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ส านักงานของเราอยูท่ี ่Andra Långgatan 19  ที ่Göteborg. 

 

 
การแนะแนวขอ้มลูทางสงัคม 

 

 
 

- มอบกญุแจทีไ่ขสูส่งัคมสวเีดนใหแ้กท่า่น 
 

 
 

 
 

ยนิดตีอ้นรับสูห่น่วยงานเเนะน าขอ้มลูทางสงัคม! 
 

 

การแนะแนวขอ้มลูทางสงัคม 
- หลักสตูรเกีย่วกบัประเทศสวเีดน 
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การแนะแนวขอ้มลูทางสงัคม  
คอื หลกัสตูรเกีย่วกบัระบบทางสงัคมของประเทศสวเีดน, 
ส าหรับทา่นผูท้ีเ่พิง่มาอยูใ่หมใ่นประเทศสวเีดน 

ทา่นจะไดรั้บความรูเ้กีย่วกบัสทิธ ิและ หนา้ทีข่องทา่น, เกีย่วกบั ประชาธปิ-
ไตยของประเทศสวเีดนวา่ สงัคมของประเทศสวเีดนมกีารจัดระบบอยา่งไร   

 

หลกัสตูรนีจ้ะใหข้อ้มลูทีส่ าคญัแกท่า่น – 
เพือ่เป็นการเริม่ตน้ทีด่ใีนประเทศสวเีดน!   

เนือ้หาทีเ่กีย่วกบัภาคปฏบิตัติา่งๆในชวีติประจ าวัน, อยา่งเชน่ ค าถามเรือ่ง: 

- การท างาน และ การศกึษา 
- ทีอ่ยูอ่าศัย 
- สขุภาพ และ การรักษาพยาบาล 
- เด็ก และ ครอบครัว   

หลกัสตูรใน ภาษาของทา่นเอง ทา่นจะไดรั้บฟัง, ตัง้ค าถาม และ 
ปรกึษาสนทนา  

ทัง้หลกัสตูรม ี20 ชัว่โมงเรยีน, หนึง่ครัง้ตอ่สปัดาห ์ 
มโีอกาสทีจ่ะเลอืกเวลาทีแ่ตกตา่งกนั, ภาคกลางวัน- หรอื ภาคค ่า 
มทีัศนศกึษารวมอยูด่ว้ย 
หลังผา่นการอบรมในหลกัสตูรแลว้ทา่นจะไดรั้บใบประกาศนยีบตัร  

ฟร!ี หลกัสตูรนีไ้มเ่สยีคา่หลกัสตูรแตใ่ดๆ! 

แปดหวัขอ้ทีม่รีวมอยูใ่นหลกัสตูร: 

 

การมาสูป่ระเทศสวเีดน 
การอยูอ่าศยัในประเทศสวเีดน 

การหาเลีย้งชพี และ การพัฒนาตนเองในประเทศสวเีดน 
สทิธแิละหนา้ทีข่องปัจเจกบคุคล 

การสรา้งครอบครัว และ การอยูก่บับตุรในประเทศสวเีดน 
การมสีทิธเิเสดงความคดิเห็นทีส่ง่ผลตอ่ประเทศสวเีดน 

การดแูลรักษาสขุภาพของตนเองในประเทศสวเีดน 
การชราภาพในประเทศสวเีดน 

 
 

ใครสามารถเขา้รับอบรมหลกัสตูรนี?้ ทา่นสมคัรอยา่งไร? 

ทา่นทีเ่พิง่มาอยูป่ระเทศสวเีดน และม ีการวางแผนสง่เสรมิการตัง้ถิน่ฐาน 
(Etableringsplan), เจา้หนา้ทีเ่จา้ของเรือ่งของทา่นทีส่ านักงานจัดหางาน 
(Arbetsförmedlingen) ตอ้งเป็นผูส้มคัรหลักสตูรนีใ้หแ้กท่า่น  

ถา้ทา่นมกีารตดิตอ่กบัฝ่ายสวัสดกิารสงัคมสงเคราะห,์ 
เจา้หนา้ทีเ่จา้ของเรือ่งของทา่นสามารถสมคัรใหแ้กท่า่นได ้

สงัเกต! ทา่นทีเ่ป็นญาต-ิชาวตา่งชาต ิสามารถเขา้อบรมหลกัสตูรนีไ้ดด้ว้ย!  

ทา่นสามารถสมคัรไดด้ว้ยตนเองที ่หน่วยงานเเนะน าขอ้มลูทางสงัคม –  
ดหูนา้ถดัไป! 
หากทา่นมคี าถาม กรณุาตดิตอ่มาทีเ่ราได!้ 

การแนะแนวขอ้มลูทางสงัคม  
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ทา่นจะไดรั้บความรูเ้กีย่วกบัสทิธ ิและ หนา้ทีข่องทา่น, เกีย่วกบั ประชาธปิ-
ไตยของประเทศสวเีดนวา่ สงัคมของประเทศสวเีดนมกีารจัดระบบอยา่งไร   

 

หลกัสตูรนีจ้ะใหข้อ้มลูทีส่ าคญัแกท่า่น – 
เพือ่เป็นการเริม่ตน้ทีด่ใีนประเทศสวเีดน!   

เนือ้หาทีเ่กีย่วกบัภาคปฏบิตัติา่งๆในชวีติประจ าวัน, อยา่งเชน่ ค าถามเรือ่ง: 

- การท างาน และ การศกึษา 
- ทีอ่ยูอ่าศัย 
- สขุภาพ และ การรักษาพยาบาล 
- เด็ก และ ครอบครัว   

หลกัสตูรใน ภาษาของทา่นเอง ทา่นจะไดรั้บฟัง, ตัง้ค าถาม และ 
ปรกึษาสนทนา  

ทัง้หลกัสตูรม ี20 ชัว่โมงเรยีน, หนึง่ครัง้ตอ่สปัดาห ์ 
มโีอกาสทีจ่ะเลอืกเวลาทีแ่ตกตา่งกนั, ภาคกลางวัน- หรอื ภาคค ่า 
มทีัศนศกึษารวมอยูด่ว้ย 
หลังผา่นการอบรมในหลกัสตูรแลว้ทา่นจะไดรั้บใบประกาศนยีบตัร  

ฟร!ี หลกัสตูรนีไ้มเ่สยีคา่หลกัสตูรแตใ่ดๆ! 

แปดหวัขอ้ทีม่รีวมอยูใ่นหลกัสตูร: 

 

การมาสูป่ระเทศสวเีดน 
การอยูอ่าศยัในประเทศสวเีดน 

การหาเลีย้งชพี และ การพัฒนาตนเองในประเทศสวเีดน 
สทิธแิละหนา้ทีข่องปัจเจกบคุคล 

การสรา้งครอบครัว และ การอยูก่บับตุรในประเทศสวเีดน 
การมสีทิธเิเสดงความคดิเห็นทีส่ง่ผลตอ่ประเทศสวเีดน 

การดแูลรักษาสขุภาพของตนเองในประเทศสวเีดน 
การชราภาพในประเทศสวเีดน 

 
 

ใครสามารถเขา้รับอบรมหลกัสตูรนี?้ ทา่นสมคัรอยา่งไร? 

ทา่นทีเ่พิง่มาอยูป่ระเทศสวเีดน และม ีการวางแผนสง่เสรมิการตัง้ถิน่ฐาน 
(Etableringsplan), เจา้หนา้ทีเ่จา้ของเรือ่งของทา่นทีส่ านักงานจัดหางาน 
(Arbetsförmedlingen) ตอ้งเป็นผูส้มคัรหลักสตูรนีใ้หแ้กท่า่น  

ถา้ทา่นมกีารตดิตอ่กบัฝ่ายสวัสดกิารสงัคมสงเคราะห,์ 
เจา้หนา้ทีเ่จา้ของเรือ่งของทา่นสามารถสมคัรใหแ้กท่า่นได ้

สงัเกต! ทา่นทีเ่ป็นญาต-ิชาวตา่งชาต ิสามารถเขา้อบรมหลกัสตูรนีไ้ดด้ว้ย!  

ทา่นสามารถสมคัรไดด้ว้ยตนเองที ่หน่วยงานเเนะน าขอ้มลูทางสงัคม –  
ดหูนา้ถดัไป! 
หากทา่นมคี าถาม กรณุาตดิตอ่มาทีเ่ราได!้ 

•
•
•
•

การแนะแนวขอ้มลูทางสงัคม 
- หลกัสตูรเกีย่วกบัประเทศสวเีดน 

 
 
 
 

การแนะแนวขอ้มลูทางสงัคม คอื หลักสตูรเกีย่วกบัระบบทางสงัคมของประเทศสวเีดน, 
ส าหรับทา่นผูท้ีเ่พิง่มาอยูใ่หมใ่นประเทศสวเีดน 

ทา่นจะไดรั้บความรูเ้กีย่วกบัสทิธ ิและ หนา้ทีข่องทา่น, 
เกีย่วกบัประชาธปิไตยของประเทศสวเีดนวา่ 
สงัคมของประเทศสวเีดนมกีารจัดระบบอยา่งไร  

หลักสตูรนีจ้ะใหข้อ้มลูทีส่ าคญัแกท่า่น – เพือ่เป็นการเริม่ตน้ทีด่ใีนประเทศสวเีดน!  

เนือ้หาทีเ่กีย่วกบัภาคปฏบิตัติา่งๆในชวีติประจ าวนั, อยา่งเชน่ ค าถามเรือ่ง: 

- การท างาน และ การศกึษา 
- ทีอ่ยูอ่าศยั 
- สขุภาพ และ การรักษาพยาบาล 
- เด็ก และ ครอบครัว   

หลักสตูรใน ภาษาของทา่นเอง ทา่นจะไดรั้บฟัง, ตัง้ค าถาม และ ปรกึษาสนทนา  

ทัง้หลักสตูรม ี20 ชัว่โมงเรยีน, หนึง่ครัง้ตอ่สปัดาห ์ 
มโีอกาสทีจ่ะเลอืกเวลาทีแ่ตกตา่งกนั, ภาคกลางวนั- หรอื ภาคค า่ 
มทีศันศกึษารวมอยูด่ว้ย 
หลังผา่นการอบรมในหลักสตูรแลว้ทา่นจะไดรั้บใบประกาศนยีบตัร  

ฟร!ี หลักสตูรนีไ้มเ่สยีคา่หลักสตูรแตใ่ดๆ! 

แปดหวัขอ้ทีม่รีวมอยูใ่นหลักสตูร: 

การมาสูป่ระเทศสวเีดน 
การอยูอ่าศยัในประเทศสวเีดน 
การหาเลีย้งชพี และ การพัฒนาตนเองในประเทศสวเีดน 
สทิธแิละหนา้ทีข่องปัจเจกบคุคล 
การสรา้งครอบครัว และ การอยูก่บับตุรในประเทศสวเีดน 
การมสีทิธเิเสดงความคดิเห็นทีส่ง่ผลตอ่ประเทศสวเีดน 
การดแูลรักษาสขุภาพของตนเองในประเทศสวเีดน 
การชราภาพในประเทศสวเีดน 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.


