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Frågor och svar SFI Svenskaค ำถำม และ ค ำตอบ 
เกีย่วกับ SFI ของ  

Sotenäs Symbioscentrum   
ให้ตอบค าถามท่ีเจอบ่อยท่ีสุดเก่ียวกบัการเรียนภาษาสวีเดนส าหรับผูท่ี้อพยพเขา้มา (SFI) 

 

1. อะไรคือ ภำษำสวีเดนส ำหรับผู้อพยพเข้ำมำ (SFI)? 
SFI (Svenska för invandrare) คือการศึกษาภาษาสวีเดนระดบัความรู้ขั้นพ้ืนฐานส าหรับผูใ้หญ่ท่ีมีภาษาอื่นซ่ึงไม่ใช่ภาษาสวีเ  
ดน เป็นภาษาแม่  
 
2. ใครที่มีสิทธิเรียน (SFI)? 
ท่านมีสิทธิเรียน SFI ท่ี Sotenäs Symbioscentrum ถา้ท่านจดทะเบียนส ามะโนครัวหรือทะเบียนราษฎท่ี์ Sotenäs kommun, 

มีใบอนุญาติให้อยูอ่าศยั, อายไุม่ต ่ากว่า 16 ปี และขาดความรู้เก่ียวกบัภาษาสวีเดน 
 

3. ฉันจะติดต่อสมัครเรียน SFI ได้อย่ำงไร? 
ถา้ท่านตอ้งการเรียนภาษาสวีเดนส าหรับผูท่ี้อพยพเขา้มา SFI ท่ี Sotenäs Symbiocentrum ให้ติดต่อกบัฝ่ายแนะแนวการ 
ศึกษาและอาชีพโดยมาติดต่อดว้ยตวัเอง หรือโทรไปที่ 0523-664675 เพื่อจองเวลามาท าเร่ืองสมคัรเขา้เรียนได้ 

 
4. ฉันจะเร่ิมเรียน (SFI) หลักสูตรไหน? 
มนัมีแนวทางท่ีแตกต่างกนั สามวิธี ท่านจะไดเ้ร่ิมเรียนในกลุ่มไหนก็ขึ้นกบัพ้ืนฐานการศึกษาของท่าน, ประสพการณ์และควา 
มรู้ภาษาสวีเดนท่ีมีอยู่ ซ่ึงจะประเมินไดจ้ากการสนทนากนั, การทดสอบวดัระดบัความรู้ และหลกัฐานการเรียนมาเช่นผลกา 
รเรียนประกาศนียบตัร ใบรับรอง เป็นตน้ 

 
5. ฉันจะเรียนอะไรได้บ้ำง เม่ือฉันเรียน (SFI) จบแล้ว? 
เม่ือท่านเรียน SFI จบแลว้ ท่านสามารถเรียนหลกัสูตรชั้นประถมศึกษาบางวิชาได ้หลงัจากนั้นก็เรียนต่อในระดบัมธัยม ปลาย 
(gymnasienivå) เช่น วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาองักฤษ และวิชาภาษาสวีเดนท่ีใชเ้ป็นภาษาท่ีสอง หรือเรียนวิช าชีพบางวิชาของเรา 

 
6. ฉันจะเรียน (SFI) ก่ีช่ัวโมงต่ออำทิตย์? 
การเรียน 15 ชัว่โมงต่ออาทิตย ์เป็นการเรียนเตม็เวลา แต่นอกเหนือจากน้ีก็เป็นการเรียนเองท่ีตอ้งท าท่ีบา้นหลงัการเรีย นในห้องเรี 
ยนจึงจะสามารถสอบผา่น SFI 

 
7. ฉันจะสำมำรถเรียน (SFI) พร้อมกันไปกับกำรท ำงำนได้หรือไม่? 
มนัเป็นไปไดท่ี้จะเรียน SFI ในตอนเชา้, ตอนบ่าย หรือบางชัว่โมงในตอนเยน็ ควบกบัการท างานท่ีเป็นกะ แต่ท่าน จะตอ้งเตรียม 
ตวัรับผิดชอบตวัเองให้มากขึ้น เพื่อการพฒันาของภาษา 

 
8. ใครเป็นผู้ก ำหนด และเม่ือไหร่ที่ฉันจะต้องท ำข้อสอบ (SFI)? 
อาจารยท่ี์สอนท่านจะเป็นผูต้ดัสินใจว่าท่านจะท าขอ้สอบระดบัชาติเม่ือไหร่ ซ่ึงจะมีการสอบตอนท่ีจะจบหลกัสูตรระดบั B, C และ D 

 
9. จะใช้เวลำนำนแค่ไหนในกำรเรียน (SFI) ให้จบ? 
มนัขึ้นกบัแต่ละคน และขึ้นกบัตวัทา่นเอง ท่านสามารถจะเรียนให้จบเร็วขึ้นหรือให้ชา้ลง ขึ้นกบัความคุน้เคยกบัการ เรียนของท่าน 
และความสามารถในการรับผิดชอบในการเรียน, การท าการบา้น และอืน่ๆท่ีโรงเรียน ของท่านเอง 

 
10. ฉันจะได้รับเกรดกำรให้คะแนนเม่ือฉันเรียน (SFI) หรือไม่? 
ท่านจะไดรั้บเกรดเม่ือเรียนจบหลกัสูตรทุกระดบั การให้เกรดแบ่งเป็นหกระดบั คือ A, B, C, D, E และ F, E เป็นเกรดท่ีผา่นในขั้น 
ต ่าสุด ในขณะท่ี A เป็นเกรดสูงสุด ส่วน F เป็นเกรดท่ีไม่ผา่น 

 
11. มีค่ำใช้จ่ำยอะไรบ้ำงไหมในกำรเรียน (SFI)? 
ไม่มีเลย, ฟรีส าหรับ SFI แต่ท่านตอ้งจ่ายค่าหนงัสือพจนานุกรม, ปากกา และสมุดจดบนัทึกต่างๆเอง ท่ีโรงเรียนท่าน 
สามารถยืมคอมพิวเตอร์, แท็บเลต็, พจนานุกรม และมีอินเทอร์เน็ต รวมทั้งอุปกรณ์การเรียนให้ฟรี 

Thailändska 
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12. กำรเรียน (SFI) ของฉัน จะสำมำรถได้รับเงินอุดหนุนกำรศึกษำจำกกองทุนกำรศึกษำส่วนกลำง 
(CSN= Centrala Studiestödsnämnden) หรือไม่? 
ไม่ได ้ท่านจะไม่ไดรั้บเงินอุดหนุนจาก CSN ส าหรับการเรียน SFI 

 
13. เม่ือฉันเรียน (SFI) ฉันสำมำรถมีเวลำพักบ้ำงไหม? 
ท่านมีโอกาสท่ีจะไปพกัร้อนได ้หรือสามารถลาพกัไดม้ากถึงสองอาทิตยโ์ดยท่ียงัคงเก็บท่ีเรียนไวไ้ด้ การยื่นเร่ืองขอลาพกัท่ีนอ้ 
ยกว่าหน่ึงอาทิตยใ์ห้ลากบัอาจารยท่ี์สอน แต่ถา้นานกว่าหน่ึงอาทิตยก์็ตอ้งลากบัอาจารยใ์หญ่ 

 
14. ฉันจะต้องท ำอะไรบ้ำง ถ้ำฉันไม่สำมำรถมำเรียนได้? 
ท่านจะตอ้งแจง้ให้อาจารยผ์ูส้อนของท่านทราบเสมอ ถา้ท่านไม่สามารถมาเรียนได ้ถา้ท่านป่วยหรือจ าเป็นตอ้งอยูบ่า้นเพื่อดูแล 
บุตรของท่านท่ีป่วย หรือมีเหตุอยา่งอื่น ให้ส่งขอ้ความไปท่ี 072-141 45 00 ให้เขียนช่ือของท่าน และสาเหต ุ

 
15. ฉันจะต้องมำโรงเรียนบ่อยคร้ังแค่ไหน? 
ทางโรงเรียนเสนอชัว่โมงเรียนท่ีมีอาจารยส์อนในห้องเรียน ในเวลาราชการ 15 ชัว่โมงต่ออาทิตย ์ท่านจะตอ้งมาเรียนตามตารางเรีย 
นของท่าน ถา้ทา่นไม่มาเรียนและไม่ไดแ้จง้การขาดเรียนให้ทางโรงเรียนทราบเป็นเวลาสองอาทิตย์ ช่ือของ ท่านก็จะถูกจ าหน่ายออก 

 
16. ฉันมีควำมรับผิดชอบอะไรบ้ำงในกำรเรียน (SFI) ของฉัน? 
ท่านรับผิดชอบการพฒันาการของภาษาของท่านเอง โดยการกระตือรือร้นและร่วมมือกบัการเรียนการสอนในห้องเรียนรวมทั้งก 
ารเรียนเองท่ีบา้น ถา้ท่านไม่รับผิดชอบการเรียนของท่าน ทา่นก็มีความเส่ียงท่ีจะถูกจ าหน่ายช่ือออก 

 
17. อำจำรย์สอนสำมำรถช่วยอะไรท่ำนได้บ้ำง? 
หนา้ท่ีของอาจารยท่ี์สอนในโรงเรียนก็คือการช่วยท่านในห้องเรียนให้ภาษาของท่านมีการพฒันาถา้ท่านจ าเป็นตอ้งการความช่วยเหลือ 
หรือมีค าถามเก่ียวกบัใบเสร็จ, ใบขบัขี่, การใชบ้ริการโทรศพัท์, การรักษาพยาบาล ฯลฯให้ติดต่อ แผนกบูรณาการ (Integration) 

 
18. มีกฎเกณฑ์อะไรบ้ำงที่ใช้ในโรงเรียนเม่ือฉันเรียน (SFI)? 
• ฟังและแสดงความเคารพซ่ึงกนัและกนั 
• มาให้ตรงเวลาเสมอ และให้แจง้ทางโรงเรียนถา้มีการขาดเรียน 
• พยายามพูดเฉพาะภาษาสวีเดนในชัว่โมงเรียน 
• ตั้งโทรศพัทมื์อถือให้ไร้เสียง และเก็บเอาไว ้
• ห้ามสูบบุหร่ี ยกเวน้บริเวณท่ีก าหนดไวใ้ห้สูบได้ 
• ให้รับผิดชอบการเรียน และรับผิดชอบวนัส้ินก าหนดการส่งงาน 
• ช่วยดูแลอาคารสถานท่ีเรียน, การตกแต่งภายใน และอุปกรณ์ต่างๆ 
• ไม่มีการผอ่นผนัหรือให้อภยักบัเร่ืองยาเสพติด, การกลัน่แกลง้ และการฉ้อโกง 
 
19. เรียน (SFI) ทำงอินเทอร์เน็ตได้หรือไม่? 
มนัไม่มีหลกัสูตรท่ีสอนทางอินเทอร์เน็ต แต่ถา้ท่านตอ้งการเรียนภาษาสวีเดนดว้ยตวัเอง ก็ขอแนะน า ตวัอยา่งเช่น Digital 

Spåret, Kreativpedagogik และ UR 
 
20. ฉันจะสำมำรถติดต่อกับใคร เกี่ยวกับเร่ืองอะไรต่ออะไร? 
ถา้ท่านจ าเป็นจะตอ้งติดต่อกบัอาจารยส์อน SFI ท่ีโรงเรียน ก็ให้โทรหมายเลข 072-1414500 ถา้มีค าถามอื่นๆ เช่น: 
ค ำถำมเกี่ยวกับ: เว็บไซต์ โทรศัพท์ 

การแนะแนวการเรียน และอาชีพ www.symbioscentrum.se 0523 664675 

ทุนช่วยการศึกษา (CSN) www.csn.se 0771 276000 

ส านกังานแรงงาน www.arbetsformedlingen.se 0771 416416 

การบูรณาการ (AME=Abetsmarknad och 

Integrationsenheten) 

www.sotenas.se 0523 664743 
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