรมต่าง ๆ

ทางโรงเรียนอนุบาลจะเป็นสถานทีท่ เ่ี ป็นสิง่ แวดล้อมทีด่ สี า
หรับทุกคน
สิง่ เหล่านี้จะถูกสร้างขึน้ โดยความเคารพซึง่ กันและกัน

เวลา 08.30 น.– การเล่น และกิจกรรมต่าง ๆ
เวลา 11.00 น.– การรวมตัว/ช่วงเวลาร้องเพลง
เวลา 11.30 น.– เวลารับประทานอาหาร
เวลา 12.00 น.– การเล่น และกิจกรรมต่าง ๆ
เวลา 14.00 น.- โรงเรียนอนุบาลปิ ดทาการ

ทางเราได้นาสถานทีท่ เ่ี กีย่ วข้องกับศูนย์ครอบครัวทีม่ ผี เู้ ชีย่ วชาญหล
ายด้านมาใช้

• อ่านดูทา้ ยนี้เพือ่ รับทราบข้อมูลเกีย่ วกับเวลาทาการ

และสถานที่

โรงเรียนอนุบาลเปิดเป็นสถานทีท่ ด่ี ี
เพือ่ พัฒนาและใช้ภาษานอร์เวย์ให้ดขี น้ึ

อ่านดูข้อมูลเพิ่มเติ มได้ที่
โรงเรียนอนุบาลเปิดในโฮมเพจของทางอาเภอ

วบ
•

กิจกรรมในการเคลือ่ ไหว และสุขภาพ

ๆ

ทางเราได้จดั ให้เด็ก
มีโอกาสมีประสบการณ์ในการเล่นกับเด็กคนอื่น

ตารางเวลาที่โรงเรียนอนุบาลแต่ละวัน

• ไม่จาเป็ นต้องสมัครเรียน

•

ภำษำและกำรสื่อสำร

•

• การบริการนี้สาหรับเด็กทีม่ าพร้อมกับผูป้ กครอง/ผูค้ มุ้ คร

อง

ทางเราได้นาเสนอโอกาสในการเล่นอย่างหลากหลาย
และทาให้มแี รงบันดาลใจ ซึง่ ทาให้เด็ก ๆ
ได้รบั ประสบการณ์และความรูใ้ หม่ ๆ อย่างมากมาย

• ความผูกพัน และความสัมพันธ์

www.sandefjord.kommune.no
• ทุกคนจาเป็ นต้องนาอาหารมาเองสาหรับตัวเองและบุตร
• ทางเรามีน้ าเปล่า กาแฟ และชาให้
• ทุกคนจาเป็ นต้องช่วยเหลือซึง่ กันและกันเกีย่ วกับหน้าทีท่ าง

ด้านภาคปฏิบตั ิ

