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คานาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เรี ยน ท่ำนผู้ปกครอง
ในช่วงเวลำสองสำมปี แรกของกำรเรี ยนรู้ ของเด็ก
กำรศึกษำในชั ้นอนุบำลและในโรงเรี ยนคือเนื ้อหำสำระที่สำคัญที่สดุ ของชีวิตของเขำ
ในวัยนี ้ เด็กเข้ ำไปอยูโ่ ลกที่เต็มไปด้ วยควำมน่ำตื่นตำตื่นใจ
เป็ นโลกซึ่งกำรอยูร่ ่วมกันกับเพื่อนนักเรี ยนร่วมชั ้นของเขำ เป็ นสิ่งที่มีบทบำทอย่ำงยิง่
สำหรับข้ ำพเจ้ ำ สิ่งที่สำคัญที่สดุ ในช่วงเวลำดังกล่ำวก็คือควำมผำสุกของเด็ก
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเด็กกับครูผ้ สู อน
และควำมเชื่อมัน่ ที่ผ้ ปู กครองเด็กมีต่อโรงเรี ยน กำรเป็ นหุ้นส่วนกันอย่ำงเข้ มแข็ง
โดยกำรมองไปสู่อนำคต ระหว่ำงโรงเรี ยนและผู้ปกครอง
คือพื ้นฐำนของพัฒนำกำรด้ ำนกำรเรี ยนในโรงเรี ยนของเด็ก สำหรับข้ ำพเจ้ ำแล้ ว
กำรร่วมมือกันระหว่ำงครูผ้ สู อนและผู้ปกครองของเด็กนี ้
เป็ นสิ่งที่มคี วำมสำคัญอย่ำงมำก
ในฐำนะที่เป็ นผู้ปกครอง มีอะไรมำกมำยที่ท่ำนสำมำรถทำได้
เพื่อช่วยให้ บตุ รของท่ำนประสบควำมสำเร็จ และช่วยสนับสนุนบุตรของท่ำน
บนหนทำงแห่งกำรเล่ำเรี ยนต่อไป ในโบรชัวร์ นี ้ เรำได้ รวบรวมข้ อมูลสำคัญต่ำงๆ
ที่จะช่วยให้ ท่ำนเข้ ำใจระบบโรงเรี ยนของเรำ
ตัวอย่ำงของคำถำมที่ท่ำนจะหำคำตอบได้ จำกโบรชัวร์ ของเรำ ได้ แก่
- กำรศึกษำในระดับอนุบำลและในระดับโรงเรี ยนมีรูปแบบ เป็ นอย่ำงไร
แบร์ นฮาร์ ด พูลเฟอร์ (Bernhard Pulver)
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิ การ

- โรงเรี ยนคำดหวังอะไรบ้ ำงจำกผู้ปกครอง
- ผม/ดิฉันทำอะไรได้ บ้ำง ในกำรที่จะช่วยให้ บตุ รของผม/ดิฉัน
รู้สึกปลอดโปร่งใจในโรงเรี ยน และสำมำรถเรี ยนหนังสือได้ ดี
ครูผ้ สู อน และคณะผู้บริหำรโรงเรี ยนของบุตรของท่ำน ยินดีตอบคำถำม
และให้ ข้อมูลอื่นๆแก่ท่ำน โปรดเข้ ำเยี่ยมชมเว็บไซต์ทำงอินเทอร์ เน็ตของเรำได้ ที่
www.erz.be.ch

รวมทั ้งเว็บไซต์ของทำงอำเภอหรื อตำบลและโรงเรี ยนของบุตรของท่ำนด้ วย
ข้ ำพเจ้ ำและผู้เกี่ยวข้ องทุกคน ใคร่ขออวยพรให้ บตุ รของท่ำน
และตัวท่ำนเองในฐำนะผู้ปกครอง ประสบกับช่วงเวลำที่งดงำม
ทั ้งในระดับอนุบำลและในระดับโรงเรี ยน

แบร์ นฮำร์ ด พูลเฟอร์ (Bernhard Pulver)
รัฐมนตรี ว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรแห่งรัฐเบิร์น
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หมายเหตุ
รัฐเบิร์นมีทงพื
ั ้ ้นที่ที่ใช้ ภำษำเยอรมัน และพื ้นที่ที่ใช้ ภำษำฝรั่งเศส
ข้ อมูลในโบรชัวร์ นี ้เป็ นข้ อมูลของพื ้นที่ที่ใช้ ภำษำเยอรมัน ในโบรชัวร์ นี ้
จะเน้ นคำสำคัญในภำษำเยอรมันด้ วยตัวหนังสือสีเขียว

๑. เนือ้ หาสาคัญโดยสรุ ป
ทั่วไป

-

Allgemeines

กำรศึกษำภำคบังคับ โดยทัว่ ไปมีระยะเวลำสิบเอ็ดปี
เด็กจะเริ่มเข้ ำเรี ยนชั ้นอนุบำลเมื่ออำยุสี่ขวบ
หลังจำกจบกำรศึกษำภำคบังคับแล้ ว เยำวชนก็เรี ยนต่ออีกสองถึงสี่ปี
โดยอำจจะเลือกเรี ยนทำงสำยอำชีวะ
หรื อศึกษำต่อทำงสำยสำมัญในขั ้นมัธยมศึกษำตอนปลำย ต่อไป

-

มัธยมศึกษาตอนปลาย

๒ -๔ ปี

Sekundarstufe II

-

นอกจำกโรงเรี ยนในส่วนของกำรศึกษำภำคบังคับของรัฐบำลแล้ ว
ยังมีโรงเรี ยนรำษฎร์ อีกด้ วย
โรงเรี ยนรำษฎร์ เป็ นโรงเรี ยนที่เก็บค่ำเล่ำเรี ยนและจะต้ องได้ รับอนุญำตจำกกระ
ทรวงศึกษำธิกำร

-

เด็กและเยำวชนที่มีร่ำงกำยหรื อจิตใจไม่สมประกอบ
จะเข้ ำเรี ยนเท่ำที่จะเป็ นไปได้ ในโรงเรี ยนในส่วนของกำรศึกษำภำคบังคับ
หรื อโรงเรี ยนพิเศษ (Sonderschule) ที่เหมำะสมกับควำมต้ องกำรของตน
สอบถำมและขอข้ อมูล เกี่ยวกับกำรเรี ยนและกำรช่วยเหลือที่เป็ นไปได้ (ทั ้งนี ้
รวมถึงเด็กอำยุต่ำกว่ำสี่ขวบด้ วย) ที่ศนู ย์แนะแนวด้ ำนกำรศึกษำของรัฐ
ที่ตั ้งอยูใ่ นภูมภิ ำคของท่ำน:

อำชีวศึกษำหรื อมัธยมศึกษำตอนปลำยสำยสำมัญ

มัธยมศึกษาตอนต้ น (ชัน้ ๗ – ๙)

๓ ปี

Sekundarstufe I

บังคับ
-

แบ่งกำรเรี ยนกำรสอนออกเป็ นสองหรื อสำมระดับ
ตำมเงื่อนไขควำมสำมำรถของนักเรี ยน

Volksschule

การศึกษาภาคบังคับ

- เตรี ยมตัวเพื่อกำรเลือกอำชีพ

ประถมศึกษา (ชัน้ ๑ – ๖)

๖ ปี

www.erz.be.ch/erziehungsberatung

Primarstufe

บังคับ
- ในระหว่ำงที่เรี ยนชั ้นป. ๕ และ ป. ๖
ทำงโรงเรี ยนจะจัดให้ นกั เรี ยนเข้ ำสู่กระบวนกำรข
องกำรเลื่อนชั ้น
โดยกำรจัดให้ เข้ ำเรี ยนในระดับต่ำงๆ
ตำมเงื่อนไขควำมสำมำรถของนักเรี ยน
สำหรับชั ้นมัธยมศึกษำตอนต้ น

ระดับอนุบาล

โรงเรี ยนในส่วนของกำรศึกษำภำคบังคับของรัฐบำลเป็ นหน่วยงำนที่เป็ นกลำ
งในเรื่ องของกำรนับถือศำสนำ ในชั ้นเรี ยนจะมีกำรสอนเกี่ยวกับศำสนำต่ำงๆ
เพื่อให้ นกั เรี ยนเรี ยนรู้ที่จะเคำรพผู้ที่คิดไม่เหมือนตน
และนับถือศำสนำอื่นซึ่งต่ำงจำกตน
ในฐำนะที่เป็ นสังคมซึ่งได้ รับอิทธิพลจำกศำสนำคริสต์
งำนฉลองทำงประเพณี เช่น
คริสต์มำสจึงเป็ นส่วนหนึ่งของบทเรี ยนที่โรงเรี ยนนำมำสอน
โรงเรี ยนย่อมรักษำไว้ ซึ่งเสรี ภำพในกำรนับถือศำสนำของเด็กและเยำวชน
รวมทั ้งของผู้ปกครองด้ วย

ปี การศึกษาและระยะเวลาปิ ดเทอม
Schuljahr und Schulferien

๒ ปี

Kindergarten

บังคับ เข้ ำเรี ยนเมื่ออำยุ ๔ ขวบ

ปี กำรศึกษำ จะเริ่มในกลำงเดือนสิงหำคม และสิ ้นสุดตอนต้ นเดือนกรกฎำคม
เด็กและเยำวชนจะอยูใ่ นชั ้นเรี ยนปี ละ ๓๘ หรื อ ๓๙ สัปดำห์
ระยะเวลำของกำรปิ ดเทอมจะกระจำยอยู่ตลอดปี กำรศึกษำดังนี ้
ปิ ดเทอมช่ วงฤดูใบไม้ ร่วง ในเดือนกันยำยน ตุลำคม เป็ นเวลำ สำมสัปดำห์
ปิ ดเทอมช่ วงฤดูหนาว ในเดือนธันวำคม มกรำคม เป็ นเวลำ สองสัปดำห์

-

เด็กๆและเยำวชนทุกคน มีสิทธิที่จะได้ เล่ำเรี ยนในชั ้นอนุบำล
และในโรงเรี ยนในท้ องที่ที่ตนพำนักอยู่ โดยไม่ต้องเสียค่ำใช้ จ่ำยใดๆ
ทำงอำเภอหรื อตำบลจะเป็ นผู้จดั หำหนังสือ
และอุปกรณ์กำรเรี ยนให้ แก่นกั เรี ยน ทั ้งหญิงและชำยทุกคน

ปิ ดเทอมหน้ ากีฬา เป็ นเวลำหนึ่งสัปดำห์
ปิ ดเทอมช่ วงฤดูใบไม้ ผลิ ในเดือนเมษำยน เป็ นเวลำสองสัปดำห์
ปิ ดเทอมช่ วงฤดูร้อน ในเดือนกรกฎำคม สิงหำคม เป็ นเวลำห้ ำสัปดำห์

-

เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชำยจะเรี ยนร่วมกัน
เป้ำหมำยของกำรศึกษำสำหรับทั ้งสองเพศนั ้นเป็ นเป้ำหมำยเดียวกัน

ขอข้ อมูลเกี่ยวกับวันปิ ดเทอมและวันหยุดรำชกำรต่ำงๆได้
ที่อำเภอหรื อตำบลที่ท่ำนพำนักอยู่

3

ตารางการเรี ยนการสอน
Stundenplan

โรงเรี ยนทำกำรสอนตั ้งแต่วนั จันทร์ ถึงวันศุกร์ หน่วยกำรเรี ยนหนึ่งหน่วย จะใช้ เวลำ
๔๕ นำที ในช่วงเช้ ำนักเรี ยนจะเรี ยนอย่ำงน้ อยสี่หน่วย
โดยจะเริ่มและเลิกในเวลำเดียวกันหมด (บล็อคเวลำ) ในช่วงบ่ำย
เวลำเรี ยนจะไม่ตรงกัน (เรี ยนสองถึงสี่หน่วย)
เด็กจะได้ หยุดเรี ยนในช่วงบ่ำยสัปดำห์ละหนึ่งถึงสี่ครัง้
ขึ ้นอยูก่ บั ว่ำกำลังเรี ยนอยู่ชั ้นไหน
สำหรับเด็กนักเรี ยนอนุบำลและนักเรี ยนประถมศึกษำจะไม่มีกำรเรี ยนกำรสอนในวัน
พุธบ่ำย ทั ้งนี ้ทำงครูประจำชั ้นจะได้ แจ้ งให้ ท่ำนทรำบ
ถึงตำรำงกำรเรี ยนสำหรับบุตรของท่ำน สำหรับปี กำรศึกษำถัดไป
ในฐำนะที่เป็ นผู้ปกครอง
ท่ำนมีหน้ ำที่ที่จะต้ องดูแลให้ บตุ รของท่ำนได้ เข้ ำเรี ยนในชั ้นเรี ย นตำมตำรำงกำรเรี ยน
ที่กำหนดไว้ นอกจำกนี ้แล้ ว
นอกเวลำเรี ยนและในระหว่ำงเดินทำงไปหรื อกลับจำกโรงเรี ยน
ก็ถือว่ำบุตรของท่ำนอยูใ่ นควำมดูแลรับผิดชอบของท่ำนเช่นกัน
โปรดดู “กำรขำดเรี ยนและกำรได้ รับกำรยกเว้ นให้ ไม่ต้องมำเรี ยน” (หน้ ำ ๕) และ
“ผู้ปกครองและโรงเรี ยน” (หน้ ำ ๑๒)

สำหรับโปรแกรมกลำงวันและบ่ำยนั ้น จะรวมกำรช่วยเด็กทำกำรบ้ ำนไว้ ด้วย
ผู้ปกครองสำมำรถเลือกโปรแกรมได้ ตำมควำมต้ องกำรของตน
โรงเรี ยนเพื่อกำรเรี ยนเสริมในช่วงกลำงวันเป็ นโรงเรี ยนที่เรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียม
ซึ่งค่ำธรรมเนียมจะมำกน้ อยเพียงไรย่อมขึน้ อยูก่ บั รำยได้ ทรัพย์สิน
และจำนวนสมำชิกในครอบครัว
โปรดดูข้อมูลรำยละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับโรงเรี ยนเพื่อกำรเรี ยนเสริมในช่วงกลำงวัน
ได้ ที่เว็บไซต์ www.erz.be.ch/tagesschulen
หรื อติดต่อกับครูประจำชั ้นหรื อผู้บริหำรโรงเรี ยนของบุตรของท่ำนเพื่อขอข้ อมูล
ค้ นหำทำงเลือกอื่นๆ สำหรับกำรให้ บคุ คลนอกครอบครัว (สถำนรับเลี ้ยงเด็กเล็ก หรื อ
เนอร์ สเซอรี่ ฯลฯ) มำดูแลบุตรของท่ำน ได้ ที่
www.gef.be.ch > Familie

การบ้ าน
Hausaufgaben

กำรบ้ ำนคือสิ่งที่ช่วยเสริมกำรเรี ยนในห้ องเรี ยน
เมื่อเด็กทำกำรบ้ ำนเขำก็จะมีโอกำสทบทวนเนื ้อหำที่ได้ เรี ยนมำในห้ องเรี ยน
ทำให้ เข้ ำใจเนื ้อหำเหล่ำนั ้นลึกซึ ้งขึ ้น
ขอให้ ท่ำนดูแลให้ บตุ รของท่ำนมีที่เงียบๆสำหรับทำกำรบ้ ำนโดยไม่ถกู รบกวน
และกรุณำดูแลให้ เขำทำกำรบ้ ำนให้ เรี ยบร้ อยด้ วย
เด็กควรจะทำกำรบ้ ำนเองโดยไม่ต้องให้ พ่อแม่ช่วยในเรื่ องของเนื ้อหำ
หำกท่ำนสังเกตเห็นว่ำบุตรของท่ำนไม่สำมำรถจะทำกำรบ้ ำนได้ เอง
ขอให้ ท่ำนรี บปรึกษำกับครูของเขำเสียแต่เนิ่นๆ

การประเมินผล
Beurteilung

ครูประจำชั ้น และผู้ปกครองของเด็ก จะต้ องมีการพูดคุยกันอย่ำงน้ อยปี ละครัง้
ในทุกๆระดับชั ้นเรี ยน ในกำรนี ้ จะมีกำรพูดถึงควำมก้ ำวหน้ ำด้ ำนกำรเรี ยน
พฤติกรรมในด้ ำนกำรทำงำนและกำรปฏิบตั ิตนในสังคม ของบุตรของท่ำน

โรงเรี ยนเพื่อการเรี ยนเสริมในช่ วงกลางวัน
Tagesschule

สำหรับเด็กๆที่จำเป็ นจะต้ องได้ รับการดูแลก่อนเข้ ำเรี ยนในห้ องเรี ยน
หรื อในระหว่ำงพักกลำงวัน หรื อหลังเลิกเรี ยน
หำกมีผ้ แู จ้ งควำมประสงค์เป็ นจำนวนเพียงพอ
ทำงอำเภอหรื อตำบลก็จะจัดให้ มีโรงเรี ยนเพื่อกำรเรี ยนเสริมในช่วงกลำงวัน
ซึ่งส่วนใหญ่จะจัดขึ ้นในห้ องเรี ยนของโรงเรี ยนที่จดั กำรศึกษำภำคบังคับ
โรงเรี ยนเพื่อกำรเรี ยนเสริมในช่วงกลำงวัน
อำจจะประกอบด้ วยกำรโปรแกรมต่ำงๆสำมอย่ำง ดังต่อไปนี ้:
- กำรดูแลเด็กในช่วงเช้ ำก่อนเข้ ำเรี ยน
- กำรดูแลในช่วงกลำงวัน พร้ อมทั ้งดูแลเรื่ องอำหำร
- กำรดูแลในช่วงบ่ำยหลังเลิกเรี ยน หรื อในช่วงบ่ำยของวันที่โรงเรี ยนหยุด

เมื่อถึงปลำยปี กำรศึกษำ เด็กๆในชั ้นประถมศึกษำ ปี ที่ ๑ ถึง ๖
จะได้ รับรายงานผลการเรี ยนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร รำยงำนนี ้จะบรรจุข้อมูลว่ำ
ในวิชำต่ำงๆแต่ละวิชำ เด็กได้ บรรลุเป้ำหมำยกำรเรี ยนที่ได้ วำงไว้ แค่ไหน
และตั ้งแต่ชั ้นประถมศึกษำปี ที่ ๓ เป็ นต้ นไป
ทำงโรงเรี ยนจะทำกำรบันทึกคะแนนที่นกั เรี ยนได้ รับ
สำหรับวิชำแต่ละวิชำไว้ ในสมุดรำยงำนผลกำรเรี ยนอีกด้ วย เด็กนักเรี ยนชั ้น ๗ ถึง ๙
จะได้ รับสมุดรำยงำนผลกำรเรี ยนอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรในตอนปลำยภำคกำรศึ
กษำทุกๆภำคกำรศึกษำ
รำยงำนดังกล่ำวจะบันทึกผลกำรประเมินพฤติกรรมด้ ำนกำรทำงำนและกำรเรี ยนไว้ ด้
วย
คะแนนจะมีตั ้งแต่ ๑ ถึง ๖ (๖ = คะแนนที่ดีที่สดุ
ต่ำกว่ำ ๔ =
ไม่บรรลุเป้ำหมำยกำรเรี ยน) ทั ้งนี ้กำรให้ คะแนนอำจจะให้ เป็ นครึ่งคะแนนก็ได้ (เช่น
๕.๕ หรื อ ๔.๕)
ดูข้อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรประเมินผล เป็ นภำษำต่ำงๆได้ ที่
www.erz.be.ch/beurteilung > Elterninformation
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การขาดเรี ยนและการได้ รับการยกเว้ นให้ ไม่ ต้องมาเรี ยน
Absenzen und Dispensationen

-

ในฐำนะที่เป็ นผู้ปกครองของเด็ก
ท่ำนมีหน้ ำที่ที่จะต้ องดูแลให้ บตุ รของท่ำนเข้ ำเรี ยนในโรงเรี ยนอนุบำลหรื อในโ
รงเรี ยนตำมตำรำงเวลำเรี ยน ผู้ปกครองคนใด
ไม่ส่งบุตรให้ เข้ ำเรี ยนโดยเจตนำ อำจถูกปรับได้

-

ในฐำนะผู้ปกครอง
ท่ำนจะต้ องแจ้ งให้ ครูทรำบถึงเหตุผลที่บตุ รของท่ำนต้ องขำดเรี ยน
หำกท่ำนทรำบล่วงหน้ ำว่ำ บุตรของท่ำนจะขาดเรี ยน
ท่ำนจะต้ องแจ้ งให้ ครู ทรำบล่วงหน้ ำ หำกต้ องขำดเรี ยน
โดยไม่อำจทรำบมำก่อนล่วงหน้ ำ เพื่อควำมปลอดภัย
ควรจะได้ มีกำรแจ้ งให้ ครูทรำบอย่ำงเร็วที่สดุ เท่ำที่จะเร็วได้

-

ในกรณีต่อไปนี ้ให้ ถือว่ำกำรขำดเรี ยนของบุตรของท่ำน
เป็ นกำรขำดเรี ยนที่ทำงโรงเรี ยนอนุญำต (อนุมตั ิ) ให้ ได้ แก่
ในกรณีที่เด็กเจ็บป่ วย หรื อ สมำชิกในครอบครัวเสียชีวิตลง ย้ ำยบ้ ำน
หรื อมีนดั กับแพทย์หรื อทันตแพทย์
เป็ นต้ น

-

จำนวนหน่วยกำรเรี ยนที่เด็กขำดไป ทั ้งที่ได้ ขออนุญำตขำดเรี ยน
และที่ไม่ได้ ขออนุญำต จะได้ รับกำรบันทึกไว้ ในรำยงำนผลกำรเรี ยน

-

สำหรับการได้ รับการยกเว้ นให้ ไม่ ต้องมาเรี ยน
จะต้ องทำคำร้ องขออนุญำตจำกทำงผู้บริหำรโรงเรี ยนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
ล่วงหน้ ำสี่สปั ดำห์
และจะต้ องชี ้แจงแสดงเหตุผลว่ำทำไมจึงจำเป็ นต้ องหยุดเรี ยน
ทำงโรงเรี ยนสำมำรถอนุญำตให้ นกั เรี ยนหยุดเรี ยนได้ ในกรณีต่อไปนี ้
เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวันสำคัญทำงศำสนำ
เพื่อร่วมในเหตุกำรณ์สำคัญของครอบครัว
เพื่อเข้ ำเรี ยนภำษำและวัฒนธรรมของบ้ ำนเกิด (HSK) เพื่อสอบคอร์ ส
กำรอบรมที่ได้ ทดลองเรี ยน

-

ผู้ปกครองมีสิทธิ์ท่จี ะให้ บุตรของตนหยุดเรี ยนครึ่งวันได้ ทงั ้ หมดห้ าครั ง้ ต่
อปี การศึกษาหนึ่งๆ ในครึ่งวันดังกล่ำว
เด็กสำมำรถขำดเรี ยนได้ โดยไม่จำเป็ นต้ องแจกแจงแสดงเหตุผล
หำกท่ำนต้ องกำรให้ บตุ รของท่ำนหยุดเรี ยนครึ่งวัน
ขอให้ แจ้ งให้ ครูทรำบล่วงหน้ ำสองวัน

การสอนภาษาและวัฒนธรรมบ้ านเกิด (HSK)
เด็กและเยำวชนที่เติบโตโดยใช้ ภำษำมำกกว่ำหนึ่งภำษำในกำรสื่อสำร
สำมำรถเลือกเข้ ำเรี ยนภำษำแรกของตน (ภำษำแม่ หรื อภำษำพ่อ)
เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะในกำรใช้ ภำษำแรก
และขยำยควำมรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศของมำรดำ
หรื อบิดำของตนให้ กว้ ำงขวำงขึ ้น
ผู้ให้ งบประมำณสนับสนุนกำรสอนภำษำและวัฒนธรรมบ้ ำนเกิดนี ้
คือรัฐบำลของประเทศบ้ ำนเกิดหรื อสมำคมเอกชน กิจกรรมเหล่ำนี ้ส่วนหนึ่ง
อำจจะเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมจำกผู้เรี ยนได้
ดูข้อมูลรำยละเอียดเพิ่มเติม รวมทั ้งรำยกำรกิจกรรมที่จดั เสนอได้ ที่เว็บไซต์
www.erz.be.ch/hsk

กีฬาและกิจกรรมยามว่ างอื่นๆ สำหรับเด็กและเยำวชน
ส่วนใหญ่สมำคมของภำคเอกชนจะเป็ นผู้จดั กิจกรรมประเภทนี ้ขึน้
และมักจะเป็ นกำรทำงำนในรูปแบบอำสำสมัคร โดยปกติ
ในกำรเข้ ำร่วมกิจกรรมของสมำคม ผู้เข้ ำร่วมจะต้ องชำระค่ำธรรมเนียมต่อปี เสียก่อน

ในโรงเรี ยนสอนดนตรี ของภูมภิ ำค
จะมีครูอำจำรย์ที่ทรงคุณวุฒิมำสอนให้ นกั เรี ยนเล่นเครื่ องดนตรี ชนิดต่ำงๆมำกมำย
กำรเรี ยนดนตรี จะต้ องเสียค่ำใช้ จ่ำย
ดูข้อมูลกว้ ำงๆเกี่ยวกับโรงเรี ยนสอนดนตรี ที่มีอยูไ่ ด้ ที่เว็บไซต์
www.vbms.ch/ueber-uns/musikschulen/

ขอข้ อมูลเกี่ยวกับกีฬำและกิจกรรมยำมว่ำงอื่นๆ ได้ ณ
ที่ทำกำรอำเภอหรื อตำบลของท่ำน

สุขภาพ
Gesundheit

กิจกรรมเสริมทางการศึกษาและการใช้ เวลาว่ าง
Bildungs- und Freizeitangebote

กำรเรี ยนกำรสอนภำคบังคับในโรงเรี ยน จะถูกเสริมโดยกิจกรรมที่โรงเรี ยนจัดขึน้
เพื่อให้ นักเรี ยนเลือกเข้ าร่ วมได้ โดยไม่ บังคับ กิจกรรมที่โรงเรี ยนจัดมำให้ เลือก
จะมีทั ้งในสำขำดนตรี และกำรออกแบบ
รวมทั ้งกระบวนวิชำและโครงกำรที่ครอบคลุมหลำยๆสำขำ
ในชั ้น ๗ ถึง ชั ้น ๙ จะมีกิจกรรมเสริมอื่นๆมำให้ เลือกเพิ่มอีก
กำรเรี ยนกำรสอนโดยให้ ผ้ เู รี ยนเลือกเรี ยนตำมควำมสมัครใจนี ้
ผู้ปกครองนักเรี ยนไม่ต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมแต่อย่ำงใด

เมื่อเรี ยนอยูใ่ นชั ้นอนุบำล รวมทั ้งในชั ้น ๔ และชั ้น ๘
เด็กและเยำวชนจะได้ รับกำรตรวจร่ำงกำยจำกแพทย์ ชายหรื อแพทย์ หญิงที่ดูแลนั
กเรี ยนของทางอาเภอหรื อตาบล
กำรตรวจร่ำงกำยนี ้เป็ นสิ่งที่ต้องทำและไม่ต้องเสียค่ำใช้ จ่ำยแต่อย่ำงใด
จุดประสงค์ก็คือหำกเด็กมีควำมผิดปกติด้ำนกำรฟั ง กำรเห็น หรื อกำรพูด
หรื อในเรื่ องของกำรทรงตัว เวลำนัง่ หรื อยืน หรื อเมื่อเคลื่อนไหว
แพทย์ก็จะได้ ทรำบได้ ทนั ท่วงทีจำกกำรตรวจ
หำกเด็กจำเป็ นจะต้ องได้ รับกำรตรวจอย่ำงละเอียด หรื อเข้ ำรับกำรรักษำต่อไป
ทำงแพทย์ชำยหรื อแพทย์หญิงที่ดแู ลนักเรี ยนก็จะแจ้ งให้ ผ้ ปู กครองทรำบ
และปรึกษำกับทำงผู้ปกครองว่ำควรจะดำเนินกำรต่อไปอย่ำงไร
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แพทย์ ชายหรื อแพทย์ หญิงที่ดูแลนักเรี ยน
จะทำกำรตรวจสุขภำพฟั นของเด็กและเยำวชนด้ วยเป็ นประจำ
กำรให้ แพทย์ตรวจสุขภำพฟั นนี ้ เป็ นสิ่งที่จะต้ องทำ
และไม่ต้องเสียค่ำใช้ จ่ำยใดๆทั ้งสิ ้น อย่ำงไรก็ตำม
หำกแพทย์พบว่ำเด็กจำเป็ นจะต้ องได้ รับกำรรักษำ แพทย์ก็จะแจ้ งให้ ผ้ ปู กครองทรำบ
และผู้ปกครองจะเป็ นผู้รับผิดชอบเรื่ องค่ำใช้ จ่ำย ในกำรศึกษำภำคบังคับ
เด็กจะได้ เรี ยนรู้ที่จะดูแลและรั กษาสุขภาพฟั นของตนอย่ำงถูกวิธี
หำกว่ำบุตรของท่ำนมีโรคใดๆ หรื อจำเป็ นต้ องรับประทำนยำตัวใดเป็ นประจำ
ขอให้ ท่ำนแจ้ งให้ ครูประจำชั ้นของบุตรของท่ำน ทรำบด้ วย
ดูข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและสุขภำพเป็ นภำษำต่ำงๆ ได้ ที่เว็บไซต์
www.migesplus.ch > Kind & Gesundheit

6

๒

การศึกษาภาคบังคับ

เป้าหมายและรู ปแบบการจัดองค์ กร
Ziele und Organisation

กำรศึกษำในระดับอนุบำลและในโรงเรี ยน สนับสนุนให้ เด็กได้ หำความรู้
พัฒนาความสามารถ สร้ างทัศนคติ และทักษะในการปฏิบัติ
โดยมีเป้ำหมำยเพื่อให้ เด็กและเยำวชน
สำมำรถรู้ทิศทำงและปรับตัวเองให้ กลมกลืนกับสังคมและสิ่งแวดล้ อมได้
เพื่อให้ เด็กพัฒนำไปเป็ นผู้ที่มีบคุ ลิกภำพเป็ นตัวของตัวเอง
และเปี่ ยมด้ วยควำมรับผิดชอบ
สำมำรถที่จะเรี ยนจบอำชีวศึกษำหรื อกำรศึกษำชั ้นสูงต่อไป
หลังจำกจบกำรศึกษำภำคบังคับแล้ ว
ครูและคณำจำรย์ที่ทำกำรสอน จะวำงแผนกำรเรี ยนกำรสอน
บนพื ้นฐำนของหลักสูตร
ซึ่งหลักสูตรนี ้ได้ กำหนดเป้ำหมำยของกำรศึกษำระดับอนุบำลและในโรงเรี ยนไว้ อย่ำง
ชัดเจนแล้ ว
ในอำเภอหรื อตำบลแต่ละแห่ง จะมีคณะกรรมการโรงเรี ยน
ที่เป็ นผู้ทำหน้ ำที่ดแู ลและรับผิดชอบกำรดำเนินกำรกำรศึกษำในโรงเรี ยนและโรงเรี ยน
อนุบำล นอกจำกนี ้แล้ ว ก็ยงั มีศกึ ษาธิการโรงเรี ยน
ที่เป็ นผู้ทำหน้ ำที่ควบคุมดูแลกำรทำงำนของโรงเรี ยน
โดยได้ รับมอบหมำยให้ ทำกำรควบคุมดูแลจำกกำรกระทรวงศึกษำธิกำรของรัฐเบิร์น
ทำงอำเภอหรื อตำบลจะเป็ นฝ่ ำยแจ้ งให้ ผ้ ปู กครองทรำบว่ำถึงเวลำที่จะต้ องนาบุตรข
องท่ านไปรายงานตัวเพื่อให้ บุตรได้ เข้ าเรี ยนในชัน้ อนุบาล

ระดับอนุบาล
Kindergarten

ในชั ้นอนุบำล เด็กจะได้ เรี ยนรู้ในระหว่ำงที่กำลังเล่ น และเล่นในเวลำที่กำลังเรี ยน
เด็กจะเรี ยนรู้ที่จะทำควำมรู้จกั ตัวเอง
และเรี ยนรู้ที่จะพูดแสดงควำมรู้สึกนึกคิดของตนเองได้ ดีขึ ้น
รวมทั ้งจะได้ ฝึกกำรอยูร่ ่วมอย่ำงกลมกลืนในกลุ่มที่ใหญ่กว่ำเดิม
พร้ อมกับสะสมประสบกำรณ์ในกำรมีปฏิสมั พันธ์กบั โลกที่แวดล้ อมตน
ในโรงเรี ยนอนุบำล เด็กจะได้ รับกำรสนับสนุนพัฒนำกำรของตนอย่ำงรอบด้ ำน
และเตรี ยมพร้ อมเพื่อกำรเข้ ำโรงเรี ยนในชั ้นประถมศึกษำต่อไป
คุณครูอนุบำลจะคอยสังเกต
และคอยส่งเสริมพัฒนำกำรของเด็กแต่ละคนเป็ นกำรเฉพำะ
และพูดคุยหำรื อในเรื่ องควำมคืบหน้ ำกับผู้ปกครอง

เด็กๆที่จำเป็ นจะต้ องได้ รับการช่ วยเหลือเป็ นพิเศษในบำงด้ ำน (เช่น
ในเรื่ องของพัฒนำกำรด้ ำนภำษำ หรื อ ด้ ำนร่ำงกำย)
จะได้ รับกำรดูแลจำกบุคลำกรผู้เชี่ยวชำญ เฉพำะทำง เพิ่มอีกเป็ นพิเศษ
โดยปกติ กำรเรี ยนในชั ้นอนุบำลจะมีกำหนดเวลำสองปี
ขึ ้นอยูก่ บั ภำวะของพัฒนำกำรของเด็ก
เด็กอำจจะเลื่อนชัน้ ไปเข้ าเรี ยนในระดับประถมศึกษาช้ ำไปปี หนึ่งก็ได้
หรื ออำจจะเรี ยนเนื ้อหำของชั ้นประถมหนึ่ง โดยใช้ เวลำสองปี ก็ได้
เด็กๆที่เติบโตในครอบครัวที่ใช้ ภำษำมำกกว่ำหนึ่งภำษำ
ที่เมื่ออำยุถึงเกณฑ์ที่ต้องเข้ ำโรงเรี ยน ยังพูดและเข้ ำใจภำษำท้ องถิ่นได้ เพียงเล็กน้ อย
จะได้ รับกำรช่วยเหลือเป็ นพิเศษออกไปอีก การรู้ ภาษาเยอรมันดี
เป็ นปั จจัยสาคัญที่จะช่ วยให้ บุตรของท่ านประสบความสาเร็จในการเรี ยนต่ อไ
ป ดังนั ้น ท่ำนจึงควรดูแลให้ บตุ รของท่ำนได้ มีโอกำสเล่นกับเด็กอื่นๆ
และได้ ฝึกใช้ ภำษำท้ องถิ่นกับเด็กอื่นในขณะเดียวกัน
ข้ อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการเล่ น และการดูแลเด็กอายุสองขวบขึน้ ไป เช่น
กำรนัดพบกันของกลุ่มพ่อแม่ของเด็กๆ กลุ่มเด็กเล่น หรื อ ศูนย์ดแู ลเด็กกลำงวัน
สำมำรถสอบถำมได้ ที่ที่ทำกำรอำเภอหรื อตำบล
โปรดดู “มีส่วนร่วมในฐำนะผู้ปกครองให้ บตุ รประสบควำมสำเร็จในโรงเรี ยน” (หน้ ำ
๑๒)
ในบำงตำบล กำรเรี ยนกำรสอนเด็กนักเรี ยนอนุบำล
และเด็กนักเรี ยนชั ้นประถมหนึ่งและสอง อำจจะกระทำไปด้ วยกัน
(เด็กต่ำงวัยเรี ยนปะปนกัน) โดยตลอด หรื อเพียงบำงส่วน (Basisstufe หรื อ
Cycle élémentaire)

ดูรำยละเอียดข้ อมูลเกี่ยวกับโรงเรี ยนอนุบำล เป็ นภำษำต่ำงๆ ได้ ที่เว็บไซต์
www.erz.be.ch/elterninfo > Kindergarten

ประถมศึกษา (ชัน้ ๑ – ๖)
Primarstufe

ในชั ้นป. ๑ – ป. ๖ เด็กนักเรี ยนทั ้งหญิงและชำย จะฝึ กหัดทักษะขั ้นพื ้นฐำน
ของการอ่ าน การเขียน และการคานวณ
เด็กจะเรี ยนรู้จกั และทำควำมเข้ ำใจกับโลกรอบตัวเขำ และเรี ยนรู้เทคนิคกำรทำงำน
บ่อยครัง้ จะมีกำรเรี ยนหัวข้ อเดียวกัน ในวิชำต่ำงๆหลำยวิชำด้ วยกัน
เด็กนักเรี ยนทั ้งหญิงและชำยจะเรี ยน และทำแบบฝึ กหัดด้ วยตนเอง
และโดยรับผิดชอบเองมำกขึ ้น

7

ตั ้งแต่ชั ้นประถม ๓ เป็ นต้ นไป เด็กนักเรี ยนทั ้งหญิงและชำย ในรัฐที่ใช้ ภำษำเยอรมัน
จะได้ เรี ยนภาษาฝรั่ งเศสเป็ นภาษาต่ างประเทศภาษาแรก
ส่วนเด็กนักเรี ยนในรัฐที่ใช้ ภำษำฝรั่งเศส
จะเรี ยนภาษาเยอรมันเป็ นภำษำต่ำงประเทศภำษำแรก
ตั ้งแต่ปี ๒๕๕๖ เป็ นต้ นไป เด็กนักเรี ยนทั ้งในรัฐที่ใช้ ภำษำเยอรมันและ
ในรัฐที่ใช้ ภำษำฝรั่งเศส จะได้ เรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภำษำต่ำงประเทศ
ตั ้งแต่ชั ้นประถมศึกษำปี ที่ ๕ เป็ นต้ นไป
ระหว่ำงที่เด็กเรี ยนอยูช่ ั ้นป. ๕ และ ป. ๖
ทำงโรงเรี ยนจะจัดให้ เด็กเข้ ำสู่กระบวนการของการเลื่อนชัน้
สำหรับกำรขึ ้นชั ้นไปเรี ยนระดับมัธยมศึกษำตอนต้ นของบุตรของท่ำน (Sekundarstufe I) (กรุณำดูหน้ ำถัดไป)
สำหรับเด็กที่มีปัญหำในบำงด้ ำน (เช่น ด้ ำนภำษำ กำรเคลื่อนไหว กำรเรี ยน
หรื อด้ ำนสมำธิควำมตั ้งใจ) ทำให้ ไม่สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยของกำรเรี ยนได้
ผู้ปกครองอำจจะขอให้ ครูที่ได้ รับกำรฝึ กฝนมำเป็ นพิเศษ
เป็ นผู้สอนให้ โดยกำหนดเป้ำหมำยกำรเรี ยนเป็ นรำยบุคคล
เพื่อกำรนี ้ หน่วยงำนที่เชี่ยวชำญเฉพำะทำง จะเป็ นผู้วินิจฉัย
ว่ำเด็กมีปัญหาในการเรี ยนอย่ำงไร
ทั ้งนี ้โดยที่จะต้ องได้ รับควำมยินยอมจำกผู้ปกครองของเด็กก่อน
หน่วยงำนที่เชี่ยวชำญเฉพำะทำงนีเ้ อง ที่จะเป็ นผู้ตดั สินว่ำ
เด็กจำเป็ นจะต้ องได้ รับกำรช่วยเหลือโดย การสอนเป็ นกรณีพเิ ศษออกไปหรื อไม่
การสอนเป็ นกรณีพเิ ศษ (Spezialunterricht )
อำจจะดำเนินไปในระหว่ำงที่เด็กเรี ยนอยูใ่ นชั ้นเรี ยน หรื อในกลุ่มนอกเวลำเรี ยนในชั ้น
ก็ได้ นอกจำกนี ้แล้ ว
อำเภอหรื อตำบลหลำยแห่งยังได้ จดั ให้ เด็กที่มีปัญหำด้ ำนกำรเรี ยนได้ เข้ ำเรี ยนในชัน้
พิเศษอีกด้ วย ชั ้นพิเศษ (Besondere Klasse)
มีจำนวนเด็กนักเรี ยนน้ อยกว่ำชั ้นธรรมดำ
และครูผ้ สู อนเป็ นผู้ที่ได้ รับกำรฝึ กมำเป็ นพิเศษ เพื่อช่วยเด็กที่มีปัญหำด้ ำนกำรเรี ยน
และสำหรับ เด็กนักเรี ยนที่มีพรสวรรค์ เป็ นพิเศษทัง้ หญิงและชาย
ทำงโรงเรี ยนก็มีโปรแกรมพิเศษให้ เช่นกัน เด็กจะเข้ ำเรี ยนในโปรแกรมพิเศษได้
จะต้ องได้ รับกำรพิจำรณำและประเมินผล
จำกหน่วยงำนที่เชี่ยวชำญเฉพำะทำงเสียก่อน

การเลื่อนชัน้ จากชัน้ ประถม ไปสู่ชนั ้ มัธยมต้ น
Übertritt von der Primar- in die Sekundarstufe I

กระบวนการของการเลื่อนชัน้ ที่จดั ให้ มีขึ ้นในระหว่ำงที่เด็กเรี ยนอยูช่ ั ้นป. ๕ และ
ป. ๖ นั ้น เป็ นกำรจัดเตรี ยมให้ เด็กได้ เลื่อนชั ้นจำกชั ้นประถม
ไปสู่ชั ้นมัธยมศึกษำตอนต้ น
กำรเรี ยนกำรสอนสำหรับชั ้นมัธยมศึกษำตอนต้ น (ปี กำรศึกษำ ที่ ๗ – ๙)
จะแบ่งออกเป็ นสองหรื อสามระดับด้ วยกัน
ตามเงื่อนไขของความสามารถของเด็ก เมื่อจะเข้ ำปี กำรศึกษำที่ ๗
เด็กนักเรี ยนทั ้งหญิงและชำย จะถูกจัดให้ เข้ ำเรี ยนในระดับควำมยำกง่ำยต่ำงๆกัน
โดยดูจำกผลกำรเรี ยน
และพัฒนำกำรด้ ำนกำรเรี ยนที่คำดกำรณ์ไว้ สำหรับนักเรี ยนนั ้นๆ
ขณะที่เด็กเรี ยนอยูช่ ั ้นประถมปี ที่ห้ำ
ครูประจำชั ้นจะเป็ นผู้แจ้ งให้ เด็กและผู้ปกครองทรำบเกี่ยวกับกระบวนกำรของกำรเลื่อ
นชั ้น
โปรดดู “มัธยมศึกษำตอนต้ น” (หน้ ำ ๘) และ “หลังจำกจบกำรศึกษำภำคบังคับ”
ประกอบด้ วย (หน้ ำ ๑๐)
ดูข้อมูลเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรเรี ยนในกำรศึกษำภำคบังคับ
และในกระบวนกำรของกำรเลื่อนชั ้นเพื่อเข้ ำเรี ยนต่อระดับมัธยมศึกษำตอนต้ น
เป็ นภำษำต่ำงๆ ได้ ที่เว็บไซต์
www.erz.be.ch/beurteilung > Elterninformation

มัธยมศึกษาตอนต้ น (ชัน้ ๗ – ๙)
Sekundarstufe I

ในชั ้นมัธยมศึกษำตอนต้ น ทำงโรงเรี ยนจะจัดให้ นกั เรี ยนหญิงและชำย
เข้ ำเรี ยนในระดับต่ างๆกันสองหรื อสามระดับ
แล้ วแต่ เงื่อนไขความสามารถของเด็ก โดยดูจำกผลกำรเรี ยนของนักเรี ยนนั ้นๆ
กำรเรี ยนมัธยมศึกษำตอนต้ น จะแบ่งเป็ นชั ้นธรรมดำ (Realklassen) กับชั ้นสูง
(Sekundarklassen) ในชันสู
้ ง เด็กจะต้ องเรี ยนเนื ้อหำที่สงู ขึ ้น

และหำกผลกำรเรี ยนอยูใ่ นระดับดี จนถึงดีมำก
เด็กนักเรี ยนหญิงและชำยของชันสู
้ งก็สำมำรถเตรี ยมตัวเพื่อเรี ยนต่อในโรงเรี ยนขันสู
้ งต่อไป

ได้ อำเภอหรื อตำบลบำงแห่งยังได้ จดั ให้ มีชั ้นสูงพิเศษ (spezielle Sekundarklassen) อีกด้ วย
อำเภอหรื อตำบลแต่ละแห่งเป็ นผู้ตดั สินใจเองว่ำจะให้ นกั เรี ยนชั ้นธรรมดำ
และชั ้นสูงเรี ยนแยกกัน หรื อจะให้ เขำเรี ยนร่วมกันบ้ ำงเป็ นบำงวิชำ
ในชั ้นมัธยมศึกษำตอนต้ นนี ้ เด็กจะได้ รับกำรช่วยเหลือ โดยกำรจัดให้ มีกำรสอนพิเศษ
และชั ้นพิเศษ เช่นกัน
ในชั ้นมัธยมศึกษำตอนต้ น โรงเรี ยนคำดหวังให้ นกั เรี ยนหญิงและชำย
รู้จกั ทำงำนอย่ำงเป็ นอิสระด้ วยตนเองมำกขึ ้น
กำรศึกษำทัว่ ไปจะได้ รับกำรปลูกฝั งให้ หยัง่ รำกลึกมำกขึ ้น นอกเหนือไปจำกนั ้นแล้ ว
นักเรี ยนหญิงและชำยยังจะได้ รับกำรตระเตรี ยม เพื่อกำรเลือกสำขำวิชำชีพที่จะเรี ยน
หรื อโรงเรี ยนขั ้นสูงที่จะเรี ยนต่อไปด้ วย การเลือกอาชีพ (Berufswahl)
ของเยำวชนย่อมวำงอยูบ่ นพื ้นฐำนของควำมสนใจส่วนบุคคล จุดแข็ง
และผลกำรเรี ยนของเยำวชนแต่ละคน โรงเรี ยนให้ กำรสนับสนุนกระบวนกำรสำคัญนี ้
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โดยกำรนำหัวข้ อที่มีควำมสัมพันธ์ กบั ประเด็นเหล่ำนี ้มำพูดคุยในห้ องเรี ยน
ทั ้งผู้ปกครอง ครูประจำชั ้น และศูนย์แนะแนวและให้ คำปรึกษำด้ ำนอำชีพ
จะร่วมมือกัน ในกำรช่วยเหลือสนับสนุนเยำวชนในกระบวนกำรตัดสินใจในเรื่ องนี ้
ครูประจำชั ้นจะให้ ข้อมูลแก่นกั เรี ยน
และแก่ท่ำนในฐำนะที่ท่ำนเป็ นผู้ปกครองของนักเรี ยน ตั ้งแต่เนิ่นๆ
เกี่ยวกับเงื่อนไขความสามารถ และสิ่งที่คาดหวังจำกนักเรี ยน
ในเรื่ องที่สมั พันธ์กบั กำรเลือกอำชีพและการหาสถานที่เรี ยนสาหรั บการเรี ยนวิชา
ชีพ
โปรดดู “หลังจำกจบกำรศึกษำภำคบังคับ” (หน้ ำ ๑๐) และ “กำรประเมินผล”
(หน้ ำ ๔) ประกอบด้ วย

เด็กและเยาวชนที่ย้ายเข้ ามาใหม่
Neuzuziehende Kinder und Jugendliche

ข้ อมูลเกี่ยวกับกำรเรี ยนอนุบำล และกำรเข้ ำเรี ยนในโรงเรี ยนของบุตรของท่ำน
สำมำรถสอบถำมได้ จำกอำเภอหรื อตำบลในเขตที่ท่ำนพำนักอยู่
หรื อท่ำนจะนำบุตรของท่ำนไปรำยงำนตัวต่อทำงฝ่ ำยบริหำรโรงเรี ยนที่รับผิดชอบโดย
ตรงก็ได้ เมื่อเข้ ำมำอยูใ่ นสวิตเซอร์ แลนด์
และมีโครงกำรว่ำจะพำนักอยูใ่ นสวิตเซอร์ แลนด์เป็ นเวลำสองถึงสำมเดือนขึ ้นไป
บุตรของท่ำนจะต้ องเข้ ำรับกำรศึกษำภำคบังคับทันที
กำรเข้ ำเรี ยนในชั ้นอนุบำลและในโรงเรี ยนสำมำรถกระทำได้ ตลอดปี กำรศึกษำ
หลังจำกที่ทำงโรงเรี ยนได้ สอบถำมผู้ปกครองและครูที่ได้ สอนเด็กมำแล้ ว
(หรื อหลังจำกที่ได้ ดูเอกสำรกำรประเมินผลกำรเรี ยนของเด็กที่มีอยู)่
เด็กและเยำวชนที่เพิ่งย้ ำยเข้ ำมำใหม่
จะได้ รับกำรจัดให้ เข้ ำเรี ยนในชั ้นที่เหมำะสมกับอำยุ
ทั ้งนี ้โดยที่นำปี กำรศึกษำของชั ้นที่ได้ เรี ยนจบมำมำประกอบกำรพิจำรณำ
(และสำหรับชั ้นมัธยมศึกษำตอนต้ น จะรวมถึงเงื่อนไขควำมสำมำรถของเด็กด้ วย)
กำรจัดให้ เข้ ำเรี ยนในชั ้นที่ได้ รับกำรพิจำรณำว่ำเหมำะสมนี ้
ในเบื ้องต้ นเป็ นเพียงกำรจัดแบบชัว่ ครำวก่อนเท่ำนั ้น

เด็กและเยำวชนที่ไม่มีควำมรู้ภำษำที่ใช้ ในกำรเรี ยนกำรสอนในโรงเรี ยน
หรื อมีเพียงเล็กน้ อย จะได้ รับกำรช่วยเหลือเรื่ องกำรเรี ยนเป็ นพิเศษ
กำรเรี ยนวิชำภำษำเยอรมันเพิ่มเติม [Deutsch als Zweitsprache
(DaZ)] เป็ นกำรเรี ยนกำรสอนที่รัฐจัดให้ โดยไม่คิดมูลค่ำ
และสอนในระหว่ำงชัว่ โมงเรี ยน โดยอำจจะจัดขึ ้นในหรื อนอกห้ องเรี ยนก็ได้
ในเขตตัวเมืองของอำเภอหรื อตำบล
เด็กและเยำวชนที่ไม่มีควำมรู้ภำษำที่ใช้ ในกำรเรี ยนกำรสอนในโรงเรี ยน
มักจะได้ รับกำรสอนภำษำที่ใช้ ในกำรเรี ยนกำรสอนในโรงเรี ยน
เป็ นพิเศษตั ้งแต่เมื่อเข้ ำมำเรี ยนใหม่ๆ
โดยจะได้ เรี ยนแบบเข้ มข้ นเป็ นเวลำติดต่อกันสิบสัปดำห์
กำรเข้ ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ เช่น กิจกรรมของสมำคมกีฬำ
กิจกรรมของโรงเรี ยนเพื่อกำรเรี ยนเสริมในช่วงกลำงวัน
และกำรเรี ยนภำษำและวัฒนธรรมของบ้ ำนเกิด (HSK)
จะสำมำรถช่วยบุตรของท่ำนให้ ปรั บตัวเข้ ากับภาษาใหม่ และสิ่งแวดล้ อมใหม่
และเข้ าเป็ นส่ วนหนึ่งของสังคมใหม่ อย่ างกลมกลืน ได้ รวดเร็วขึน้
โปรดดู “หลังจำกจบกำรศึกษำภำคบังคับ” (หน้ ำ ๑๐) ประกอบด้ วย

ตั ้งแต่ชั ้นประถมศึกษำปี ที่ ๔ เป็ นต้ นไป
สำหรับเด็กและเยำวชนที่ยงั ไม่ร้ ูภำษำที่ใช้ ในกำรเรี ยนกำรสอนในโรงเรี ยน
อำจจะเป็ นกำรดีหำกเด็กจะเรี ยนซ ้ำชั ้นที่ได้ เรี ยนมำจำกต่ำงประเทศแล้ วอีกปี หนึ่งก่อ
น เพื่อจะได้ มีเวลำในกำรเรี ยนภำษำที่ใช้ ในกำรเรี ยนกำรสอนในโรงเรี ยน
และจะได้ มีโอกำสเพิ่มเติมควำมรู้ของเนื ้อหำวิชำที่อำจจะยังขำดอยู่
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๓. หลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ
ช่ องทางในการศึกษาวิชาชีพ

โรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

Ausbildungsmöglichkeiten

Die Mittelschulen

หนทำงที่จะนำไปสู่กำรประกอบอำชีพใดอำชีพหนึ่ง
หรื อที่จะนำไปสู่กำรเข้ ำศึกษำในโรงเรี ยนระดับสูงต่อไปนั ้น
อำจจะแตกต่ำงจำกที่ท่ำนคำดคิดไว้ แตกต่ำงจำกเมื่อก่อน
และหำกท่ำนมิได้ เติบโตมำในสวิตเซอร์ แลนด์
แตกต่ำงจำกประเทศบ้ ำนเกิดของท่ำนด้ วย ตัวอย่ำงเช่น ปั จจุบนั นี ้ มีอำชีพมำกกว่ำ
๒๕๐ อำชีพ ที่นกั เรี ยนสำมำรถเข้ ำเรี ยนได้ ทนั ที
หลังจำกเรี ยนจบกำรศึกษำภำคบังคับแล้ ว

โรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญที่เน้ นภาคปฏิบัติ [Fachmittelschule (FMS)] จะเตรี ยมนักเรี ยนสำหรับกำรเข้ ำศึกษำต่อในสำขำสุขภำพ
และสำขำกำรศึกษำ/สังคม โดยใช้ เวลำเตรี ยมสำมปี

กำรเข้ ำศึกษำวิชำชีพหลังจำกสำเร็จกำรศึกษำภำคบังคับแล้ ว
เป็ นสิ่งที่สำคัญอย่ำงยิง่ ต่ออนำคตของบุตรของท่ำน หำกไม่มีประกำศนียบัตรวิชำชีพ
หรื อประกำศนียบัตรโรงเรี ยนระดับสูงขึ ้นไป โอกำสที่จะได้ งำนทำก็จะน้ อยมำก
และหำกได้ งำน ค่ำจ้ ำงที่จะได้ ก็จะต่ำมำก นอกจำกนี ้แล้ วโอกำสที่จะเรี ยนต่อ
หรื อก้ ำวหน้ ำในหน้ ำที่กำรงำน ก็จะไม่มี

การศึกษาประโยควิชาชีพชัน้ ต้ น (การฝึ กงาน)
Die Berufliche Grundbildung (Berufslehre)

เยำวชนส่วนใหญ่ หลังจำกจบกำรศึกษำภำคบังคับแล้ ว
มักจะเข้ ำเรี ยนวิชำชีพที่ตนเลือกโดยกำรศึกษำประโยควิชำชีพชั ้นต้ น (กำรฝึ กงำน)
ระหว่ำงสองถึงสี่ปีแรก เยำวชนจะได้ รับการฝึ กภาคปฏิบัตใิ นบริษัท
และเข้ ำเรี ยนในโรงเรี ยนอำชีวศึกษำ (Berufsfachschule)
สัปดำห์ละสองถึงสำมวัน พร้ อมๆกันไปด้ วย
ซึ่งในโรงเรี ยนดังกล่ำวนักเรี ยนจะได้ ควำมรู้ที่เกี่ยวกับวิชำชีพนั ้นๆโดยเฉพำะ
และพร้ อมกันนั ้น ก็จะได้ เพิ่มพูนควำมรู้ทวั่ ไปของตนให้ แน่นขึ ้นอีกด้ วย
ระหว่ำงผู้เรี ยน บริษัทที่รับนักเรี ยนเข้ ำฝึ กภำคปฏิบตั ิ และโรงเรี ยนอำชีวศึกษำ
จะมีกำรทำสัญญาการเรี ยนการสอน ร่วมกัน สำหรับอำชีพบำงอำชีพ
อำจจะศึกษำโดยกำรเข้ ำเรี ยนในสถำนศึกษำเพียงอย่ำงเดียว [Handelsmittelschule (HMS) และ Lehrwerkstätten] ก็ได้
เยำวชนที่เรี ยนจบประโยควิชำชีพชั ้นต้ น โดยปกติจะมีโอกำสที่ดีมำกในตลำดงำน
เนื่องจำกได้ เรี ยนผสมผสำนกันระหว่ำงกำรเรี ยนในบริษัท และในโรงเรี ยน
นอกเหนือไปจำกนั ้น
ผู้ที่จบประโยควิชำชีพชั ้นต้ นก็มีโอกำสหลำกหลำยที่จะศึกษำต่อ ในระดับสูงขึ ้นไปได้
ในกรณีที่ผลกำรเรี ยนดีมำก
นักเรี ยนมีโอกำสขอรับประกำศนียบัตรประโยควิชำชีพในระหว่ำงหรื อหลังจำกเรี ยนจ
บประโยควิชำชีพชั ้นต้ นแล้ ว (Berufsmaturität)
และหลังจำกนั ้นสำมำรถเข้ ำเรี ยนในวิทยำลัยเฉพำะทำง (Fachhochschule
FH) ได้

สำหรับเด็กนักเรี ยนหญิงและชำยที่มีพรสวรรค์ และพร้ อมที่จะเรี ยนหนัก
ก็สำมำรถที่จะเลือกเรี ยน มัธยมศึกษาที่เน้ นด้ านวิชาการ (Gymnasium) ได้
กำรเรี ยนมัธยมศึกษำที่เน้ นด้ ำนวิชำกำรจะเริ่มในชั ้น ๙ และใช้ เวลำเรี ยนสี่ปี
(สำมำรถเข้ ำเรี ยนหลังจำกจบชั ้น ๙ แล้ วก็ได้ ) โรงเรี ยนมัธยมศึกษำที่เน้ นด้ ำนวิชำกำร
จะสอนหมวดกำรศึกษำทัว่ ไปอย่ำงลงลึกโดยมีสำยวิชำต่ำงๆให้ เลือกเรี ยนเน้ น
ตำมควำมสนใจและควำมถนัดของนักเรี ยน
เมื่อเรี ยนจบนักเรี ยนจะได้ รับประกำศนียบัตร (Matura)
ซึ่งทำให้ มีคณ
ุ สมบัติที่จะเข้ ำเรี ยนต่อในมหำวิทยำลัย [Universität หรื อ Eidgenössische Technische Hochschule (ETH)] โดยไม่ต้องสอบเข้ ำ
หรื อหำกได้ ฝึกงำนหนึ่งปี ก็สำมำรถเข้ ำเรี ยนต่อในมหำวิทยำลัยที่เน้ นภำคปฏิบตั ิได้
สำหรับเยาวชนที่ย้ายเข้ ามาใหม่ จำกรัฐอื่นหรื อจำกต่ำงประเทศ
ที่ประสงค์จะศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยที่เน้ นด้ ำนวิชำกำรในรัฐเบิร์นต่อ
โปรดดูแผ่นข้ อมูลที่ได้ จดั ทำไว้ เป็ นภำษำต่ำงๆ ที่เว็บไซต์
www.erz.be.ch/aufnahmegym

ดูข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรี ยนมัธยมศึกษำตอนปลำยสำยสำมัญที่เน้ นภำคปฏิบตั ิ
และโรงเรี ยนมัธยมศึกษำตอนปลำยสำยสำมัญที่เน้ นด้ ำนวิชำกำร ได้ ที่
www.erz.be.ch/mittelschulen

การแก้ ปัญหาชั่วคราว
Zwischenlösungen

หำกบุตรของท่ำนมีควำมรู้ไม่พอ
หรื อยังรู้ภำษำที่ใช้ ในกำรเรี ยนกำรสอนไม่ดีพอที่ จะเข้ ำเรี ยนอำชีวศึกษำได้ ในสำขำที่
ต้ องกำรหลังจำกจบชั ้น ๙ แล้ ว บุตรของท่ำนอำจจะเข้ ำเรี ยนชัน้ ๑๐
เพื่อเตรี ยมตัวในการประกอบอาชีพ ทั ้งนี ้เยาวชนในวัย ๑๖ – ๑๘ ปี
ที่เพิ่งย้ ายเข้ ามาใหม่ ที่อำจจะมีควำมรู้ภำษำที่ใช้ ในกำรเรี ยนกำรสอนเล็กน้ อย
หรื อไม่มีเลย ก็สำมำรถเข้ ำเรี ยนโปรแกรมนี ้ได้ เช่นกัน www.erz.be.ch/bvs
โปรดสอบถำมข้ อมูลเกี่ยวกับกำรแก้ ปัญหำชัว่ ครำวโดยวิธีนี ้
และวิธีอื่นๆได้ ที่ครูประจำชั ้นของบุตรของท่ำน
หรื อที่ศนู ย์ข้อมูลด้ ำนอำชีพประจำภูมภิ ำค (BIZ).

ดูข้อมูลเกี่ยวกับกำรเรี ยนประโยควิชำชีพชั ้นต้ นได้ ที่เว็บไซต์
www.erz.be.ch/berufsbildung
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ข้ อมูลอื่นๆ
Weitere Informationen

นอกเหนือไปจำกกำรเรี ยนต่อทำงสำยอำชีวะ หลังจำกจบกำรศึกษำภำคบังคับ
ดังได้ กล่ำวมำแล้ ว ก็ยงั มีตวั เลือกอื่นๆให้ เลือกอีก
ดูข้อมูลเกี่ยวกับกำรเลือกอำชีพ และสถำนที่ตั ้งศูนย์ข้อมูลด้ ำนอำชีพประจำภำค
(BIZ) ได้ ที่เว็บไซต์
www.erz.be.ch/berufsberatung

ดูข้อมูลเกี่ยวกับกำรเลือกอำชีพเป็ นภำษำต่ำงๆได้ ที่เว็บไซต์
www.berufsberatung.ch/dyn/8188.aspx

ดูแผนภูมกิ ำรศึกษำสำยต่ำงๆหลังจำกจบกำรศึกษำภำคบังคับได้ ที่เว็บไซต์
www.erz.be.ch/berufsbildung
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๔. ผู้ปกครองและการศึกษาภาคบังคับ
การร่ วมมือกัน

การแปล

Zusammenarbeit

Übersetzung

กฎหมำยกำหนดว่ำผู้ปกครองและโรงเรี ยนในกำรศึกษำภำคบังคับจะต้ องให้ ควำมร่ว
มมือซึ่งกันและกัน
กำรร่วมมือกันนี ้ควรจะเป็ นกำรร่วมมือในลักษณะของกำรเป็ นส่วนร่วมกัน
โดยมีจดุ หมำยสำคัญร่วมกันคือควำมสำเร็จในกำรศึกษำและควำมผำสุกของเด็ก

กำรที่ท่ำนจะได้ เข้ ำใจว่ำ มีกำรพูดเรื่ องอะไรกันบ้ ำงในวันนัดสังสรรค์ผ้ ปู กครอง
หรื อในกำรพูดคุยกับผู้ปกครองนั ้น ถือว่ำเป็ นสิ่งที่สำคัญอย่ำงยิง่ ในขณะเดียวกัน
กำรที่ท่ำนสำมำรถสื่อสารวาระและประเด็นของท่ำน รวมทั ้งสำมำรถตัง้ คาถาม
ก็เป็ นสิ่งสำคัญเช่นกัน ดังนั ้น หำกว่ำท่ำนพูดภำษำได้ ไม่ดีเพียงพอ
ท่ำนอำจจะนำผู้ใหญ่ที่พดู ภำษำได้ มำด้ วยก็ได้ เพื่อทำหน้ ำที่ล่ำมแปลภำษำให้ ท่ำน

การให้ ข้อมูลข่ าวสารซึ่งกันและกัน

และโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ หำกเป็ นกำรนัดเพื่อพูดคุยกันระหว่ำงครูกบั ผู้ปกครอง
ทำงโรงเรี ยนสำมำรถจัดหำผู้ที่จะมำทำหน้ ำที่ล่ำมให้ ท่ำนได้
บุคคลที่ทำงโรงเรี ยนจัดหำมำ เพื่อทำหน้ ำที่ล่ำมแปลภำษำนี ้ ย่อมเป็ นกลำง
บุคคลดังกล่ำวเป็ นผู้ที่ได้ รับกำรฝึ กฝนมำสำหรับทำหน้ ำที่ล่ำม
ซึ่งจะต้ องมีจรรยำบรรณแห่งอำชีพของตน และเก็บสิ่งที่ตนแปลเป็ นควำมลับ

Gegenseitige Information

โรงเรี ยนอนุบาลและโรงเรี ยน จะแจ้ งให้ ผ้ ปู กครองทรำบเกี่ยวกับเรื่ องสำคัญต่ำงๆ
ทั ้งที่เกี่ยวกับกำรเรี ยนกำรสอน (กำรจัดงำน กำรจัดทัศนศึกษำ ฯลฯ)
ทั ้งที่ได้ จดั ไปแล้ ว และที่ได้ วำงโครงกำรไว้ และกำรจัดกำรของโรงเรี ยน
(กำรจัดเด็กให้ เข้ ำโรงเรี ยน หรื อเข้ ำชั ้นเรี ยน เวลำเรี ยน ฯลฯ)
ข้ อมูลข่ำวสำรเหล่ำนี ้ทำงโรงเรี ยนอำจจะแจ้ งเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรโดยมีหนังสือไปยัง
ผู้ปกครอง
หรื อแจ้ งให้ ทรำบโดยวำจำเมื่อมีการสังสรรค์ ตอนค่ าระหว่ างครู กับผู้ปกครอง
และในวันที่เปิ ดให้ ผ้ ูปกครองเข้ าเยี่ยม ก็ได้ ทำงโรงเรี ยนคำดหวังว่ำ
ทัง้ บิดาและมารดาของเด็กจะเข้ ำร่วมในงำนดังกล่ำว
ให้ มำกที่สดุ เท่ำที่โอกำสจะอำนวย
หำกทั ้งบิดำและมำรดำต่ำงก็ไม่สำมำรถมำร่วมงำนได้
ขอให้ แจ้ งให้ ครูที่ออกหนังสือเชิญทรำบว่ำไม่สำมำรถมำร่วมได้
และขอให้ สอบถำมกับทำงครูว่ำ ท่ำนจะสำมำรถได้ รับข้ อมูล ข่ำวสำร
เกี่ยวกับกำรนัดพบหรื อกำรประชุมที่ท่ำนไม่สำมำรถไปร่วมได้ นั ้น โดยวิธีใดบ้ ำง
โรงเรี ยนอนุบำลและโรงเรี ยนจะแจ้ งให้ ผ้ ูปกครองทรำบอย่ำงสม่ำเสมอเกี่ยวกับพัฒนำ
กำร (ด้ ำนกำรเรี ยน) และควำมประพฤติของเด็ก
โดยในแต่ละปี จะมีการพูดคุยกับผู้ปกครอง
(กำรพูดคุยระหว่ำงผู้ปกครองของนักเรี ยนหญิงหรื อชำย และครูประจำชั ้น)
อย่ำงน้ อยปี ละหนึ่งครัง้ (ดูเรื่ องกำรประเมินผล หน้ ำ ๔ ประกอบ)
โรงเรี ยนคำดหวังว่ำทั ้งบิดาและมารดาของนักเรี ยนจะเข้ ำร่วมในกำรพูดคุย
เท่ำที่โอกำสจะอำนวยให้ กระทำได้ ส่วนวันนัดนั ้น
ทำงโรงเรี ยนจะกำหนดโดยตกลงกับท่ำนล่วงหน้ ำ

การตัดสินใจสาคัญ
Wichtige Entscheide

กำรตัดสินใจสำคัญต่ำงๆ เกี่ยวกับแผนกำรเรี ยนของบุตรของท่ำน (เช่น
กำรขึ ้นจำกชั ้นอนุบำลไปชั ้นประถม และจำกชั ้นประถมไปชั ้นมัธยมศึกษำตอนต้ น
กำรให้ เลื่อนชั ้นไปยังชั ้นถัดไป กำรส่งไปเรี ยนชั ้นพิเศษ)
จะกระทำหลังจำกที่ได้ พดู คุยกับท่ำนและบุตรของท่ำนแล้ ว
ท่ำนมีสิทธิ์ที่จะได้ ข้อมูลจำกครูผ้ สู อนและจำกผู้บริหำรโรงเรี ยน
และทำงโรงเรี ยนจะต้ องให้ โอกำสท่ำนแสดงควำมคิดเห็น และให้ คำปรึกษำกับท่ำน
รวมทั ้งให้ โอกำสท่ำนศึกษำแฟ้มต่ำงๆที่เกี่ยวกับบุตรของท่ำน
การตัดสินใจว่ าเด็กควรจะเรี ยนสาขาใดต่ อไปเป็ นกำรตัดสินใจโดยฝ่ ำยบริหำรขอ
งโรงเรี ยน ทำงโรงเรี ยนจะต้ องส่งหนังสือแจ้ งกำรตัดสินใจดังกล่ำว
พร้ อมทั ้งให้ เหตุผลมำถึงท่ำน อย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
หำกท่ำนไม่เห็นด้ วยกับกำรตัดสินใจดังกล่ำว
ท่ำนสำมำรถยื่นคำร้ องต่อศึกษำธิกำรที่ควบคุมโรงเรี ยนได้
โปรดดู “กำรประเมินผลกำรเรี ยน” (หน้ ำ ๔) ประกอบด้ วย

การมีส่วนร่ วม
หำกท่ำนมีควำมรู้สึกว่ำ ท่ำนทรำบควำมเป็ นไปในโรงเรี ยน
หรื อพัฒนำกำรในโรงเรี ยนของบุตรของท่ำนน้ อยเกินไป
ขอให้ สอบถำมกับทำงครูประจำชั ้น หรื อกับทำงผู้บริหำรโรงเรี ยน
ท่ำนสำมำรถขอเข้ ำเยี่ยมชัน้ เรี ยนของบุตรของท่ำนได้
ในขณะที่ครูกำลังทำกำรสอนอยู่ ทั ้งนี ้โดยท่ำนจะต้ องตกลงกับครูผ้ สู อนล่วงหน้ ำ
หำกท่ำนพบว่ำ
มีสิ่งใดที่อำจจะกระทบกระเทือนต่อพัฒนำกำรหรื อสมำธิในกำรเล่ำเรี ยนของเด็ก
กรุ ณาแจ้ งให้ ครู ประจาชัน้ ของเด็กทราบ

Mitwirkung

หำกท่ำนพร้ อม และมีโอกำสที่จะให้ ควำมช่วยเหลือเล็กๆน้ อยๆ แก่ครูผ้ สู อน
แก่ชั ้นเรี ยน หรื อแก่โรงเรี ยนของบุตรของท่ำน เช่น
โดยกำรเป็ นผู้ติดตำมในระหว่ำงที่ครูพำนักเรี ยนออกไปทัศนศึกษำนอกสถำนที่
โดยกำรให้ กำรสนับสนุนโครงกำรต่ำงๆของโรงเรี ยน
หรื อโดยกำรแปลภำษำให้ กบั ผู้ปกครองของนักเรี ยนคนอื่น ฯลฯ
โปรดแจ้ งให้ ครูผ้ สู อนทรำบ
กำรช่วยเหลือดังกล่ำวจะช่วยส่งเสริมควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงครูกบั ผู้ปกครอง
และทำให้ บรรยำกำศในโรงเรี ยนเป็ นบรรยำกำศที่ดี

โปรดดู “กำรขำดเรี ยน” (หน้ ำ ๕) ประกอบด้ วย
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โรงเรี ยนอนุบำลและโรงเรี ยนหลำยแห่งมีสภาผู้ปกครอง
ซึ่งประกอบด้ วยตัวแทนผู้ปกครองหนึ่งถึงสองคนจำกแต่ละชั ้น
สมำชิกสภำผู้ปกครองมำจำกกำรเลือกตั ้งโดยผู้ปกครองของแต่ละชั ้น
ซึ่งจะกระทำกันในตอนต้ นปี ของปี กำรศึกษำ
ตัวแทนผู้ปกครองของชั ้นหนึ่งๆจะทำงำนกับครูประจำชั ้นอย่ำงใกล้ ชิด
ทั ้งสองฝ่ ำยจะทำหน้ ำที่ส่งเสริมให้ ผ้ ปู กครองและครูได้ แลกเปลี่ยนข้ อมูล
และควำมคิดเห็นซึ่งกันและกัน ในเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรให้ กำรศึกษำอบรม
และกำรจัดกำรต่ำงๆของโรงเรี ยน
ตัวแทนผู้ปกครองจะเป็ นผู้คอยช่วยเหลือเมื่อมีปัญหำใดๆเกิดขึ ้น
ให้ กำรสนับสนุนวำระและโครงกำรต่ำงๆของชั ้น
และเป็ นตัวแทนรักษำผลประโยชน์ให้ กบั ผู้ปกครองของเด็กๆในชั ้นในสภำผู้ปกครองนั
กเรี ยน สภำผู้ปกครองจะดูแลในหัวข้ อที่ส่งผลกระทบต่อทั ้งโรงเรี ยน (หรื ออย่ำงน้ อย
ต่อทั ้งชั ้น)
สอบถำมข้ อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในโรงเรี ยนอนุบำลห
รื อในโรงเรี ยนของบุตรของท่ำนได้ ที่ครูประจำชั ้น หรื อที่ฝ่ำยผู้บริหำรโรงเรี ยน
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๕. สถานการณ์ ย่ งุ ยากในโรงเรียนภาคบังคับ
อำจเป็ นไปได้ ที่บตุ รของท่ำนอำจจะรู้สึกว่ำตนเองไม่มีควำมสุขในชั ้นเรี ยน
หรื อผลกำรเรี ยนของเขำลดลงอย่ำงกระทันหัน
บำงทีบตุ รของท่ำนอำจจะมีปัญหำกับเด็กอื่น
หรื อท่ำนในฐำนะบิดำมำรดำอำจจะไม่เห็นด้ วยกับกำรตัดสินใจของครูผ้ สู อน

ขัน้ ตอนที่ต้องปฏิบัตเิ มื่อมีสถานการณ์ ย่ ุงยากเกิดขึน้
Vorgehen in schwierigen Situationen

ในสถำนกำรณ์ที่ยงุ่ ยำก ที่มีผลกระทบต่อบุตรของท่ำน ต่อครูผ้ สู อน หรื อต่อชั ้นเรี ยน
ขอให้ ท่ำนปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
๑.

ผู้ปกครองและครูผ้ สู อนติดต่ออีกฝ่ ำยหนึ่ง
พูดคุยปรึกษำหำรื อกันถึงสถำนกำรณ์ที่กำลังเป็ นประเด็นอยูแ่ ละพยำยำ
มหำหนทำงแก้ ไขร่วมกัน โดยปกติ
มักจะหำทำงออกที่เป็ นที่น่ำพอใจได้ ด้วยวิธีนี ้

๒.

ถ้ ำหำกว่ำผู้ปกครองและครู ผ้ สู อน ไม่สำมำรถจะหำทำงออกได้
และหำกฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่งเห็นว่ำจำเป็ น
ก็ให้ มีกำรพูดคุยกันระหว่ำงผู้ปกครอง ครูผ้ สู อน
และฝ่ ำยบริหำรของโรงเรี ยน

๓.

ถ้ ำหำกว่ำ ไม่อำจจะหำทำงแก้ ที่เป็ นที่พอใจได้
ไม่ว่ำจะในกรณีที่มีคำถำมหรื อปั ญหำใดๆเกิดขึ ้น
ท่ำนสำมำรถนำเรื่ องเข้ ำแจ้ งต่อคณะกรรมกำรโรงเรี ยนได้

หำกกำรใช้ มำตรกำรที่ได้ ตกลงกันไว้ ไม่นำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงในทำงที่ดีขึ ้น
ทำงโรงเรี ยนอำจขอควำมช่วยเหลือจำกผู้เชี่ยวชำญ
หำกพฤติกรรมของนักเรี ยนหญิงหรื อชำยคนใด
ส่งผลกระทบกระเทือนต่อโรงเรี ยนอย่ำงแรง
จนทำให้ ไม่สำมำรถจะดำเนินกำรเรี ยนกำรสอนไปตำมปกติได้
คณะกรรมกำรโรงเรี ยนสำมำรถมีหนังสือตักเตือนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรได้
หรื ออำจจะเตือนว่ำ ถ้ ำไม่เลิกพฤติกรรมเช่นนั ้น ก็อำจจะถูกสั่งพักการเรี ยนได้
เพื่อควำมมัน่ ใจว่ำ โรงเรี ยนจะสำมำรถดำเนินกำรไปได้ อย่ำงเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย
คณะกรรมกำรโรงเรี ยนสำมำรถสัง่ ให้ นกั เรี ยนหญิงและชำย
พักกำรเรี ยนได้ นำนถึงสิบสองสัปดำห์ ในกรณีที่นกั เรี ยนถูกพักกำรเรี ยน (เพียง
บำงส่วน) ผู้เชี่ยวชำญที่ได้ รับมอบหมำยจำกโรงเรี ยนจะได้ ร่วมกันกับผู้ปกครอง
และโรงเรี ยน
จัดหำกิจกรรมที่เหมำะสมให้ นกั เรี ยนทำในระหว่ำงที่ถกู พักกำรเรี ยนต่อไป

ทั ้งผู้ปกครองและครูผ้ สู อนจะต้ องปฏิบตั ิตำมขั ้นตอนที่กล่ำวมำนี ้
และหำกมีควำมจำเป็ น ทำงโรงเรี ยนสำมำรถหำผู้แปลภำษำให้ ท่ำนได้

มาตรการเมื่อมีปัญหาทางวินัย
Massnahmen bei Disziplinproblemen

โรงเรี ยนภำคบังคับมีหน้ ำที่ดแู ลให้ กำรดำเนินกำรในโรงเรี ยน เป็ นไปอย่ำงรำบรื่ น
มีระเบียบ เพื่อที่เด็กๆทุกคนจะได้ ร้ ูสึกสบำยใจ และสำมำรถเรี ยนไปได้ ดี
นักเรี ยนทั ้งหญิงและชำยจะต้ องปฏิบตั ิตำมกฎเกณฑ์ สาหรั บการอยู่ร่วมกันในโรง
เรี ยน (กฎเกณฑ์เมื่ออยูใ่ นโรงเรี ยน กฎของห้ องเรี ยน)
และจะต้ องปฏิบตั ิตำมคำสัง่ ของครู ผ้ สู อน ผู้บริหำรโรงเรี ยน และพนักงำนโรงเรี ยน
หำกมีกำรละเลยไม่ปฏิบตั ิตำมกฎซ ้ำแล้ วซ ้ำอีก หรื อละเมิดกฎอย่ำงรุนแรง
ทำงโรงเรี ยนจะแจ้ งให้ ผ้ ปู กครองทรำบ
และจะต้ องปฏิบตั ิตำมขั ้นตอนที่ได้ บรรยำยมำสำหรับขัน้ ตอนที่ต้องปฏิบัตเิ มื่อมีส
ถานการณ์ ย่ งุ ยากเกิดขึน้

14

๖. สถานการณ์ ย่ งุ ยากในการอบรมเลีย้ งดู
เมื่อท่ำนพบกับควำมยุง่ ยำกในกำรอบรมเลี ้ยงดูบตุ ร
ท่ำนสำมำรถนำเรื่ องดังกล่ำวไปปรึกษำครูประจำชั ้นได้ เช่นกัน นอกจำกนี ้
ท่ำนควรพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้ปกครองของนักเรี ยนคนอื่นด้ วย
เพรำะกำรพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กนั นี ้ จะช่วยให้ ทรำบว่ำผู้ปกครองอื่นๆ
จัดกำรกับสถำนกำรณ์ยงุ่ ยำกต่ำงๆ อย่ำงไร

การให้ คาปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ
Beratung durch Fachpersonen

นอกจำกครูผ้ สู อนบุตรของท่ำนแล้ ว
ท่ำนยังสำมำรถขอคำปรึกษำจำกผู้เชี่ยวชำญอื่นๆได้
หน่วยงำนที่อำจจะช่วยเหลือท่ำนได้ ก็ได้ แก่
สำนักงำนให้ คำปรึกษำเรื่ องกำรอบรมเลี ้ยงดูเด็ก ในภูมภิ ำคของท่ำน
สานักงานให้ คาปรึกษาเรื่ องการอบรมเลีย้ งดูเด็ก
ตั ้งขึ ้นเพื่อให้ บริกำรต่อไปนี ้แก่ท่ำน
เมื่อท่ำนรู้สึกว่ำปั ญหำกำรอบรมเลี ้ยงดูบตุ รเป็ นภำระต่อท่ำนมำก
จนท่ำนมิอำจจะหำทำงออกโดยลำพังได้ (บุตรไม่เชื่อฟั ง ดื ้อแพ่ง
กลัวและกังวล ก้ ำวร้ ำว พี่น้องทะเลำะกันเอง ปั ญหำกับเด็กวัยเดียวกัน
เล่นอินเทอร์ เน็ตมำกเกินไป ดื่มเครื่ องดองของเมำ ใช้ เวลำว่ำงไปในทำงที่ไม่ดี
ฯลฯ หรื อเมื่อเด็กซึมเศร้ ำตลอดเวลำ หรื อไม่ยอมรับประทำนอำหำร เป็ นต้ น)
-

เมื่อครอบครัวตกอยูใ่ นภำวะที่ลำบำก (เช่นบิดำมำรดำแยกกันอยู่ หย่ำกัน
หรื อมีปัญหำอื่นๆในครอบครัว ฯลฯ)

-

เมื่อเด็กมีปัญหำในโรงเรี ยน (เช่น เรี ยนไม่ทนั คนอื่น ผลกำรเรี ยนไม่ดี
หรื อมีปัญหำด้ ำนควำมประพฤติ) และหำกว่ำ กำรที่จะช่วยเด็กได้
จะต้ องหำควำมกระจ่ำงในแง่มมุ ต่ำงๆเสียก่อน
(โดยกำรยื่นคำร้ องร่วมกันระหว่ำงผู้ปกครองและโรงเรี ยน)

-

เมื่อมีปัญหำในชั ้นเรี ยน/หรื อในโรงเรี ยน (เช่น ปั ญหำควำมรุนแรง
ปั ญหำกำรถูกกีดกัน เป็ นต้ น)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเป็ นภำษำต่ำงๆ
รวมทั ้งที่ตั ้งของสำนักงำนให้ คำปรึกษำใกล้ บ้ำนท่ำนได้ ที่เว็บไซต์
www.erz.be.ch/erziehungsberatung

อำเภอหรื อตำบลบำงแห่งมีนักสังคมสงเคราะห์ ประจาโรงเรี ยน
ท่ำนสำมำรถขอเข้ ำปรึกษำผู้เชี่ยวชำญเหล่ำนี ้ได้ เช่นกัน
ผู้เชี่ยวชำญจะให้ คำปรึกษำแก่ท่ำนในประเด็นที่ท่ำนกำหนด และหำกต้ องกำร
ก็จะช่วยท่ำนวำงแผนปฏิบตั ิกำรในขั ้นต่อๆไปด้ วย
สำหรับกำรพูดคุยกับผู้เชี่ยวชำญของสำนักงำนให้ คำปรึกษำเกี่ยวกับกำรอบรมเลี ้ยงดู
หรื อกับนักสังคมสงเครำะห์ของโรงเรี ยนนั ้น
หำกจำเป็ นก็สำมำรถจัดให้ มีการแปลปากเปล่ าให้ ท่ำนได้
ผู้เชี่ยวชำญทุกท่ำนมีหน้ ำที่โดยอำชีพ
ที่จะต้ องเก็บสิ่งที่ท่ำนนำมำปรึกษำไว้ เป็ นควำมลับ
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๗.
มีส่วนร่ วมในฐานะผู้ปกครองให้ บุตรประสบความสาเร็จใน
โรงเรียน

ส่ งเสริมภาษาและประสบการณ์ ของตนเอง
-

พูดคุยกับบุตรของท่ำนให้ มำก นับตั ้งแต่เมื่อเขำยังเป็ นทำรก
เล่ำให้ เขำฟั งว่ำท่ำนกำลังทำอะไรอยู่
และอธิบำยโลกที่อยูร่ อบๆตัวเขำให้ เขำฟั งด้ วย จงฟั งเขำพูดด้ วยควำมอดทน
และตอบคำถำมของเขำ เล่ำนิทำนต่ำงๆให้ เขำฟั ง
และอ่ำนหนังสือให้ เขำฟั งด้ วย

-

ทำกิจกรรมร่วมกันกับบุตรของท่ำน เช่นพำเขำไปสวนสัตว์ พำไปนัง่ เรื อ ไป
พิพิทธภัณฑ์ หรื อไปดูธรรมชำติ โดยวิธีนี ้
บุตรของท่ำนจะได้ เรี ยนรู้โลกด้ วยผัสสะต่ำงๆทุกๆผัสสะ
และเข้ ำใจควำมสัมพันธ์ของสิ่งต่ำงๆ

-

พำบุตรของท่ำนไปห้ องสมุดอย่ำงสม่ำเสมอ
และกระตุ้นเขำให้ รักกำรอ่ำนหนังสือ

ก้ ำวสำคัญสำหรับพัฒนำกำรที่ดีของบุตรของท่ำน ย่อมอยูใ่ นปี แรกๆของชีวิตของเขำ
โปรดดูคำแนะนำเรื่ องกำรอบรมเลี ้ยงดูในชีวิตประจำวันได้ ในโบรชัวร์ หลำยภำษำ
“เตรี ยมพร้ อมสำหรับโรงเรี ยน” (Fit für die Schule) ที่เว็บไซต์
www.erz.be.ch/erziehungsberatung

ในฐำนะที่เป็ นผู้ปกครอง
ท่ำนสำมำรถมีส่วนอย่ำงมำกในกำรสร้ ำงสรรค์พฒ
ั นำกำรที่ดีด้ำนกำรเรี ยน
ให้ กบั บุตรของท่ำน

แสดงความสนใจ
-

-

รักษำควำมสัมพันธ์กบั ครูผ้ สู อน
และเข้ ำร่วมงำนและกิจกรรมต่ำงๆทุกอย่ำงของโรงเรี ยน เท่ำที่จะเป็ นไปได้
โดยวิธีนี ้ ท่ำนย่อมแสดงให้ บตุ รของท่ำนเห็นว่ำ โรงเรี ยนเป็ นสิ่งสำคัญ
กำรแลกเปลี่ยนและกำรร่วมมือกับครูผ้ สู อน
ย่อมมีส่วนช่วยทำให้ บตุ รของท่ำนได้ รับกำรส่งเสริมสนับสนุนอย่ำงเต็มที่
ให้ บตุ รของท่ำนเล่ำให้ ท่ำนฟั งว่ำ ได้ เรี ยนรู้และได้ ประสบกับอะไรบ้ ำง
ในโรงเรี ยน

สำหรับเด็กที่เติบโตโดยใช้ ภำษำมำกกว่ำหนึ่งภำษำ
-

พูดกับเด็กด้ วยภำษำที่ท่ำนใช้ ได้ ดีที่สดุ และพูดภำษำนั ้นให้ ตลอด
แม้ ว่ำบุตรของท่ำนจะตอบท่ำนเป็ นภำษำเยอรมันก็ตำม

-

ดูแลให้ บตุ รของท่ำนได้ เรี ยนภำษำเยอรมัน ตั ้งแต่เมื่อเขำยัง
เล็กๆ และตัวท่ำนเองก็ควรจะเปิ ดกว้ ำงสำหรับภำษำท้ องถิ่น
และเรี ยนภำษำนั ้นๆด้ วย โดยวิธีนี ้
ท่ำนก็จะเป็ นแบบอย่ำงที่ดีสำหรับบุตรของท่ำน
ส่งบุตรของท่ำนเข้ ำเรี ยนภำษำและวัฒนธรรมของบ้ ำนเกิด (HSK)
ของท่ำนด้ วย กำรส่งเสริมให้ เด็กเรี ยนรู้ภำษำแรก (ภำษำแม่ หรื อภำษำพ่อ)
เป็ นสิ่งที่สำคัญมำกสำหรับพัฒนำกำรด้ ำนภำษำที่ดีของเด็ก

สร้ างแรงจูงใจและคอยช่ วยเหลือสนับสนุน
-

ควรดูแลให้ บตุ รของท่ำนได้ นอนหลับอย่ำงเต็มอิ่ม
ได้ รับประทำนอำหำรเช้ ำที่มีคณ
ุ ค่ำ
และมำโรงเรี ยนพร้ อมกับอำหำรว่ำงในกระเป๋ ำ

-

-

อย่ำ (ขับรถ) มำส่งบุตรของท่ำนที่โรงเรี ยน แต่ควรจะฝึ กเดิน หรื อถีบจักรยำน
มำโรงเรี ยนกับเขำ
จนกว่ำเขำจะสำมำรถเดินหรื อขี่จกั รยำนมำโรงเรี ยนโดยลำพังได้

ดูเรื่ อง “เติบโตโดยใช้ ภำษำมำกกว่ำหนึ่งภำษำ” ได้ ที่เว็บไซต์

-

ดูแลให้ บตุ รของท่ำน ทำกำรบ้ ำนให้ เสร็จเรี ยบร้ อย
และให้ เขำเตรี ยมกระเป๋ ำสำหรับวันต่อไป ให้ เรี ยบร้ อยด้ วย

-

จงมีควำมเชื่อมัน่ ในควำมสำมำรถที่จะเรี ยนรู้ ของบุตรของท่ำน
จงปล่อยให้ เขำทำสิ่งต่ำงๆด้ วยตัวเขำเอง ให้ มำกที่สดุ เท่ำที่จะมำกได้

-

ชมเชยบุตรของท่ำน เมื่อเขำแสดงให้ เห็นว่ำ เขำพยำยำมที่จะเรี ยนรู้
และชมเชยควำมอดทนของเขำ เมื่อเขำประสบกับปั ญหำ

-

อย่ำตำหนิบตุ รของท่ำนเมื่อเขำทำอะไรผิดพลำด
แต่ควรช่วยเขำตรึกตรองดูว่ำ
เขำสำมำรถเรี ยนรู้อะไรได้ บ้ำงจำกควำมผิดพลำดนั ้น

www.erz.be.ch/hsk

วางกฎระเบียบการใช้ ส่ อื ใหม่ ๆ
กำรใช้ สื่อใหม่ๆ (เช่น คอมพิวเตอร์ /อินเทอร์ เน็ต โทรศัพท์มือถือ อีเมล แช็ต เกมส์
เฟซบุ๊ค ยูทิวบ์ ฯลฯ) เป็ นกำรเปิ ดช่องทำงและโอกำสใหม่ๆ
และได้ กลำยเป็ นของธรรมดำไปแล้ วสำหรับเด็กและเยำวชน อย่ำงไรก็ตำม
ประสบกำรณ์ได้ แสดงให้ เห็นว่ำ สื่อเหล่ำนี ้ ถ้ ำใช้ มำกไป หรื อใช้ ผิดวัตถุประสงค์
ก็อำจจะก่อให้ เกิดโทษได้ (เช่น กำรเสพติดสื่อออนไลน์ ม็อบบิ ้งทำงคอมพิวเตอร์
กำรนำควำมรุนแรงมำแสดง สื่อลำมก ฯลฯ) เด็กและเยำวชนจึงพึงจะต้ องเรี ยนรู้
ที่จะใช้ สื่อใหม่ๆอย่ำงรู้เท่ำทันและอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ
-

อย่ำติดตั ้งเครื่ องโทรทัศน์และคอมพิวเตอร์ ในห้ องเด็ก
แต่ให้ ตั ้งในห้ องสำหรับทุกคนในครอบครัว

-

ให้ ควำมสนใจกิจกรรมกำรเล่นอินเทอร์ เน็ตของบุตรของท่ำน
และให้ เขำแสดงให้ ท่ำนดูว่ำกำลังเล่นเกมส์ใด และมีเวทีกำรสื่อสำร
และเว็บไซต์ใดบ้ ำงที่เขำเข้ ำไปดูหรื อร่วมสนทนำด้ วย
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-

ตกลงกับบุตรของท่ำนเรื่ องกำรบริโภคสื่อ โดยวำงกฎเกณฑ์สำหรับกำรปฏิบตั ิ
และผลที่จะตำมมำหำกฝ่ ำฝื นกฎเกณฑ์นั ้น ไว้ อย่ำงชัดเจน เช่น
ควรกำหนดว่ำให้ ใช้ ได้ เป็ นเวลำนำนเท่ำไรต่อวัน / สัปดำห์
โปรแกรมที่เหมำะสม กำรเล่นเกมส์ และเว็บไซต์
กติกำกำรประพฤติเมื่อเข้ ำอินเทอร์ เน็ต เป็ นต้ น

-

ระมัดระวังในเรื่ องอำยุที่กำหนดไว้
สำหรับรำยกำรโทรทัศน์และเกมส์คอมพิวเตอร์

-

สนับสนุนให้ บตุ รของท่ำนได้ ใช้ เวลำว่ำงทำกิจกรรมกับครอบครัว
หรื อกับเด็กในวัยเดียวกัน
และให้ เขำได้ ออกกำลังกำยกลำงแจ้ งอย่ำงสม่ำเสมอ

คำแนะนำเกี่ยวกับกำรใช้ สื่อใหม่ๆ เป็ นภำษำต่ำงๆ
www.migesplus.ch > Kind und Gesundheit
www.sucht-info.ch > Elternbrief 8
www.cybersmart.ch
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๘. คาศัพท์

อาเภอหรื อตาบล
Gemeinde

การขาดเรี ยน
Absenzen

กำรขำดเรี ยนคือกำรไม่เข้ ำเรี ยนในชัว่ โมงเรี ยน

การให้ คาปรึกษาเรื่ องการเลือกอาชีพ
Berufsberatung

ผู้เชี่ยวชำญด้ ำนกำรให้ คำปรึกษำเรื่ องกำรเลือกอำชีพ
เป็ นผู้ที่ให้ กำรช่วยเหลือทั ้งเยำวชนและผู้ใหญ่ในกำรเลือกอำชีพที่เหมำะสมกับควำม
ถนัดตน หรื อในกำรตัดสินใจว่ำควรจะเรี ยนอะไรต่อไป
โดยกำรให้ ข้อมูลและคำปรึกษำ
ผู้เชี่ยวชำญเหล่ำนี ้ทำงำนในศูนย์ข้อมูลด้ ำนอำชีพประจำภูมภิ ำค (BIZ).

การได้ รับการยกเว้ นให้ ไม่ ต้องมาเรี ยน
Dispensationen

กำรได้ รับกำรยกเว้ นให้ ไม่ต้องมำเรี ยน คือกำรได้ รับอนุญำตให้ ไม่ต้องมำเรี ยน
ในกรณีที่ขำดเรี ยนสม่ำเสมอหรื อเป็ นเวลำนำน
กำรได้ รับกำรยกเว้ นให้ ไม่ต้องมำเรี ยนจะต้ องวำงแผนล่วงหน้ ำ
และจะต้ องขออนุญำต โดยกำรยื่นคำร้ องอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
ต่อทำงฝ่ ำยบริหำรของโรงเรี ยน

อำเภอหรื อตำบลมีหน้ ำที่รับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับในพื ้นที่ของอำเภอหรื
อตำบล โดยกำรจัดให้ มีโครงสร้ ำงพื ้นฐำน เช่น อำคำรเรี ยน เฟอร์ นิเจอร์
และอุปกรณ์กำรเรี ยนกำรสอน
ดูรำยละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่อำเภอหรื อตำบลหนึ่งๆจัดให้ ได้ ในเว็บไซต์ หรื อที่จดุ ติดต่อ
ณ ที่ทำกำรของอำเภอหรื อตำบลนั ้นๆ

ครู ประจาชัน้
Klassenlehrperson

ครูประจำชั ้นคือผู้ที่รับผิดชอบด้ ำนกำรสอน และเป็ นผู้นำในกำรจัดชั ้นเรี ยน
ครูประจำชั ้นคือผู้ที่ท่ำนติดต่อด้ วยเมื่อมีคำถำมหรื อมีควำมประสงค์ใดๆ
เกี่ยวกับกำรเรี ยนอนุบำลหรื อกำรเรี ยนในโรงเรี ยนของบุตรของท่ำน

คณะผู้บริหารโรงเรี ยน
Schulleitung

คณะผู้บริหำรโรงเรี ยน คือผู้ที่รับผิดชอบภำวะกำรเป็ นผู้นำด้ ำนกำรสอน
และกำรจัดกำรโรงเรี ยนในกำรศึกษำภำคบังคับ เป็ นผู้ที่จดั นักเรี ยน
ให้ เข้ ำเรี ยนในชั ้นต่ำงๆ และเป็ นผู้ที่รับผิดชอบกำรตัดสินใจ
ว่ำให้ นกั เรี ยนคนใดไปเรี ยนต่อในสำยใดต่อไป

สภาโรงเรี ยน
Schulkommission

การให้ คาปรึกษาด้ านการอบรมเลีย้ งดู
Erziehungsberatung (EB)

ผู้เชี่ยวชำญกำรให้ คำปรึกษำด้ ำนกำรอบรมเลี ้ยงดู จะให้ คำปรึกษำครอบครัว เด็ก
และเยำวชน ที่อยูใ่ นภำวะที่ลำบำก
และช่วยวิเครำะห์สำเหตุที่ทำให้ มีปัญหำด้ ำนกำรเรี ยน
ผู้เชี่ยวชำญเหล่ำนี ้ทำงำนในสำนักงำนกำรให้ คำปรึกษำด้ ำนกำรอบรมเลี ้ยงดูประจำ
ภูมภิ ำค

กระทรวงศึกษาธิการ
Erziehungsdirektion

กระทรวงศึกษำธิกำรเป็ นหน่วยงำนรำชกำรของรัฐ
เป็ นหน่วยงำนที่วำงกรอบกำรทำงำนให้ โรงเรี ยนในระดับกำรศึกษำภำคบังคับ
ในอำเภอหรื อตำบล และเป็ นผู้ออกหลักสูตรกำรศึกษำ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

สภำโรงเรี ยนคือองค์กรที่ดแู ลให้ เด็กเข้ ำเรี ยนในชั ้นอนุบำลและในโรงเรี ยนตำมที่ระบุไ
ว้ ในกฎหมำยของรัฐ และตำมข้ อกำหนดของทำงอำเภอหรื อตำบลของตน
นอกจำกนั ้นแล้ ว ก็ยงั เป็ นผู้รับผิดชอบกำรตัดสินใจเชิงยุทธศำสตร์
ของโรงเรี ยนของตนด้ วย

ศึกษาธิการโรงเรี ยน
Schulinspektorat

ศึกษำธิกำรหญิงหรื อศึกษำธิกำรชำย
คือผู้ที่ทำหน้ ำที่ควบคุมดูแลกำรศึกษำภำคบังคับ

การสังคมสงเคราะห์ ในโรงเรี ยน
Schulsozialarbeit

นักสังคมสงเครำะห์ในโรงเรี ยนหรื อผู้ไกล่เกลี่ยในโรงเรี ยน ให้ ควำมช่วยเหลือ
และให้ คำปรึกษำแก่เด็กและเยำวชน เมื่อมีปัญหำด้ ำนสังคมหรื อส่วนตัว
รวมทั ้งให้ คำปรึกษำครูผ้ สู อน และผู้ปกครองของนักเรี ยนด้ วย

Fachperson

ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะทำง
คือผู้ที่ได้ รับกำรฝึ กฝนมำสำหรับหน้ ำที่ใดหน้ ำที่หนึ่งโดยเฉพำะ
ครูทั ้งหญิงและชำยเป็ นผู้เชี่ยวชำญด้ ำนกำรเรี ยนกำรสอน
ผู้เชี่ยวชำญอื่นๆช่วยสนับสนุนครูและผู้ปกครอง
ในกำรทำหน้ ำที่ให้ กำรศึกษำและอบรมเด็กและเยำวชน เช่น
ผู้เชี่ยวชำญในกำรให้ คำปรึกษำด้ ำนกำรอบรม ด้ ำนงำนสังคมสงเครำะห์ในโรงเรี ยน
และด้ ำนกำรให้ คำปรึกษำเรื่ องอำชีพ เป็ นต้ น
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