Erziehungsdirektion
des Kantons Bern

Direction de
l'instruction publique du
canton de Berne

Amt für Kindergarten,
Volksschule und Beratung

Office de l’enseignement
préscolaire et obligatoire, du
conseil et de l’orientation

การศึกษาภาคบังคับ
ในรั ฐเบิร์น
ข้ อมูลสาหรับผู้ปกครอง
ในพื ้นที่ที่ใช้ ภาษาเยอรมันของรัฐ

Elterninformation für den deutschsprachigen Kantonsteil

Thai

คานาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เรี ยน ท่านผู้ปกครอง
ในช่วงเวลาสองสามปี แรกของการเรี ยนรู้ ของเด็ก
การศึกษาในชั ้นอนุบาลและในโรงเรี ยนคือเนื ้อหาสาระที่สาคัญที่สดุ ของชีวิตของเขา
ในวัยนี ้ เด็กเข้ าไปอยูโ่ ลกที่เต็มไปด้ วยความน่าตื่นตาตื่ นใจ
เป็ นโลกซึ่งการอยูร่ ่วมกันกับเพื่อนนักเรี ยนร่วมชั ้นของเขา เป็ นสิ่งที่มีบทบาทอย่างยิง่
สาหรับข้ าพเจ้ า สิ่งที่สาคัญที่สดุ ในช่วงเวลาดังกล่าวก็คือความผาสุกของเด็ก
ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับครูผ้ สู อน
และความเชื่อมัน่ ที่ผ้ ปู กครองเด็กมีต่อโรงเรี ยน การเป็ นหุ้นส่วนกันอย่างเข้ มแข็ง
โดยการมองไปสู่อนาคต ระหว่างโรงเรี ยนและผู้ปกครอง
คือพื ้นฐานของพัฒนาการด้ านการเรี ยนในโรงเรี ยนของเด็ก สาหรับข้ าพเจ้ าแล้ ว
การร่วมมือกันระหว่างครูผ้ สู อนและผู้ปกครองของเด็กนี ้
เป็ นสิ่งที่มคี วามสาคัญอย่างมาก
ในฐานะที่เป็ นผู้ปกครอง มีอะไรมากมายที่ท่านสามารถทาได้
เพื่อช่วยให้ บตุ รของท่านประสบความสาเร็จ และช่วยสนับสนุนบุตรของท่าน
บนหนทางแห่งการเล่าเรี ยนต่อไป ในโบรชัวร์ นี ้ เราได้ รวบรวมข้ อมูลสาคัญต่างๆ
ที่จะช่วยให้ ท่านเข้ าใจระบบโรงเรี ยนของเรา
แบร์ นฮาร์ ด พูลเฟอร์ (Bernhard Pulver)
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิ การ

ตัวอย่างของคาถามที่ท่านจะหาคาตอบได้ จากโบรชัวร์ ของเรา ได้ แก่
- การศึกษาในระดับอนุบาลและในระดับโรงเรี ยนมีรูปแบบ เป็ นอย่างไร
- โรงเรี ยนคาดหวังอะไรบ้ างจากผู้ปกครอง
- ผม/ดิฉันทาอะไรได้ บ้าง ในการที่จะช่วยให้ บตุ รของผม/ดิฉัน
รู้สึกปลอดโปร่งใจในโรงเรี ยน และสามารถเรี ยนหนังสือได้ ดี
ครูผ้ สู อน และคณะผู้บริหารโรงเรี ยนของบุตรของท่าน ยินดีตอบคาถาม
และให้ ข้อมูลอื่นๆแก่ท่าน โปรดเข้ าเยี่ยมชมเว็บไซต์ทางอินเทอร์ เน็ตของเราได้ ที่
www.erz.be.ch

รวมทั ้งเว็บไซต์ของทางอาเภอหรื อตาบลและโรงเรี ยนของบุตรของท่านด้ วย
ข้ าพเจ้ าและผู้เกี่ยวข้ องทุกคน ใคร่ขออวยพรให้ บตุ รของท่าน
และตัวท่านเองในฐานะผู้ปกครอง ประสบกับช่วงเวลาที่งดงาม
ทั ้งในระดับอนุบาลและในระดับโรงเรี ยน

แบร์นฮาร์ด พูลเฟอร์ (Bernhard Pulver)
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการแห่งรัฐเบิร์น
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ทั่วไป
Allgemeines

การศึกษาภาคบังคับ โดยทัว่ ไปมีระยะเวลาสิบเอ็ดปี
เด็กจะเริ่มเข้ าเรี ยนชั ้นอนุบาลเมื่ออายุสี่ขวบ
หลังจากจบการศึกษาภาคบังคับแล้ ว เยาวชนก็เรี ยนต่ออีกสองถึงสี่ปี
โดยอาจจะเลือกเรี ยนทางสายอาชีวะ
หรื อศึกษาต่อทางสายสามัญในขั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ต่อไป

-

มัธยมศึกษาตอนปลาย

๒ -๔ ปี

Sekundarstufe II

อาชีวศึกษาหรื อมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

มัธยมศึกษาตอนต้ น (ชัน้ ๗ – ๙)

-

นอกจากโรงเรี ยนในส่วนของการศึกษาภาคบังคับของรัฐบาลแล้ ว
ยังมีโรงเรี ยนราษฎร์ อีกด้ วย
โรงเรี ยนราษฎร์ เป็ นโรงเรี ยนที่เก็บค่าเล่าเรี ยนและจะต้ องได้ รับอนุญาตจากกระ
ทรวงศึกษาธิการ

-

เด็กและเยาวชนที่มีร่างกายหรื อจิตใจไม่สมประกอบ
จะเข้ าเรี ยนเท่าที่จะเป็ นไปได้ ในโรงเรี ยนในส่วนของการศึกษาภาคบังคับ
หรื อโรงเรี ยนพิเศษ (Sonderschule) ที่เหมาะสมกับความต้ องการของตน
สอบถามและขอข้ อมูล เกี่ยวกับการเรี ยนและการช่วยเหลือที่เป็ นไปได้ (ทั ้งนี ้
รวมถึงเด็กอายุต่ากว่าสี่ขวบด้ วย) ที่ศนู ย์แนะแนวด้ านการศึกษาของรัฐ
ที่ตั ้งอยูใ่ นภูมภิ าคของท่าน:

๓ ปี

Sekundarstufe I

บังคับ
-

แบ่งการเรี ยนการสอนออกเป็ นสองหรื อสามระดับ
ตามเงื่อนไขความสามารถของนักเรี ยน

ประถมศึกษา (ชัน้ ๑ – ๖)
Volksschule

การศึกษาภาคบังคับ

- เตรี ยมตัวเพื่อการเลือกอาชีพ
๖ ปี

โรงเรี ยนในส่วนของการศึกษาภาคบังคับของรัฐบาลเป็ นหน่วยงานที่เป็ นกลา
งในเรื่ องของการนับถือศาสนา ในชั ้นเรี ยนจะมีการสอนเกี่ยวกับศาสนาต่างๆ
เพื่อให้ นกั เรี ยนเรี ยนรู้ที่จะเคารพผู้ที่คิดไม่เหมือนตน
และนับถือศาสนาอื่นซึ่งต่างจากตน
ในฐานะที่เป็ นสังคมซึ่งได้ รับอิทธิพลจากศาสนาคริสต์
งานฉลองทางประเพณี เช่น
คริสต์มาสจึงเป็ นส่วนหนึ่งของบทเรี ยนที่โรงเรี ยนนามาสอน
โรงเรี ยนย่อมรักษาไว้ ซึ่งเสรี ภาพในการนับถือศาสนาของเด็กและเยาวชน
รวมทั ้งของผู้ปกครองด้ วย

www.erz.be.ch/erziehungsberatung

Primarstufe

บังคับ
-

ในระหว่างที่เรี ยนชั ้นป. ๕ และ ป. ๖
ทางโรงเรี ยนจะจัดให้ นกั เรี ยนเข้ าสู่กระบวนการข
องการเลื่อนชั ้น
โดยการจัดให้ เข้ าเรี ยนในระดับต่างๆ
ตามเงื่อนไขความสามารถของนักเรี ยน
สาหรับชั ้นมัธยมศึกษาตอนต้ น

ระดับอนุบาล

ปี การศึกษาและระยะเวลาปิ ดเทอม
Schuljahr und Schulferien

ปี การศึกษา จะเริ่มในกลางเดือนสิงหาคม และสิ ้นสุดตอนต้ นเดือนกรกฎาคม
เด็กและเยาวชนจะอยูใ่ นชั ้นเรี ยนปี ละ ๓๘ หรื อ ๓๙ สัปดาห์
ระยะเวลาของการปิ ดเทอมจะกระจายอยู่ตลอดปี การศึกษาดังนี ้
๒ ปี

ปิ ดเทอมช่ วงฤดูใบไม้ ร่วง ในเดือนกันยายน ตุลาคม เป็ นเวลา สามสัปดาห์

Kindergarten

บังคับ เข้ าเรี ยนเมื่ออายุ ๔ ขวบ

ปิ ดเทอมช่ วงฤดูหนาว ในเดือนธันวาคม มกราคม เป็ นเวลา สองสัปดาห์
ปิ ดเทอมหน้ ากีฬา เป็ นเวลาหนึ่งสัปดาห์

-

-

เด็กๆและเยาวชนทุกคน มีสิทธิที่จะได้ เล่าเรี ยนในชั ้นอนุบาล
และในโรงเรี ยนในท้ องที่ที่ตนพานักอยู่ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่ายใดๆ
ทางอาเภอหรื อตาบลจะเป็ นผู้จดั หาหนังสือ
และอุปกรณ์การเรี ยนให้ แก่นกั เรี ยน ทั ้งหญิงและชายทุกคน
เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายจะเรี ยนร่วมกัน
เป้าหมายของการศึกษาสาหรับทั ้งสองเพศนั ้นเป็ นเป้าหมายเดียวกัน

ปิ ดเทอมช่ วงฤดูใบไม้ ผลิ ในเดือนเมษายน เป็ นเวลาสองสัปดาห์
ปิ ดเทอมช่ วงฤดูร้อน ในเดือนกรกฎาคม สิงหาคม เป็ นเวลาห้ าสัปดาห์
ขอข้ อมูลเกี่ยวกับวันปิ ดเทอมและวันหยุดราชการต่างๆได้
ที่อาเภอหรื อตาบลที่ท่านพานักอยู่

3

ตารางการเรี ยนการสอน
Stundenplan

โรงเรี ยนทาการสอนตั ้งแต่วนั จันทร์ ถึงวันศุกร์ หน่วยการเรี ยนหนึ่งหน่วย จะใช้ เวลา
๔๕ นาที ในช่วงเช้ านักเรี ยนจะเรี ยนอย่างน้ อยสี่หน่วย
โดยจะเริ่มและเลิกในเวลาเดียวกันหมด (บล็อคเวลา) ในช่วงบ่าย
เวลาเรี ยนจะไม่ตรงกัน (เรี ยนสองถึงสี่หน่วย)
เด็กจะได้ หยุดเรี ยนในช่วงบ่ายสัปดาห์ละหนึ่งถึงสี่ครัง้
ขึ ้นอยูก่ บั ว่ากาลังเรี ยนอยู่ชั ้นไหน
สาหรับเด็กนักเรี ยนอนุบาลและนักเรี ยนประถมศึกษาจะไม่มีการเรี ยนการสอนในวัน
พุธบ่าย ทั ้งนี ้ทางครูประจาชั ้นจะได้ แจ้ งให้ ท่านทราบ
ถึงตารางการเรี ยนสาหรับบุตรของท่าน สาหรับปี การศึกษาถัดไป
ในฐานะที่เป็ นผู้ปกครอง
ท่านมีหน้ าที่ที่จะต้ องดูแลให้ บตุ รของท่านได้ เข้ าเรี ยนในชั ้นเรี ยนตามตารางการเรี ยน
ที่กาหนดไว้ นอกจากนี ้แล้ ว
นอกเวลาเรี ยนและในระหว่างเดินทางไปหรื อกลับจากโรงเรี ยน
ก็ถือว่าบุตรของท่านอยูใ่ นความดูแลรับผิดชอบของท่านเช่นกัน
โปรดดู “การขาดเรี ยนและการได้ รับการยกเว้ นให้ ไม่ต้องมาเรี ยน” (หน้ า ๕) และ
“ผู้ปกครองและโรงเรี ยน” (หน้ า ๑๒)

สาหรับโปรแกรมกลางวันและบ่ายนั ้น จะรวมการช่วยเด็กทาการบ้ านไว้ ด้วย
ผู้ปกครองสามารถเลือกโปรแกรมได้ ตามความต้ องการของตน
โรงเรี ยนเพื่อการเรี ยนเสริมในช่วงกลางวันเป็ นโรงเรี ยนที่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม
ซึ่งค่าธรรมเนียมจะมากน้ อยเพียงไรย่อมขึน้ อยูก่ บั รายได้ ทรัพย์สิน
และจานวนสมาชิกในครอบครัว
โปรดดูข้อมูลรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับโรงเรี ยนเพื่อการเรี ยนเสริมในช่วงกลางวัน
ได้ ที่เว็บไซต์ www.erz.be.ch/tagesschulen
หรื อติดต่อกับครูประจาชั ้นหรื อผู้บริหารโรงเรี ยนของบุตรของท่านเพื่อขอข้ อมูล
ค้ นหาทางเลือกอื่นๆ สาหรับการให้ บคุ คลนอกครอบครัว (สถานรับเลี ้ยงเด็กเล็ก หรื อ
เนอร์ สเซอรี่ ฯลฯ) มาดูแลบุตรของท่าน ได้ ที่
www.gef.be.ch > Familie

การบ้ าน
Hausaufgaben

การบ้ านคือสิ่งที่ช่วยเสริมการเรี ยนในห้ องเรี ยน
เมื่อเด็กทาการบ้ านเขาก็จะมีโอกาสทบทวนเนื ้อหาที่ได้ เรี ยนมาในห้ องเรี ยน
ทาให้ เข้ าใจเนื ้อหาเหล่านั ้นลึกซึ ้งขึ ้น
ขอให้ ท่านดูแลให้ บตุ รของท่านมีที่เงียบๆสาหรับทาการบ้ านโดยไม่ถกู รบกวน
และกรุณาดูแลให้ เขาทาการบ้ านให้ เรี ยบร้ อยด้ วย
เด็กควรจะทาการบ้ านเองโดยไม่ต้องให้ พ่อแม่ช่วยในเรื่ องของเนื ้อหา
หากท่านสังเกตเห็นว่าบุตรของท่านไม่สามารถจะทาการบ้ านได้ เอง
ขอให้ ท่านรี บปรึกษากับครูของเขาเสียแต่เนิ่นๆ

การประเมินผล
Beurteilung

ครูประจาชั ้น และผู้ปกครองของเด็ก จะต้ องมีการพูดคุยกันอย่างน้ อยปี ละครัง้
ในทุกๆระดับชั ้นเรี ยน ในการนี ้ จะมีการพูดถึงความก้ าวหน้ าด้ านการเรี ยน
พฤติกรรมในด้ านการทางานและการปฏิบตั ิตนในสังคม ของบุตรของท่าน

โรงเรี ยนเพื่อการเรี ยนเสริมในช่ วงกลางวัน
Tagesschule

สาหรับเด็กๆที่จาเป็ นจะต้ องได้ รับการดูแลก่อนเข้ าเรี ยนในห้ องเรี ยน
หรื อในระหว่างพักกลางวัน หรื อหลังเลิกเรี ยน
หากมีผ้ แู จ้ งความประสงค์เป็ นจานวนเพียงพอ
ทางอาเภอหรื อตาบลก็จะจัดให้ มีโรงเรี ยนเพื่อการเรี ยนเสริมในช่วงกลางวัน
ซึ่งส่วนใหญ่จะจัดขึ ้นในห้ องเรี ยนของโรงเรี ยนที่จดั การศึกษาภาคบังคับ
โรงเรี ยนเพื่อการเรี ยนเสริมในช่วงกลางวัน
อาจจะประกอบด้ วยการโปรแกรมต่างๆสามอย่าง ดังต่อไปนี ้:
-

การดูแลเด็กในช่วงเช้ าก่อนเข้ าเรี ยน

-

การดูแลในช่วงกลางวัน พร้ อมทั ้งดูแลเรื่ องอาหาร

-

การดูแลในช่วงบ่ายหลังเลิกเรี ยน หรื อในช่วงบ่ายของวันที่โรงเรี ยนหยุด

เมื่อถึงปลายปี การศึกษา เด็กๆในชั ้นประถมศึกษา ปี ที่ ๑ ถึง ๖
จะได้ รับรายงานผลการเรี ยนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร รายงานนี ้จะบรรจุข้อมูลว่า
ในวิชาต่างๆแต่ละวิชา เด็กได้ บรรลุเป้าหมายการเรี ยนที่ได้ วางไว้ แค่ไหน
และตั ้งแต่ชั ้นประถมศึกษาปี ที่ ๓ เป็ นต้ นไป
ทางโรงเรี ยนจะทาการบันทึกคะแนนที่นกั เรี ยนได้ รับ
สาหรับวิชาแต่ละวิชาไว้ ในสมุดรายงานผลการเรี ยนอีกด้ วย เด็กนักเรี ยนชั ้น ๗ ถึง ๙
จะได้ รับสมุดรายงานผลการเรี ยนอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในตอนปลายภาคการศึ
กษาทุกๆภาคการศึกษา
รายงานดังกล่าวจะบันทึกผลการประเมินพฤติกรรมด้ านการทางานและการเรี ยนไว้ ด้วย
คะแนนจะมีตั ้งแต่ ๑ ถึง ๖ (๖ = คะแนนที่ดีที่สดุ
ต่ากว่า ๔ =
ไม่บรรลุเป้าหมายการเรี ยน) ทั ้งนี ้การให้ คะแนนอาจจะให้ เป็ นครึ่งคะแนนก็ได้ (เช่น
๕.๕ หรื อ ๔.๕)
ดูข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผล เป็ นภาษาต่างๆได้ ที่
www.erz.be.ch/beurteilung > Elterninformation
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การขาดเรี ยนและการได้ รับการยกเว้ นให้ ไม่ ต้องมาเรี ยน
Absenzen und Dispensationen

-

ในฐานะที่เป็ นผู้ปกครองของเด็ก
ท่านมีหน้ าที่ที่จะต้ องดูแลให้ บตุ รของท่านเข้ าเรี ยนในโรงเรี ยนอนุบาลหรื อในโ
รงเรี ยนตามตารางเวลาเรี ยน ผู้ปกครองคนใด
ไม่ส่งบุตรให้ เข้ าเรี ยนโดยเจตนา อาจถูกปรับได้

-

ในฐานะผู้ปกครอง
ท่านจะต้ องแจ้ งให้ ครูทราบถึงเหตุผลที่บตุ รของท่านต้ องขาดเรี ยน
หากท่านทราบล่วงหน้ าว่า บุตรของท่านจะขาดเรี ยน
ท่านจะต้ องแจ้ งให้ ครูทราบล่วงหน้ า หากต้ องขาดเรี ยน
โดยไม่อาจทราบมาก่อนล่วงหน้ า เพื่อความปลอดภัย
ควรจะได้ มีการแจ้ งให้ ครูทราบอย่างเร็วที่สดุ เท่าที่จะเร็วได้

-

ในกรณีต่อไปนี ้ให้ ถือว่าการขาดเรี ยนของบุตรของท่าน
เป็ นการขาดเรี ยนที่ทางโรงเรี ยนอนุญาต (อนุมตั ิ) ให้ ได้ แก่
ในกรณีที่เด็กเจ็บป่ วย หรื อ สมาชิกในครอบครัวเสียชีวิตลง ย้ ายบ้ าน
หรื อมีนดั กับแพทย์หรื อทันตแพทย์
เป็ นต้ น

-

จานวนหน่วยการเรี ยนที่เด็กขาดไป ทั ้งที่ได้ ขออนุญาตขาดเรี ยน
และที่ไม่ได้ ขออนุญาต จะได้ รับการบันทึกไว้ ในรายงานผลการเรี ยน

-

สาหรับการได้ รับการยกเว้ นให้ ไม่ ต้องมาเรี ยน
จะต้ องทาคาร้ องขออนุญาตจากทางผู้บริหารโรงเรี ยนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ล่วงหน้ าสี่สปั ดาห์
และจะต้ องชี ้แจงแสดงเหตุผลว่าทาไมจึงจาเป็ นต้ องหยุดเรี ยน
ทางโรงเรี ยนสามารถอนุญาตให้ นกั เรี ยนหยุดเรี ยนได้ ในกรณีต่อไปนี ้
เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวันสาคัญทางศาสนา
เพื่อร่วมในเหตุการณ์สาคัญของครอบครัว
เพื่อเข้ าเรี ยนภาษาและวัฒนธรรมของบ้ านเกิด (HSK) เพื่อสอบคอร์ ส
การอบรมที่ได้ ทดลองเรี ยน

-

ผู้ปกครองมีสิทธิ์ท่จี ะให้ บุตรของตนหยุดเรี ยนครึ่งวันได้ ทงั ้ หมดห้ าครั ง้ ต่
อปี การศึกษาหนึ่งๆ ในครึ่งวันดังกล่าว
เด็กสามารถขาดเรี ยนได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องแจกแจงแสดงเหตุผล
หากท่านต้ องการให้ บตุ รของท่านหยุดเรี ยนครึ่งวัน
ขอให้ แจ้ งให้ ครูทราบล่วงหน้ าสองวัน

การสอนภาษาและวัฒนธรรมบ้ านเกิด (HSK)
เด็กและเยาวชนที่เติบโตโดยใช้ ภาษามากกว่าหนึ่งภาษาในการสื่อสาร
สามารถเลือกเข้ าเรี ยนภาษาแรกของตน (ภาษาแม่ หรื อภาษาพ่อ)
เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะในการใช้ ภาษาแรก
และขยายความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศของมารดา
หรื อบิดาของตนให้ กว้ างขวางขึ ้น
ผู้ให้ งบประมาณสนับสนุนการสอนภาษาและวัฒนธรรมบ้ านเกิดนี ้
คือรัฐบาลของประเทศบ้ านเกิดหรื อสมาคมเอกชน กิจกรรมเหล่านี ้ส่วนหนึ่ง
อาจจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้เรี ยนได้
ดูข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม รวมทั ้งรายการกิจกรรมที่จดั เสนอได้ ที่เว็บไซต์
www.erz.be.ch/hsk

กีฬาและกิจกรรมยามว่ างอื่นๆ สาหรับเด็กและเยาวชน
ส่วนใหญ่สมาคมของภาคเอกชนจะเป็ นผู้จดั กิจกรรมประเภทนี ้ขึน้
และมักจะเป็ นการทางานในรูปแบบอาสาสมัคร โดยปกติ
ในการเข้ าร่วมกิจกรรมของสมาคม ผู้เข้ าร่วมจะต้ องชาระค่าธรรมเนียมต่อปี เสียก่อน

ในโรงเรี ยนสอนดนตรี ของภูมภิ าค
จะมีครูอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมาสอนให้ นกั เรี ยนเล่นเครื่ องดนตรี ชนิดต่างๆมากมาย
การเรี ยนดนตรี จะต้ องเสียค่าใช้ จ่าย
ดูข้อมูลกว้ างๆเกี่ยวกับโรงเรี ยนสอนดนตรี ที่มีอยูไ่ ด้ ที่เว็บไซต์
www.vbms.ch > Mitglieder

ขอข้ อมูลเกี่ยวกับกีฬาและกิจกรรมยามว่างอื่นๆ ได้ ณ
ที่ทาการอาเภอหรื อตาบลของท่าน

กิจกรรมเสริมทางการศึกษาและการใช้ เวลาว่ าง
Bildungs- und Freizeitangebote

การเรี ยนการสอนภาคบังคับในโรงเรี ยน จะถูกเสริมโดยกิจกรรมที่โรงเรี ยนจัดขึน้
เพื่อให้ นักเรี ยนเลือกเข้ าร่ วมได้ โดยไม่ บังคับ กิจกรรมที่โรงเรี ยนจัดมาให้ เลือก
จะมีทั ้งในสาขาดนตรี และการออกแบบ
รวมทั ้งกระบวนวิชาและโครงการที่ครอบคลุมหลายๆสาขา
ในชั ้น ๗ ถึง ชั ้น ๙ จะมีกิจกรรมเสริมอื่นๆมาให้ เลือกเพิ่มอีก
การเรี ยนการสอนโดยให้ ผ้ เู รี ยนเลือกเรี ยนตามความสมัครใจนี ้
ผู้ปกครองนักเรี ยนไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด
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สุขภาพ
Gesundheit

เมื่อเรี ยนอยูใ่ นชั ้นอนุบาล รวมทั ้งในชั ้น ๔ และชั ้น ๘
เด็กและเยาวชนจะได้ รับการตรวจร่างกายจากแพทย์ ชายหรื อแพทย์ หญิงที่ดูแลนั
กเรี ยนของทางอาเภอหรื อตาบล
การตรวจร่างกายนี ้เป็ นสิ่งที่ต้องทาและไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่ายแต่อย่างใด
จุดประสงค์ก็คือหากเด็กมีความผิดปกติด้านการฟั ง การเห็น หรื อการพูด
หรื อในเรื่ องของการทรงตัว เวลานัง่ หรื อยืน หรื อเมื่อเคลื่อนไหว
แพทย์ก็จะได้ ทราบได้ ทนั ท่วงทีจากการตรวจ
หากเด็กจาเป็ นจะต้ องได้ รับการตรวจอย่างละเอียด หรื อเข้ ารับการรักษาต่อไป
ทางแพทย์ชายหรื อแพทย์หญิงที่ดแู ลนักเรี ยนก็จะแจ้ งให้ ผ้ ปู กครองทราบ
และปรึกษากับทางผู้ปกครองว่าควรจะดาเนินการต่อไปอย่างไร
แพทย์ ชายหรื อแพทย์ หญิงที่ดูแลนักเรี ยน
จะทาการตรวจสุขภาพฟั นของเด็กและเยาวชนด้ วยเป็ นประจา
การให้ แพทย์ตรวจสุขภาพฟั นนี ้ เป็ นสิ่งที่จะต้ องทา
และไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่ายใดๆทั ้งสิ ้น อย่างไรก็ตาม
หากแพทย์พบว่าเด็กจาเป็ นจะต้ องได้ รับการรักษา แพทย์ก็จะแจ้ งให้ ผ้ ปู กครองทราบ
และผู้ปกครองจะเป็ นผู้รับผิดชอบเรื่ องค่าใช้ จ่าย ในการศึกษาภาคบังคับ
เด็กจะได้ เรี ยนรู้ที่จะดูแลและรั กษาสุขภาพฟั นของตนอย่างถูกวิธี
หากว่าบุตรของท่านมีโรคใดๆ หรื อจาเป็ นต้ องรับประทานยาตัวใดเป็ นประจา
ขอให้ ท่านแจ้ งให้ ครูประจาชั ้นของบุตรของท่าน ทราบด้ วย
ดูข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและสุขภาพเป็ นภาษาต่างๆ ได้ ที่เว็บไซต์
www.migesplus.ch > Kind & Gesundheit
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๒ การศึกษาภาคบังคับ
เป้าหมายและรู ปแบบการจัดองค์ กร
Ziele und Organisation

การศึกษาในระดับอนุบาลและในโรงเรี ยน สนับสนุนให้ เด็กได้ หาความรู้
พัฒนาความสามารถ สร้ างทัศนคติ และทักษะในการปฏิบัติ
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ เด็กและเยาวชน
สามารถรู้ทิศทางและปรับตัวเองให้ กลมกลืนกับสังคมและสิ่งแวดล้ อมได้
เพื่อให้ เด็กพัฒนาไปเป็ นผู้ที่มีบคุ ลิกภาพเป็ นตัวของตัวเอง
และเปี่ ยมด้ วยความรับผิดชอบ
สามารถที่จะเรี ยนจบอาชีวศึกษาหรื อการศึกษาชั ้นสูงต่อไป
หลังจากจบการศึกษาภาคบังคับแล้ ว
ครูและคณาจารย์ที่ทาการสอน จะวางแผนการเรี ยนการสอน
บนพื ้นฐานของหลักสูตร
ซึ่งหลักสูตรนี ้ได้ กาหนดเป้าหมายของการศึกษาระดับอนุบาลและในโรงเรี ยนไว้ อย่าง
ชัดเจนแล้ ว

เด็กๆที่เติบโตในครอบครัวที่ใช้ ภาษามากกว่าหนึ่งภาษา
ที่เมื่ออายุถึงเกณฑ์ที่ต้องเข้ าโรงเรี ยน ยังพูดและเข้ าใจภาษาท้ องถิ่นได้ เพียงเล็กน้ อย
จะได้ รับการช่วยเหลือเป็ นพิเศษออกไปอีก การรู้ ภาษาเยอรมันดี
เป็ นปั จจัยสาคัญที่จะช่ วยให้ บุตรของท่ านประสบความสาเร็จในการเรี ยนต่ อไ
ป ดังนั ้น ท่านจึงควรดูแลให้ บตุ รของท่านได้ มีโอกาสเล่นกับเด็กอื่นๆ
และได้ ฝึกใช้ ภาษาท้ องถิ่นกับเด็กอื่นในขณะเดียวกัน
ข้ อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการเล่ น และการดูแลเด็กอายุสองขวบขึน้ ไป เช่น
การนัดพบกันของกลุ่มพ่อแม่ของเด็กๆ กลุ่มเด็กเล่น หรื อ ศูนย์ดแู ลเด็กกลางวัน
สามารถสอบถามได้ ที่ที่ทาการอาเภอหรื อตาบล
โปรดดู “มีส่วนร่วมในฐานะผู้ปกครองให้ บตุ รประสบความสาเร็จในโรงเรี ยน” (หน้ า
๑๒)

ในอาเภอหรื อตาบลแต่ละแห่ง จะมีคณะกรรมการโรงเรี ยน
ที่เป็ นผู้ทาหน้ าที่ดแู ลและรับผิดชอบการดาเนินการการศึกษาในโรงเรี ยนและโรงเรี ยน
อนุบาล นอกจากนี ้แล้ ว ก็ยงั มีศกึ ษาธิการโรงเรี ยน
ที่เป็ นผู้ทาหน้ าที่ควบคุมดูแลการทางานของโรงเรี ยน
โดยได้ รับมอบหมายให้ ทาการควบคุมดูแลจากการกระทรวงศึกษาธิการของรัฐเบิร์น
ทางอาเภอหรื อตาบลจะเป็ นฝ่ ายแจ้ งให้ ผ้ ปู กครองทราบว่าถึงเวลาที่จะต้ องนาบุตรข
องท่ านไปรายงานตัวเพื่อให้ บุตรได้ เข้ าเรี ยนในชัน้ อนุบาล

ระดับอนุบาล

ในบางตาบล การเรี ยนการสอนเด็กนักเรี ยนอนุบาล
และเด็กนักเรี ยนชั ้นประถมหนึ่งและสอง อาจจะกระทาไปด้ วยกัน

Kindergarten

(เด็กต่างวัยเรี ยนปะปนกัน) โดยตลอด หรื อเพียงบางส่วน (Basisstufe หรื อ

ในชั ้นอนุบาล เด็กจะได้ เรี ยนรู้ในระหว่างที่กาลังเล่ น และเล่นในเวลาที่กาลังเรี ยน
เด็กจะเรี ยนรู้ที่จะทาความรู้จกั ตัวเอง
และเรี ยนรู้ที่จะพูดแสดงความรู้สึกนึกคิดของตนเองได้ ดีขึ ้น
รวมทั ้งจะได้ ฝึกการอยูร่ ่วมอย่างกลมกลืนในกลุ่มที่ใหญ่กว่าเดิม
พร้ อมกับสะสมประสบการณ์ในการมีปฏิสมั พันธ์กบั โลกที่แวดล้ อมตน
ในโรงเรี ยนอนุบาล เด็กจะได้ รับการสนับสนุนพัฒนาการของตนอย่างรอบด้ าน
และเตรี ยมพร้ อมเพื่อการเข้ าโรงเรี ยนในชั ้นประถมศึกษาต่อไป
คุณครูอนุบาลจะคอยสังเกต
และคอยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กแต่ละคนเป็ นการเฉพาะ
และพูดคุยหารื อในเรื่ องความคืบหน้ ากับผู้ปกครอง

Cycle élémentaire)

ดูรายละเอียดข้ อมูลเกี่ยวกับโรงเรี ยนอนุบาล เป็ นภาษาต่างๆ ได้ ที่เว็บไซต์
www.erz.be.ch/elterninfo > Kindergarten

ประถมศึกษา (ชัน้ ๑ – ๖)
Primarstufe

เด็กๆที่จาเป็ นจะต้ องได้ รับการช่ วยเหลือเป็ นพิเศษในบางด้ าน (เช่น
ในเรื่ องของพัฒนาการด้ านภาษา หรื อ ด้ านร่างกาย)
จะได้ รับการดูแลจากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทาง เพิ่มอีกเป็ นพิเศษ

ในชั ้นป. ๑ – ป. ๖ เด็กนักเรี ยนทั ้งหญิงและชาย จะฝึ กหัดทักษะขั ้นพื ้นฐาน
ของการอ่ าน การเขียน และการคานวณ
เด็กจะเรี ยนรู้จกั และทาความเข้ าใจกับโลกรอบตัวเขา และเรี ยนรู้เทคนิคการทางาน
บ่อยครัง้ จะมีการเรี ยนหัวข้ อเดียวกัน ในวิชาต่างๆหลายวิชาด้ วยกัน
เด็กนักเรี ยนทั ้งหญิงและชายจะเรี ยน และทาแบบฝึ กหัดด้ วยตนเอง
และโดยรับผิดชอบเองมากขึ ้น

โดยปกติ การเรี ยนในชั ้นอนุบาลจะมีกาหนดเวลาสองปี
ขึ ้นอยูก่ บั ภาวะของพัฒนาการของเด็ก
เด็กอาจจะเลื่อนชัน้ ไปเข้ าเรี ยนในระดับประถมศึกษาช้ าไปปี หนึ่งก็ได้
หรื ออาจจะเรี ยนเนื ้อหาของชั ้นประถมหนึ่ง โดยใช้ เวลาสองปี ก็ได้

ตั ้งแต่ชั ้นประถม ๓ เป็ นต้ นไป เด็กนักเรี ยนทั ้งหญิงและชาย ในรัฐที่ใช้ ภาษาเยอรมัน
จะได้ เรี ยนภาษาฝรั่ งเศสเป็ นภาษาต่ างประเทศภาษาแรก
ส่วนเด็กนักเรี ยนในรัฐที่ใช้ ภาษาฝรั่งเศส
จะเรี ยนภาษาเยอรมันเป็ นภาษาต่างประเทศภาษาแรก
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ตั ้งแต่ปี ๒๕๕๖ เป็ นต้ นไป เด็กนักเรี ยนทั ้งในรัฐที่ใช้ ภาษาเยอรมันและ
ในรัฐที่ใช้ ภาษาฝรั่งเศส จะได้ เรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ
ตั ้งแต่ชั ้นประถมศึกษาปี ที่ ๕ เป็ นต้ นไป
ระหว่างที่เด็กเรี ยนอยูช่ ั ้นป. ๕ และ ป. ๖
ทางโรงเรี ยนจะจัดให้ เด็กเข้ าสู่กระบวนการของการเลื่อนชัน้
สาหรับการขึ ้นชั ้นไปเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นของบุตรของท่าน (Sekundarstufe I) (กรุณาดูหน้ าถัดไป)
สาหรับเด็กที่มีปัญหาในบางด้ าน (เช่น ด้ านภาษา การเคลื่อนไหว การเรี ยน
หรื อด้ านสมาธิความตั ้งใจ) ทาให้ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของการเรี ยนได้
ผู้ปกครองอาจจะขอให้ ครูที่ได้ รับการฝึ กฝนมาเป็ นพิเศษ
เป็ นผู้สอนให้ โดยกาหนดเป้าหมายการเรี ยนเป็ นรายบุคคล
เพื่อการนี ้ หน่วยงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง จะเป็ นผู้วินิจฉัย
ว่าเด็กมีปัญหาในการเรี ยนอย่างไร
ทั ้งนี ้โดยที่จะต้ องได้ รับความยินยอมจากผู้ปกครองของเด็กก่อน
หน่วยงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางนีเ้ อง ที่จะเป็ นผู้ตดั สินว่า
เด็กจาเป็ นจะต้ องได้ รับการช่วยเหลือโดย การสอนเป็ นกรณีพเิ ศษออกไปหรื อไม่
การสอนเป็ นกรณีพเิ ศษ (Spezialunterricht )
อาจจะดาเนินไปในระหว่างที่เด็กเรี ยนอยูใ่ นชั ้นเรี ยน หรื อในกลุ่มนอกเวลาเรี ยนในชั ้น
ก็ได้ นอกจากนี ้แล้ ว
อาเภอหรื อตาบลหลายแห่งยังได้ จดั ให้ เด็กที่มีปัญหาด้ านการเรี ยนได้ เข้ าเรี ยนในชัน้
พิเศษอีกด้ วย ชั ้นพิเศษ (Besondere Klasse)
มีจานวนเด็กนักเรี ยนน้ อยกว่าชั ้นธรรมดา
และครูผ้ สู อนเป็ นผู้ที่ได้ รับการฝึ กมาเป็ นพิเศษ เพื่อช่วยเด็กที่มีปัญหาด้ านการเรี ยน

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

กระบวนการของการเลื่อนชัน้ ที่จดั ให้ มีขึ ้นในระหว่างที่เด็กเรี ยนอยูช่ ั ้นป. ๕ และ
ป. ๖ นั ้น เป็ นการจัดเตรี ยมให้ เด็กได้ เลื่อนชั ้นจากชั ้นประถม
ไปสู่ชั ้นมัธยมศึกษาตอนต้ น
การเรี ยนการสอนสาหรับชั ้นมัธยมศึกษาตอนต้ น (ปี การศึกษา ที่ ๗ – ๙)
จะแบ่งออกเป็ นสองหรื อสามระดับด้ วยกัน
ตามเงื่อนไขของความสามารถของเด็ก เมื่อจะเข้ าปี การศึกษาที่ ๗
เด็กนักเรี ยนทั ้งหญิงและชาย จะถูกจัดให้ เข้ าเรี ยนในระดับความยากง่ายต่างๆกัน
โดยดูจากผลการเรี ยน
และพัฒนาการด้ านการเรี ยนที่คาดการณ์ไว้ สาหรับนักเรี ยนนั ้นๆ
ขณะที่เด็กเรี ยนอยูช่ ั ้นประถมปี ที่ห้า
ครูประจาชั ้นจะเป็ นผู้แจ้ งให้ เด็กและผู้ปกครองทราบเกี่ยวกับกระบวนการของการเลื่อ
นชั ้น
โปรดดู “มัธยมศึกษาตอนต้ น” (หน้ า ๘) และ “หลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ”
ประกอบด้ วย (หน้ า ๑๐)
ดูข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการเรี ยนในการศึกษาภาคบังคับ
และในกระบวนการของการเลื่อนชั ้นเพื่อเข้ าเรี ยนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
เป็ นภาษาต่างๆ ได้ ที่เว็บไซต์
www.erz.be.ch/beurteilung > Elterninformation

มัธยมศึกษาตอนต้ น (ชัน้ ๗ – ๙)
Sekundarstufe I

ในชั ้นมัธยมศึกษาตอนต้ น ทางโรงเรี ยนจะจัดให้ นกั เรี ยนหญิงและชาย
เข้ าเรี ยนในระดับต่ างๆกันสองหรื อสามระดับ
แล้ วแต่ เงื่อนไขความสามารถของเด็ก โดยดูจากผลการเรี ยนของนักเรี ยนนั ้นๆ
การเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น จะแบ่งเป็ นชั ้นธรรมดา (Realklassen) กับชั ้นสูง
(Sekundarklassen) ในชันสู
้ ง เด็กจะต้ องเรี ยนเนื ้อหาที่สงู ขึ ้น

และหากผลการเรี ยนอยูใ่ นระดับดี จนถึงดีมาก
เด็กนักเรี ยนหญิงและชายของชันสู
้ งก็สามารถเตรี ยมตัวเพื่อเรี ยนต่อในโรงเรี ยนขันสู
้ งต่อไป

และสาหรับ เด็กนักเรี ยนที่มีพรสวรรค์ เป็ นพิเศษทัง้ หญิงและชาย
ทางโรงเรี ยนก็มีโปรแกรมพิเศษให้ เช่นกัน เด็กจะเข้ าเรี ยนในโปรแกรมพิเศษได้
จะต้ องได้ รับการพิจารณาและประเมินผล
จากหน่วยงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางเสียก่อน

ได้ อาเภอหรื อตาบลบางแห่งยังได้ จดั ให้ มีชั ้นสูงพิเศษ (spezielle Sekundarklassen) อีกด้ วย
อาเภอหรื อตาบลแต่ละแห่งเป็ นผู้ตดั สินใจเองว่าจะให้ นกั เรี ยนชั ้นธรรมดา
และชั ้นสูงเรี ยนแยกกัน หรื อจะให้ เขาเรี ยนร่วมกันบ้ างเป็ นบางวิชา
ในชั ้นมัธยมศึกษาตอนต้ นนี ้ เด็กจะได้ รับการช่วยเหลือ โดยการจัดให้ มีการสอนพิเศษ
และชั ้นพิเศษ เช่นกัน
ในชั ้นมัธยมศึกษาตอนต้ น โรงเรี ยนคาดหวังให้ นกั เรี ยนหญิงและชาย
รู้จกั ทางานอย่างเป็ นอิสระด้ วยตนเองมากขึ ้น
การศึกษาทัว่ ไปจะได้ รับการปลูกฝั งให้ หยัง่ รากลึกมากขึ ้น นอกเหนือไปจากนั ้นแล้ ว
นักเรี ยนหญิงและชายยังจะได้ รับการตระเตรี ยม เพื่อการเลือกสาขาวิชาชีพที่จะเรี ยน
หรื อโรงเรี ยนขั ้นสูงที่จะเรี ยนต่อไปด้ วย การเลือกอาชีพ (Berufswahl)
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ของเยาวชนย่อมวางอยูบ่ นพื ้นฐานของความสนใจส่วนบุคคล จุดแข็ง
และผลการเรี ยนของเยาวชนแต่ละคน โรงเรี ยนให้ การสนับสนุนกระบวนการสาคัญนี ้
โดยการนาหัวข้ อที่มีความสัมพันธ์ กบั ประเด็นเหล่านี ้มาพูดคุยในห้ องเรี ยน
ทั ้งผู้ปกครอง ครูประจาชั ้น และศูนย์แนะแนวและให้ คาปรึกษาด้ านอาชีพ
จะร่วมมือกัน ในการช่วยเหลือสนับสนุนเยาวชนในกระบวนการตัดสินใจในเรื่ องนี ้
ครูประจาชั ้นจะให้ ข้อมูลแก่นกั เรี ยน
และแก่ท่านในฐานะที่ท่านเป็ นผู้ปกครองของนักเรี ยน ตั ้งแต่เนิ่นๆ
เกี่ยวกับเงื่อนไขความสามารถ และสิ่งที่คาดหวังจากนักเรี ยน
ในเรื่ องที่สมั พันธ์กบั การเลือกอาชีพและการหาสถานที่เรี ยนสาหรั บการเรี ยนวิชา
ชีพ
โปรดดู “หลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ” (หน้ า ๑๐) และ “การประเมินผล”
(หน้ า ๔) ประกอบด้ วย

เด็กและเยาวชนที่ย้ายเข้ ามาใหม่
Neuzuziehende Kinder und Jugendliche

ข้ อมูลเกี่ยวกับการเรี ยนอนุบาล และการเข้ าเรี ยนในโรงเรี ยนของบุตรของท่าน
สามารถสอบถามได้ จากอาเภอหรื อตาบลในเขตที่ท่านพานักอยู่
หรื อท่านจะนาบุตรของท่านไปรายงานตัวต่อทางฝ่ ายบริหารโรงเรี ยนที่รับผิดชอบโดย
ตรงก็ได้ เมื่อเข้ ามาอยูใ่ นสวิตเซอร์ แลนด์
และมีโครงการว่าจะพานักอยูใ่ นสวิตเซอร์ แลนด์เป็ นเวลาสองถึงสามเดือนขึ ้นไป
บุตรของท่านจะต้ องเข้ ารับการศึกษาภาคบังคับทันที
การเข้ าเรี ยนในชั ้นอนุบาลและในโรงเรี ยนสามารถกระทาได้ ตลอดปี การศึกษา

ในเขตตัวเมืองของอาเภอหรื อตาบล
เด็กและเยาวชนที่ไม่มีความรู้ภาษาที่ใช้ ในการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน
มักจะได้ รับการสอนภาษาที่ใช้ ในการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน
เป็ นพิเศษตั ้งแต่เมื่อเข้ ามาเรี ยนใหม่ๆ
โดยจะได้ เรี ยนแบบเข้ มข้ นเป็ นเวลาติดต่อกันสิบสัปดาห์
การเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมของสมาคมกีฬา
กิจกรรมของโรงเรี ยนเพื่อการเรี ยนเสริมในช่วงกลางวัน
และการเรี ยนภาษาและวัฒนธรรมของบ้ านเกิด (HSK)
จะสามารถช่วยบุตรของท่านให้ ปรั บตัวเข้ ากับภาษาใหม่ และสิ่งแวดล้ อมใหม่
และเข้ าเป็ นส่ วนหนึ่งของสังคมใหม่ อย่ างกลมกลืน ได้ รวดเร็วขึน้
โปรดดู “หลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ” (หน้ า ๑๐) ประกอบด้ วย

หลังจากที่ทางโรงเรี ยนได้ สอบถามผู้ปกครองและครูที่ได้ สอนเด็กมาแล้ ว
(หรื อหลังจากที่ได้ ดูเอกสารการประเมินผลการเรี ยนของเด็กที่มีอยู่)
เด็กและเยาวชนที่เพิ่งย้ ายเข้ ามาใหม่
จะได้ รับการจัดให้ เข้ าเรี ยนในชั ้นที่เหมาะสมกับอายุ
ทั ้งนี ้โดยที่นาปี การศึกษาของชั ้นที่ได้ เรี ยนจบมามาประกอบการพิจารณา
(และสาหรับชั ้นมัธยมศึกษาตอนต้ น จะรวมถึงเงื่อนไขความสามารถของเด็กด้ วย)
การจัดให้ เข้ าเรี ยนในชั ้นที่ได้ รับการพิจารณาว่าเหมาะสมนี ้
ในเบื ้องต้ นเป็ นเพียงการจัดแบบชัว่ คราวก่อนเท่านั ้น
ตั ้งแต่ชั ้นประถมศึกษาปี ที่ ๔ เป็ นต้ นไป
สาหรับเด็กและเยาวชนที่ยงั ไม่ร้ ูภาษาที่ใช้ ในการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน
อาจจะเป็ นการดีหากเด็กจะเรี ยนซ ้าชั ้นที่ได้ เรี ยนมาจากต่างประเทศแล้ วอีกปี หนึ่ง ก่อ
น เพื่อจะได้ มีเวลาในการเรี ยนภาษาที่ใช้ ในการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน
และจะได้ มีโอกาสเพิ่มเติมความรู้ของเนื ้อหาวิชาที่อาจจะยังขาดอยู่
เด็กและเยาวชนที่ไม่มีความรู้ภาษาที่ใช้ ในการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน
หรื อมีเพียงเล็กน้ อย จะได้ รับการช่วยเหลือเรื่ องการเรี ยนเป็ นพิเศษ
การเรี ยนวิชาภาษาเยอรมันเพิ่มเติม [Deutsch als Zweitsprache
(DaZ)] เป็ นการเรี ยนการสอนที่รัฐจัดให้ โดยไม่คิดมูลค่า
และสอนในระหว่างชัว่ โมงเรี ยน โดยอาจจะจัดขึ ้นในหรื อนอกห้ องเรี ยนก็ได้
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๓. หลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ
ช่ องทางในการศึกษาวิชาชีพ
Ausbildungsmöglichkeiten

หนทางที่จะนาไปสู่การประกอบอาชีพใดอาชีพหนึ่ง
หรื อที่จะนาไปสู่การเข้ าศึกษาในโรงเรี ยนระดับสูงต่อไปนั ้น
อาจจะแตกต่างจากที่ท่านคาดคิดไว้ แตกต่างจากเมื่อก่อน
และหากท่านมิได้ เติบโตมาในสวิตเซอร์ แลนด์
แตกต่างจากประเทศบ้ านเกิดของท่านด้ วย ตัวอย่างเช่น ปั จจุบนั นี ้ มีอาชีพมากกว่า
๒๕๐ อาชีพ ที่นกั เรี ยนสามารถเข้ าเรี ยนได้ ทนั ที
หลังจากเรี ยนจบการศึกษาภาคบังคับแล้ ว
การเข้ าศึกษาวิชาชีพหลังจากสาเร็จการศึกษาภาคบังคับแล้ ว
เป็ นสิ่งที่สาคัญอย่างยิง่ ต่ออนาคตของบุตรของท่าน หากไม่มีประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรื อประกาศนียบัตรโรงเรี ยนระดับสูงขึ ้นไป โอกาสที่จะได้ งานทาก็จะน้ อยมาก
และหากได้ งาน ค่าจ้ างที่จะได้ ก็จะต่ามาก นอกจากนี ้แล้ วโอกาสที่จะเรี ยนต่อ
หรื อก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงาน ก็จะไม่มี

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

เยาวชนส่วนใหญ่ หลังจากจบการศึกษาภาคบังคับแล้ ว
มักจะเข้ าเรี ยนวิชาชีพที่ตนเลือกโดยการศึกษาประโยควิชาชีพชั ้นต้ น (การฝึ กงาน)
ระหว่างสองถึงสี่ปีแรก เยาวชนจะได้ รับการฝึ กภาคปฏิบัตใิ นบริษัท
และเข้ าเรี ยนในโรงเรี ยนอาชีวศึกษา (Berufsfachschule)
สัปดาห์ละสองถึงสามวัน พร้ อมๆกันไปด้ วย
ซึ่งในโรงเรี ยนดังกล่าวนักเรี ยนจะได้ ความรู้ที่เกี่ยวกับวิชาชีพนั ้นๆโดยเฉพาะ
และพร้ อมกันนั ้น ก็จะได้ เพิ่มพูนความรู้ทวั่ ไปของตนให้ แน่นขึ ้นอีกด้ วย
ระหว่างผู้เรี ยน บริษัทที่รับนักเรี ยนเข้ าฝึ กภาคปฏิบตั ิ และโรงเรี ยนอาชีวศึกษา
จะมีการทาสัญญาการเรี ยนการสอน ร่วมกัน สาหรับอาชีพบางอาชีพ
อาจจะศึกษาโดยการเข้ าเรี ยนในสถานศึกษาเพียงอย่างเดียว [Handelsmittelschule (HMS) และ Lehrwerkstätten] ก็ได้
เยาวชนที่เรี ยนจบประโยควิชาชีพชั ้นต้ น โดยปกติจะมีโอกาสที่ดีมากในตลาดงาน
เนื่องจากได้ เรี ยนผสมผสานกันระหว่างการเรี ยนในบริษัท และในโรงเรี ยน
นอกเหนือไปจากนั ้น
ผู้ที่จบประโยควิชาชีพชั ้นต้ นก็มีโอกาสหลากหลายที่จะศึกษาต่อ ในระดับสูงขึ ้นไปได้
ในกรณีที่ผลการเรี ยนดีมาก
นักเรี ยนมีโอกาสขอรับประกาศนียบัตรประโยควิชาชีพในระหว่างหรื อหลังจากเรี ยนจ
บประโยควิชาชีพชั ้นต้ นแล้ ว (Berufsmaturität)
และหลังจากนั ้นสามารถเข้ าเรี ยนในวิทยาลัยเฉพาะทาง (Fachhochschule
FH) ได้
ดูข้อมูลเกี่ยวกับการเรี ยนประโยควิชาชีพชั ้นต้ นได้ ที่เว็บไซต์

สาหรับเด็กนักเรี ยนหญิงและชายที่มีพรสวรรค์ และพร้ อมที่จะเรี ยนหนัก
ก็สามารถที่จะเลือกเรี ยน มัธยมศึกษาที่เน้ นด้ านวิชาการ (Gymnasium) ได้
การเรี ยนมัธยมศึกษาที่เน้ นด้ านวิชาการจะเริ่มในชั ้น ๙ และใช้ เวลาเรี ยนสี่ปี
(สามารถเข้ าเรี ยนหลังจากจบชั ้น ๙ แล้ วก็ได้ ) โรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่เน้ นด้ านวิชาการ
จะสอนหมวดการศึกษาทัว่ ไปอย่างลงลึกโดยมีสายวิชาต่างๆให้ เลือกเรี ยนเน้ น
ตามความสนใจและความถนัดของนักเรี ยน
เมื่อเรี ยนจบนักเรี ยนจะได้ รับประกาศนียบัตร (Matura)
ซึ่งทาให้ มีคณ
ุ สมบัติที่จะเข้ าเรี ยนต่อในมหาวิทยาลัย [Universität หรื อ Eidgenössische Technische Hochschule (ETH)] โดยไม่ต้องสอบเข้ า
หรื อหากได้ ฝึกงานหนึ่งปี ก็สามารถเข้ าเรี ยนต่อในมหาวิทยาลัยที่เน้ นภาคปฏิบตั ิได้
สาหรับเยาวชนที่ย้ายเข้ ามาใหม่ จากรัฐอื่นหรื อจากต่างประเทศ
ที่ประสงค์จะศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เน้ นด้ านวิชาการในรัฐเบิร์นต่อ
โปรดดูแผ่นข้ อมูลที่ได้ จดั ทาไว้ เป็ นภาษาต่างๆ ที่เว็บไซต์
www.erz.be.ch/aufnahmegym

ดูข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญที่เน้ นภาคปฏิบตั ิ
และโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญที่เน้ นด้ านวิชาการ ได้ ที่
www.erz.be.ch/mittelschulen

การแก้ ปัญหาชั่วคราว
Zwischenlösungen

หากบุตรของท่านมีความรู้ไม่พอ
หรื อยังรู้ภาษาที่ใช้ ในการเรี ยนการสอนไม่ดีพอที่ จะเข้ าเรี ยนอาชีวศึกษาได้ ในสาขาที่
ต้ องการหลังจากจบชั ้น ๙ แล้ ว บุตรของท่านอาจจะเข้ าเรี ยนชัน้ ๑๐
เพื่อเตรี ยมตัวในการประกอบอาชีพ ทั ้งนี ้เยาวชนในวัย ๑๖ – ๑๘ ปี
ที่เพิ่งย้ ายเข้ ามาใหม่ ที่อาจจะมีความรู้ภาษาที่ใช้ ในการเรี ยนการสอนเล็กน้ อย
หรื อไม่มีเลย ก็สามารถเข้ าเรี ยนโปรแกรมนี ้ได้ เช่นกัน www.erz.be.ch/bvs
โปรดสอบถามข้ อมูลเกี่ยวกับการแก้ ปัญหาชัว่ คราวโดยวิธีนี ้
และวิธีอื่นๆได้ ที่ครูประจาชั ้นของบุตรของท่าน
หรื อที่ศนู ย์ข้อมูลด้ านอาชีพประจาภูมภิ าค (BIZ).

ข้ อมูลอื่นๆ
Weitere Informationen

นอกเหนือไปจากการเรี ยนต่อทางสายอาชีวะ หลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ
ดังได้ กล่าวมาแล้ ว ก็ยงั มีตวั เลือกอื่นๆให้ เลือกอีก
ดูข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกอาชีพ และสถานที่ตั ้งศูนย์ข้อมูลด้ านอาชีพประจาภาค
(BIZ) ได้ ที่เว็บไซต์
www.erz.be.ch/berufsberatung

www.erz.be.ch/berufsbildung

ดูข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกอาชีพเป็ นภาษาต่างๆได้ ที่เว็บไซต์

โรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

ดูแผนภูมกิ ารศึกษาสายต่างๆหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับได้ ที่เว็บไซต์

Die Mittelschulen

www.erz.be.ch/berufsbildung

www.berufsberatung.ch/dyn/8188.aspx

โรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญที่เน้ นภาคปฏิบัติ [Fachmittelschule (FMS)] จะเตรี ยมนักเรี ยนสาหรับการเข้ าศึกษาต่อในสาขาสุขภาพ
และสาขาการศึกษา/สังคม โดยใช้ เวลาเตรี ยมสามปี
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๔. ผู้ปกครองและการศึกษาภาคบังคับ
การร่ วมมือกัน
Zusammenarbeit

กฎหมายกาหนดว่าผู้ปกครองและโรงเรี ยนในการศึกษาภาคบังคับจะต้ องให้ ความร่ว
มมือซึ่งกันและกัน
การร่วมมือกันนี ้ควรจะเป็ นการร่วมมือในลักษณะของการเป็ นส่วนร่วมกัน
โดยมีจดุ หมายสาคัญร่วมกันคือความสาเร็จในการศึกษาและความผาสุกของเด็ก

การให้ ข้อมูลข่ าวสารซึ่งกันและกัน
Gegenseitige Information

โรงเรี ยนอนุบาลและโรงเรี ยน จะแจ้ งให้ ผ้ ปู กครองทราบเกี่ยวกับเรื่ องสาคัญต่างๆ
ทั ้งที่เกี่ยวกับการเรี ยนการสอน (การจัดงาน การจัดทัศนศึกษา ฯลฯ)
ทั ้งที่ได้ จดั ไปแล้ ว และที่ได้ วางโครงการไว้ และการจัดการของโรงเรี ยน
(การจัดเด็กให้ เข้ าโรงเรี ยน หรื อเข้ าชั ้นเรี ยน เวลาเรี ยน ฯลฯ)
ข้ อมูลข่าวสารเหล่านี ้ทางโรงเรี ยนอาจจะแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยมีหนังสือไปยัง
ผู้ปกครอง
หรื อแจ้ งให้ ทราบโดยวาจาเมื่อมีการสังสรรค์ ตอนค่ าระหว่ างครู กับผู้ปกครอง
และในวันที่เปิ ดให้ ผ้ ูปกครองเข้ าเยี่ยม ก็ได้ ทางโรงเรี ยนคาดหวังว่า
ทัง้ บิดาและมารดาของเด็กจะเข้ าร่วมในงานดังกล่าว
ให้ มากที่สดุ เท่าที่โอกาสจะอานวย
หากทั ้งบิดาและมารดาต่างก็ไม่สามารถมาร่วมงานได้
ขอให้ แจ้ งให้ ครูที่ออกหนังสือเชิญทราบว่าไม่สามารถมาร่วมได้
และขอให้ สอบถามกับทางครูว่า ท่านจะสามารถได้ รับข้ อมูล ข่าวสาร
เกี่ยวกับการนัดพบหรื อการประชุมที่ท่านไม่สามารถไปร่วมได้ นั ้น โดยวิธีใดบ้ าง
โรงเรี ยนอนุบาลและโรงเรี ยนจะแจ้ งให้ ผ้ ปู กครองทราบอย่างสม่าเสมอเกี่ยวกับพัฒนา
การ (ด้ านการเรี ยน) และความประพฤติของเด็ก
โดยในแต่ละปี จะมีการพูดคุยกับผู้ปกครอง
(การพูดคุยระหว่างผู้ปกครองของนักเรี ยนหญิงหรื อชาย และครูประจาชั ้น)
อย่างน้ อยปี ละหนึ่งครัง้ (ดูเรื่ องการประเมินผล หน้ า ๔ ประกอบ)
โรงเรี ยนคาดหวังว่าทั ้งบิดาและมารดาของนักเรี ยนจะเข้ าร่วมในการพูดคุย
เท่าที่โอกาสจะอานวยให้ กระทาได้ ส่วนวันนัดนั ้น
ทางโรงเรี ยนจะกาหนดโดยตกลงกับท่านล่วงหน้ า
หากท่านมีความรู้สึกว่า ท่านทราบความเป็ นไปในโรงเรี ยน
หรื อพัฒนาการในโรงเรี ยนของบุตรของท่านน้ อยเกินไป
ขอให้ สอบถามกับทางครูประจาชั ้น หรื อกับทางผู้บริหารโรงเรี ยน
ท่านสามารถขอเข้ าเยี่ยมชัน้ เรี ยนของบุตรของท่านได้
ในขณะที่ครูกาลังทาการสอนอยู่ ทั ้งนี ้โดยท่านจะต้ องตกลงกับครูผ้ สู อนล่วงหน้ า
หากท่านพบว่า
มีสิ่งใดที่อาจจะกระทบกระเทือนต่อพัฒนาการหรื อสมาธิในการเล่าเรี ยนของเด็ก
กรุ ณาแจ้ งให้ ครู ประจาชัน้ ของเด็กทราบ
โปรดดู “การขาดเรี ยน” (หน้ า ๕) ประกอบด้ วย

การแปล
Übersetzung

การที่ท่านจะได้ เข้ าใจว่า มีการพูดเรื่ องอะไรกันบ้ างในวันนัดสังสรรค์ผ้ ปู กครอง
หรื อในการพูดคุยกับผู้ปกครองนั ้น ถือว่าเป็ นสิ่งที่สาคัญอย่างยิง่ ในขณะเดียวกัน
การที่ท่านสามารถสื่อสารวาระและประเด็นของท่าน รวมทั ้งสามารถตัง้ คาถาม
ก็เป็ นสิ่งสาคัญเช่นกัน ดังนั ้น หากว่าท่านพูดภาษาได้ ไม่ดีเพียงพอ
ท่านอาจจะนาผู้ใหญ่ที่พดู ภาษาได้ มาด้ วยก็ได้ เพื่อทาหน้ าที่ล่ามแปลภาษาให้ ท่าน
และโดยเฉพาะอย่างยิง่ หากเป็ นการนัดเพื่อพูดคุยกันระหว่างครูกบั ผู้ปกครอง
ทางโรงเรี ยนสามารถจัดหาผู้ที่จะมาทาหน้ าที่ล่ามให้ ท่านได้
บุคคลที่ทางโรงเรี ยนจัดหามา เพื่อทาหน้ าที่ล่ามแปลภาษานี ้ ย่อมเป็ นกลาง
บุคคลดังกล่าวเป็ นผู้ที่ได้ รับการฝึ กฝนมาสาหรับทาหน้ าที่ล่าม
ซึ่งจะต้ องมีจรรยาบรรณแห่งอาชีพของตน และเก็บสิ่งที่ตนแปลเป็ นความลับ

การตัดสินใจสาคัญ
Wichtige Entscheide

การตัดสินใจสาคัญต่างๆ เกี่ยวกับแผนการเรี ยนของบุตรของท่าน (เช่น
การขึ ้นจากชั ้นอนุบาลไปชั ้นประถม และจากชั ้นประถมไปชั ้นมัธยมศึกษาตอนต้ น
การให้ เลื่อนชั ้นไปยังชั ้นถัดไป การส่งไปเรี ยนชั ้นพิเศษ)
จะกระทาหลังจากที่ได้ พดู คุยกับท่านและบุตรของท่านแล้ ว
ท่านมีสิทธิ์ที่จะได้ ข้อมูลจากครูผ้ สู อนและจากผู้บริหารโรงเรี ยน
และทางโรงเรี ยนจะต้ องให้ โอกาสท่านแสดงความคิดเห็น และให้ คาปรึกษากับท่าน
รวมทั ้งให้ โอกาสท่านศึกษาแฟ้มต่างๆที่เกี่ยวกับบุตรของท่าน
การตัดสินใจว่ าเด็กควรจะเรี ยนสาขาใดต่ อไปเป็ นการตัดสินใจโดยฝ่ ายบริหารขอ
งโรงเรี ยน ทางโรงเรี ยนจะต้ องส่งหนังสือแจ้ งการตัดสินใจดังกล่าว
พร้ อมทั ้งให้ เหตุผลมาถึงท่าน อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
หากท่านไม่เห็นด้ วยกับการตัดสินใจดังกล่าว
ท่านสามารถยื่นคาร้ องต่อศึกษาธิการที่ควบคุมโรงเรี ยนได้
โปรดดู “การประเมินผลการเรี ยน” (หน้ า ๔) ประกอบด้ วย

การมีส่วนร่ วม
Mitwirkung

หากท่านพร้ อม และมีโอกาสที่จะให้ ความช่วยเหลือเล็กๆน้ อยๆ แก่ครูผ้ สู อน
แก่ชั ้นเรี ยน หรื อแก่โรงเรี ยนของบุตรของท่าน เช่น
โดยการเป็ นผู้ติดตามในระหว่างที่ครูพานักเรี ยนออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่
โดยการให้ การสนับสนุนโครงการต่างๆของโรงเรี ยน
หรื อโดยการแปลภาษาให้ กบั ผู้ปกครองของนักเรี ยนคนอื่น ฯลฯ
โปรดแจ้ งให้ ครูผ้ สู อนทราบ
การช่วยเหลือดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกบั ผู้ป กครอง
และทาให้ บรรยากาศในโรงเรี ยนเป็ นบรรยากาศที่ดี
โรงเรี ยนอนุบาลและโรงเรี ยนหลายแห่งมีสภาผู้ปกครอง
ซึ่งประกอบด้ วยตัวแทนผู้ปกครองหนึ่งถึงสองคนจากแต่ละชั ้น
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สมาชิกสภาผู้ปกครองมาจากการเลือกตั ้งโดยผู้ปกครองของแต่ละชั ้น
ซึ่งจะกระทากันในตอนต้ นปี ของปี การศึกษา
ตัวแทนผู้ปกครองของชั ้นหนึ่งๆจะทางานกับครูประจาชั ้นอย่างใกล้ ชิด
ทั ้งสองฝ่ ายจะทาหน้ าที่ส่งเสริมให้ ผ้ ปู กครองและครูได้ แลกเปลี่ยนข้ อมูล
และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ในเรื่ องที่เกี่ยวกับการให้ การศึกษาอบรม
และการจัดการต่างๆของโรงเรี ยน
ตัวแทนผู้ปกครองจะเป็ นผู้คอยช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาใดๆเกิดขึ ้น
ให้ การสนับสนุนวาระและโครงการต่างๆของชั ้น
และเป็ นตัวแทนรักษาผลประโยชน์ให้ กบั ผู้ปกครองของเด็กๆในชั ้นในสภาผู้ปกครองนั
กเรี ยน สภาผู้ปกครองจะดูแลในหัวข้ อที่ส่งผลกระทบต่อทั ้งโรงเรี ยน (หรื ออย่างน้ อย
ต่อทั ้งชั ้น)
สอบถามข้ อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในโรงเรี ยนอนุบาลห
รื อในโรงเรี ยนของบุตรของท่านได้ ที่ครูประจาชั ้น หรื อที่ฝ่ายผู้บริหารโรงเรี ยน
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๕. สถานการณ์ ย่ งุ ยากในโรงเรียนภาคบังคับ
อาจเป็ นไปได้ ที่บตุ รของท่านอาจจะรู้สึกว่าตนเองไม่มีความสุขในชั ้นเรี ยน
หรื อผลการเรี ยนของเขาลดลงอย่างกระทันหัน
บางทีบตุ รของท่านอาจจะมีปัญหากับเด็กอื่น
หรื อท่านในฐานะบิดามารดาอาจจะไม่เห็นด้ วยกับการตัดสินใจของครูผ้ สู อน

ขัน้ ตอนที่ต้องปฏิบัตเิ มื่อมีสถานการณ์ ย่ ุงยากเกิดขึน้
Vorgehen in schwierigen Situationen

ในสถานการณ์ที่ยงุ่ ยาก ที่มีผลกระทบต่อบุตรของท่าน ต่อครูผ้ สู อน หรื อต่อชั ้นเรี ยน
ขอให้ ท่านปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
๑.

ผู้ปกครองและครูผ้ สู อนติดต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง
พูดคุยปรึกษาหารื อกันถึงสถานการณ์ที่กาลังเป็ นประเด็นอยูแ่ ละพยายา
มหาหนทางแก้ ไขร่วมกัน โดยปกติ
มักจะหาทางออกที่เป็ นที่น่าพอใจได้ ด้วยวิธีนี ้

๒.

ถ้ าหากว่าผู้ปกครองและครูผ้ สู อน ไม่สามารถจะหาทางออกได้
และหากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งเห็นว่าจาเป็ น
ก็ให้ มีการพูดคุยกันระหว่างผู้ปกครอง ครูผ้ สู อน
และฝ่ ายบริหารของโรงเรี ยน

๓.

ถ้ าหากว่า ไม่อาจจะหาทางแก้ ที่เป็ นที่พอใจได้
ไม่ว่าจะในกรณีที่มีคาถามหรื อปั ญหาใดๆเกิดขึ ้น
ท่านสามารถนาเรื่ องเข้ าแจ้ งต่อคณะกรรมการโรงเรี ยนได้

หากการใช้ มาตรการที่ได้ ตกลงกันไว้ ไม่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ ้น
ทางโรงเรี ยนอาจขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ
หากพฤติกรรมของนักเรี ยนหญิงหรื อชายคนใด
ส่งผลกระทบกระเทือนต่อโรงเรี ยนอย่างแรง
จนทาให้ ไม่สามารถจะดาเนินการเรี ยนการสอนไปตามปกติได้
คณะกรรมการโรงเรี ยนสามารถมีหนังสือตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรได้
หรื ออาจจะเตือนว่า ถ้ าไม่เลิกพฤติกรรมเช่นนั ้น ก็อาจจะถูกสั่งพักการเรี ยนได้
เพื่อความมัน่ ใจว่า โรงเรี ยนจะสามารถดาเนินการไปได้ อย่างเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย
คณะกรรมการโรงเรี ยนสามารถสัง่ ให้ นกั เรี ยนหญิงและชาย
พักการเรี ยนได้ นานถึงสิบสองสัปดาห์ ในกรณีที่นกั เรี ยนถูกพักการเรี ยน (เพียง
บางส่วน) ผู้เชี่ยวชาญที่ได้ รับมอบหมายจากโรงเรี ยนจะได้ ร่วมกันกับผู้ปกครอง
และโรงเรี ยน
จัดหากิจกรรมที่เหมาะสมให้ นกั เรี ยนทาในระหว่างที่ถกู พักการเรี ยนต่อไป

ทั ้งผู้ปกครองและครูผ้ สู อนจะต้ องปฏิบตั ิตามขั ้นตอนที่กล่าวมานี ้
และหากมีความจาเป็ น ทางโรงเรี ยนสามารถหาผู้แปลภาษาให้ ท่านได้

มาตรการเมื่อมีปัญหาทางวินัย
Massnahmen bei Disziplinproblemen

โรงเรี ยนภาคบังคับมีหน้ าที่ดแู ลให้ การดาเนินการในโรงเรี ยน เป็ นไปอย่างราบรื่ น
มีระเบียบ เพื่อที่เด็กๆทุกคนจะได้ ร้ ูสึกสบายใจ และสามารถเรี ยนไปได้ ดี
นักเรี ยนทั ้งหญิงและชายจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ สาหรั บการอยู่ร่วมกันในโรง
เรี ยน (กฎเกณฑ์เมื่ออยูใ่ นโรงเรี ยน กฎของห้ องเรี ยน)
และจะต้ องปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของครูผ้ สู อน ผู้บริหารโรงเรี ยน และพนักงานโรงเรี ยน
หากมีการละเลยไม่ปฏิบตั ิตามกฎซ ้าแล้ วซ ้าอีก หรื อละเมิดกฎอย่างรุนแรง
ทางโรงเรี ยนจะแจ้ งให้ ผ้ ปู กครองทราบ
และจะต้ องปฏิบตั ิตามขั ้นตอนที่ได้ บรรยายมาสาหรับขัน้ ตอนที่ต้องปฏิบัตเิ มื่อมีส
ถานการณ์ ย่ งุ ยากเกิดขึน้
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๖. สถานการณ์ ย่ งุ ยากในการอบรมเลีย้ งดู
เมื่อท่านพบกับความยุง่ ยากในการอบรมเลี ้ยงดูบตุ ร
ท่านสามารถนาเรื่ องดังกล่าวไปปรึกษาครูประจาชั ้นได้ เช่นกัน นอกจากนี ้
ท่านควรพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้ปกครองของนักเรี ยนคนอื่นด้ วย
เพราะการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กนั นี ้ จะช่วยให้ ทราบว่าผู้ปกครองอื่นๆ
จัดการกับสถานการณ์ยงุ่ ยากต่างๆ อย่างไร

การให้ คาปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ
Beratung durch Fachpersonen

นอกจากครูผ้ สู อนบุตรของท่านแล้ ว
ท่านยังสามารถขอคาปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอื่นๆได้
หน่วยงานที่อาจจะช่วยเหลือท่านได้ ก็ได้ แก่
สานักงานให้ คาปรึกษาเรื่ องการอบรมเลี ้ยงดูเด็ก ในภูมภิ าคของท่าน
สานักงานให้ คาปรึกษาเรื่ องการอบรมเลีย้ งดูเด็ก
ตั ้งขึ ้นเพื่อให้ บริการต่อไปนี ้แก่ท่าน
เมื่อท่านรู้สึกว่าปั ญหาการอบรมเลี ้ยงดูบตุ รเป็ นภาระต่อท่านมาก
จนท่านมิอาจจะหาทางออกโดยลาพังได้ (บุตรไม่เชื่อฟั ง ดื ้อแพ่ง
กลัวและกังวล ก้ าวร้ าว พี่น้องทะเลาะกันเอง ปั ญหากับเด็กวัยเดียวกัน
เล่นอินเทอร์ เน็ตมากเกินไป ดื่มเครื่ องดองของเมา ใช้ เวลาว่างไปในทางที่ไม่ดี
ฯลฯ หรื อเมื่อเด็กซึมเศร้ าตลอดเวลา หรื อไม่ยอมรับประทานอาหาร เป็ นต้ น)
-

เมื่อครอบครัวตกอยูใ่ นภาวะที่ลาบาก (เช่นบิดามารดาแยกกันอยู่ หย่ากัน
หรื อมีปัญหาอื่นๆในครอบครัว ฯลฯ)

-

เมื่อเด็กมีปัญหาในโรงเรี ยน (เช่น เรี ยนไม่ทนั คนอื่น ผลการเรี ยนไม่ดี
หรื อมีปัญหาด้ านความประพฤติ) และหากว่า การที่จะช่วยเด็กได้
จะต้ องหาความกระจ่างในแง่มมุ ต่างๆเสียก่อน
(โดยการยื่นคาร้ องร่วมกันระหว่างผู้ปกครองและโรงเรี ยน)

-

เมื่อมีปัญหาในชั ้นเรี ยน/หรื อในโรงเรี ยน (เช่น ปั ญหาความรุนแรง
ปั ญหาการถูกกีดกัน เป็ นต้ น)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเป็ นภาษาต่างๆ
รวมทั ้งที่ตั ้งของสานักงานให้ คาปรึกษาใกล้ บ้านท่านได้ ที่เว็บไซต์
www.erz.be.ch/erziehungsberatung

อาเภอหรื อตาบลบางแห่งมีนักสังคมสงเคราะห์ ประจาโรงเรี ยน
ท่านสามารถขอเข้ าปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเหล่านี ้ได้ เช่นกัน
ผู้เชี่ยวชาญจะให้ คาปรึกษาแก่ท่านในประเด็นที่ท่านกาหนด และหากต้ องการ
ก็จะช่วยท่านวางแผนปฏิบตั ิการในขั ้นต่อๆไปด้ วย
สาหรับการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของสานักงานให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับการอบรมเลี ้ยงดู
หรื อกับนักสังคมสงเคราะห์ของโรงเรี ยนนั ้น
หากจาเป็ นก็สามารถจัดให้ มีการแปลปากเปล่าให้ ท่านได้
ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านมีหน้ าที่โดยอาชีพ
ที่จะต้ องเก็บสิ่งที่ท่านนามาปรึกษาไว้ เป็ นความลับ
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๗.ส่ วนร่ วมในฐานะผู้ปกครองให้ บุตรประสบความ
สาเร็จในโรงเรียน
ก้ าวสาคัญสาหรับพัฒนาการที่ดีของบุตรของท่าน ย่อมอยูใ่ นปี แรกๆของชีวิตของเขา
โปรดดูคาแนะนาเรื่ องการอบรมเลี ้ยงดูในชีวิตประจาวันได้ ในโบรชัวร์ หลายภาษา
“เตรี ยมพร้ อมสาหรับโรงเรี ยน” (Fit für die Schule) ที่เว็บไซต์

ส่ งเสริมภาษาและประสบการณ์ ของตนเอง
-

พูดคุยกับบุตรของท่านให้ มาก นับตั ้งแต่เมื่อเขายังเป็ นทารก
เล่าให้ เขาฟั งว่าท่านกาลังทาอะไรอยู่
และอธิบายโลกที่อยูร่ อบๆตัวเขาให้ เขาฟั งด้ วย จงฟั งเขาพูดด้ วยความอดทน
และตอบคาถามของเขา เล่านิทานต่างๆให้ เขาฟั ง
และอ่านหนังสือให้ เขาฟั งด้ วย

-

ทากิจกรรมร่วมกันกับบุตรของท่าน เช่นพาเขาไปสวนสัตว์ พาไปนัง่ เรื อ ไป
พิพิทธภัณฑ์ หรื อไปดูธรรมชาติ โดยวิธีนี ้
บุตรของท่านจะได้ เรี ยนรู้โลกด้ วยผัสสะต่างๆทุกๆผัสสะ
และเข้ าใจความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ

-

พาบุตรของท่านไปห้ องสมุดอย่างสม่าเสมอ
และกระตุ้นเขาให้ รักการอ่านหนังสือ

www.erz.be.ch/erziehungsberatung

ในฐานะที่เป็ นผู้ปกครอง
ท่านสามารถมีส่วนอย่างมากในการสร้ างสรรค์พฒ
ั นาการที่ดีด้านการเรี ยน
ให้ กบั บุตรของท่าน

แสดงความสนใจ
-

-

รักษาความสัมพันธ์กบั ครูผ้ สู อน
และเข้ าร่วมงานและกิจกรรมต่างๆทุกอย่างของโรงเรี ยน เท่าที่จะเป็ นไปได้
โดยวิธีนี ้ ท่านย่อมแสดงให้ บตุ รของท่านเห็นว่า โรงเรี ยนเป็ นสิ่งสาคัญ
การแลกเปลี่ยนและการร่วมมือกับครูผ้ สู อน
ย่อมมีส่วนช่วยทาให้ บตุ รของท่านได้ รับการส่งเสริมสนับสนุนอย่างเต็มที่

สาหรับเด็กที่เติบโตโดยใช้ ภาษามากกว่าหนึ่งภาษา
-

พูดกับเด็กด้ วยภาษาที่ท่านใช้ ได้ ดีที่สดุ และพูดภาษานั ้นให้ ตลอด
แม้ ว่าบุตรของท่านจะตอบท่านเป็ นภาษาเยอรมันก็ตาม

-

ดูแลให้ บตุ รของท่านได้ เรี ยนภาษาเยอรมัน ตั ้งแต่เมื่อเขายัง
เล็กๆ และตัวท่านเองก็ควรจะเปิ ดกว้ างสาหรับภาษาท้ องถิ่น
และเรี ยนภาษานั ้นๆด้ วย โดยวิธีนี ้
ท่านก็จะเป็ นแบบอย่างที่ดีสาหรับบุตรของท่าน

ควรดูแลให้ บตุ รของท่านได้ นอนหลับอย่างเต็มอิ่ม
ได้ รับประทานอาหารเช้ าที่มีคณ
ุ ค่า
และมาโรงเรี ยนพร้ อมกับอาหารว่างในกระเป๋ า

-

ส่งบุตรของท่านเข้ าเรี ยนภาษาและวัฒนธรรมของบ้ านเกิด (HSK)
ของท่านด้ วย การส่งเสริมให้ เด็กเรี ยนรู้ภาษาแรก (ภาษาแม่ หรื อภาษาพ่อ)
เป็ นสิ่งที่สาคัญมากสาหรับพัฒนาการด้ านภาษาที่ดีของเด็ก

อย่า (ขับรถ) มาส่งบุตรของท่านที่โรงเรี ยน แต่ควรจะฝึ กเดิน หรื อถีบจักรยาน
มาโรงเรี ยนกับเขา
จนกว่าเขาจะสามารถเดินหรื อขี่จกั รยานมาโรงเรี ยนโดยลาพังได้

ดูเรื่ อง “เติบโตโดยใช้ ภาษามากกว่าหนึ่งภาษา” ได้ ที่เว็บไซต์

ให้ บตุ รของท่านเล่าให้ ท่านฟั งว่า ได้ เรี ยนรู้และได้ ประสบกับอะไรบ้ าง
ในโรงเรี ยน

สร้ างแรงจูงใจและคอยช่ วยเหลือสนับสนุน
-

-

-

ดูแลให้ บตุ รของท่าน ทาการบ้ านให้ เสร็จเรี ยบร้ อย
และให้ เขาเตรี ยมกระเป๋ าสาหรับวันต่อไป ให้ เรี ยบร้ อยด้ วย

-

จงมีความเชื่อมัน่ ในความสามารถที่จะเรี ยนรู้ ของบุตรของท่าน
จงปล่อยให้ เขาทาสิ่งต่างๆด้ วยตัวเขาเอง ให้ มากที่สดุ เท่าที่จะมากได้

-

ชมเชยบุตรของท่าน เมื่อเขาแสดงให้ เห็นว่า เขาพยายามที่จะเรี ยนรู้
และชมเชยความอดทนของเขา เมื่อเขาประสบกับปั ญหา

www.erz.be.ch/hsk

อย่าตาหนิบตุ รของท่านเมื่อเขาทาอะไรผิดพลาด
แต่ควรช่วยเขาตรึกตรองดูว่า เขาสามารถเรี ยนรู้อะไรได้ บ้างจากความผิดพลาดนั ้น
-
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วางกฎระเบียบการใช้ ส่ อื ใหม่ ๆ
การใช้ สื่อใหม่ๆ (เช่น คอมพิวเตอร์ /อินเทอร์ เน็ต โทรศัพท์มือถือ อีเมล แช็ต เกมส์
เฟซบุ๊ค ยูทิวบ์ ฯลฯ) เป็ นการเปิ ดช่องทางและโอกาสใหม่ๆ
และได้ กลายเป็ นของธรรมดาไปแล้ วสาหรับเด็กและเยาวชน อย่างไรก็ตาม
ประสบการณ์ได้ แสดงให้ เห็นว่า สื่อเหล่านี ้ ถ้ าใช้ มากไป หรื อใช้ ผิดวัตถุประสงค์
ก็อาจจะก่อให้ เกิดโทษได้ (เช่น การเสพติดสื่อออนไลน์ ม็อบบิ ้งทางคอมพิวเตอร์
การนาความรุนแรงมาแสดง สื่อลามก ฯลฯ) เด็กและเยาวชนจึงพึงจะต้ องเรี ยนรู้
ที่จะใช้ สื่อใหม่ๆอย่างรู้เท่าทันและอย่างมีความรับผิดชอบ
-

อย่าติดตั ้งเครื่ องโทรทัศน์และคอมพิวเตอร์ ในห้ องเด็ก
แต่ให้ ตั ้งในห้ องสาหรับทุกคนในครอบครัว

-

ให้ ความสนใจกิจกรรมการเล่นอินเทอร์ เน็ตของบุตรของท่าน
และให้ เขาแสดงให้ ท่านดูว่ากาลังเล่นเกมส์ใด และมีเวทีการสื่อสาร
และเว็บไซต์ใดบ้ างที่เขาเข้ าไปดูหรื อร่วมสนทนาด้ วย

-

ตกลงกับบุตรของท่านเรื่ องการบริโภคสื่อ โดยวางกฎเกณฑ์สาหรับการปฏิบตั ิ
และผลที่จะตามมาหากฝ่ าฝื นกฎเกณฑ์นั ้น ไว้ อย่างชัดเจน เช่น
ควรกาหนดว่าให้ ใช้ ได้ เป็ นเวลานานเท่าไรต่อวัน / สัปดาห์
โปรแกรมที่เหมาะสม การเล่นเกมส์ และเว็บไซต์
กติกาการประพฤติเมื่อเข้ าอินเทอร์ เน็ต เป็ นต้ น

-

ระมัดระวังในเรื่ องอายุที่กาหนดไว้
สาหรับรายการโทรทัศน์และเกมส์คอมพิวเตอร์

-

สนับสนุนให้ บตุ รของท่านได้ ใช้ เวลาว่างทากิจกรรมกับครอบครัว
หรื อกับเด็กในวัยเดียวกัน
และให้ เขาได้ ออกกาลังกายกลางแจ้ งอย่างสม่าเสมอ

คาแนะนาเกี่ยวกับการใช้ สื่อใหม่ๆ เป็ นภาษาต่างๆ
www.migesplus.ch > Kind und Gesundheit
www.sucht-info.ch > Elternbrief 8
www.cybersmart.ch
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๘. คาศัพท์
การขาดเรี ยน
Absenzen

การขาดเรี ยนคือการไม่เข้ าเรี ยนในชัว่ โมงเรี ยน

การให้ คาปรึกษาเรื่ องการเลือกอาชีพ
Berufsberatung

ผู้เชี่ยวชาญด้ านการให้ คาปรึกษาเรื่ องการเลือกอาชีพ
เป็ นผู้ที่ให้ การช่วยเหลือทั ้งเยาวชนและผู้ใหญ่ในการเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับความ
ถนัดตน หรื อในการตัดสินใจว่าควรจะเรี ยนอะไรต่อไป
โดยการให้ ข้อมูลและคาปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี ้ทางานในศูนย์ข้อมูลด้ านอาชีพประจาภูมภิ าค (BIZ).

การได้ รับการยกเว้ นให้ ไม่ ต้องมาเรี ยน
Dispensationen

การได้ รับการยกเว้ นให้ ไม่ต้องมาเรี ยน คือการได้ รับอนุญาตให้ ไม่ต้องมาเรี ยน
ในกรณีที่ขาดเรี ยนสม่าเสมอหรื อเป็ นเวลานาน
การได้ รับการยกเว้ นให้ ไม่ต้องมาเรี ยนจะต้ องวางแผนล่วงหน้ า
และจะต้ องขออนุญาต โดยการยื่นคาร้ องอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ต่อทางฝ่ ายบริหารของโรงเรี ยน

การให้ คาปรึกษาด้ านการอบรมเลีย้ งดู
Erziehungsberatung (EB)

ผู้เชี่ยวชาญการให้ คาปรึกษาด้ านการอบรมเลี ้ยงดู จะให้ คาปรึกษาครอบครัว เด็ก
และเยาวชน ที่อยูใ่ นภาวะที่ลาบาก
และช่วยวิเคราะห์สาเหตุที่ทาให้ มีปัญหาด้ านการเรี ยน
ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี ้ทางานในสานักงานการให้ คาปรึกษาด้ านการอบรมเลี ้ยงดูประจา
ภูมภิ าค

กระทรวงศึกษาธิการ
Erziehungsdirektion

กระทรวงศึกษาธิการเป็ นหน่วยงานราชการของรัฐ
เป็ นหน่วยงานที่วางกรอบการทางานให้ โรงเรี ยนในระดับการศึกษาภาคบังคับ
ในอาเภอหรื อตาบล และเป็ นผู้ออกหลักสูตรการศึกษา

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่อาเภอหรื อตาบลหนึ่งๆจัดให้ ได้ ในเว็บไซต์ หรื อที่จดุ ติดต่อ
ณ ที่ทาการของอาเภอหรื อตาบลนั ้นๆ

ครู ประจาชัน้
Klassenlehrperson

ครูประจาชั ้นคือผู้ที่รับผิดชอบด้ านการสอน และเป็ นผู้นาในการจัดชั ้นเรี ยน
ครูประจาชั ้นคือผู้ที่ท่านติดต่อด้ วยเมื่อมีคาถามหรื อมีความประสงค์ใดๆ
เกี่ยวกับการเรี ยนอนุบาลหรื อการเรี ยนในโรงเรี ยนของบุตรของท่าน

คณะผู้บริหารโรงเรี ยน
Schulleitung

คณะผู้บริหารโรงเรี ยน คือผู้ที่รับผิดชอบภาวะการเป็ นผู้นาด้ านการสอน
และการจัดการโรงเรี ยนในการศึกษาภาคบังคับ เป็ นผู้ที่จดั นักเรี ยน
ให้ เข้ าเรี ยนในชั ้นต่างๆ และเป็ นผู้ที่รับผิดชอบการตัดสินใจ
ว่าให้ นกั เรี ยนคนใดไปเรี ยนต่อในสายใดต่อไป

สภาโรงเรี ยน
Schulkommission

สภาโรงเรี ยนคือองค์กรที่ดแู ลให้ เด็กเข้ าเรี ยนในชั ้นอนุบาลและในโรงเรี ยนตามที่ระบุไ
ว้ ในกฎหมายของรัฐ และตามข้ อกาหนดของทางอาเภอหรื อตาบลของตน
นอกจากนั ้นแล้ ว ก็ยงั เป็ นผู้รับผิดชอบการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์
ของโรงเรี ยนของตนด้ วย

ศึกษาธิการโรงเรี ยน
Schulinspektorat

ศึกษาธิการหญิงหรื อศึกษาธิการชาย
คือผู้ที่ทาหน้ าที่ควบคุมดูแลการศึกษาภาคบังคับ

การสังคมสงเคราะห์ ในโรงเรี ยน
Schulsozialarbeit

นักสังคมสงเคราะห์ในโรงเรี ยนหรื อผู้ไกล่เกลี่ยในโรงเรี ยน ให้ ความช่วยเหลือ
และให้ คาปรึกษาแก่เด็กและเยาวชน เมื่อมีปัญหาด้ านสังคมหรื อส่วนตัว
รวมทั ้งให้ คาปรึกษาครูผ้ สู อน และผู้ปกครองของนักเรี ยนด้ วย

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
Fachperson

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
คือผู้ที่ได้ รับการฝึ กฝนมาสาหรับหน้ าที่ใดหน้ าที่หนึ่งโดยเฉพาะ
ครูทั ้งหญิงและชายเป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านการเรี ยนการสอน
ผู้เชี่ยวชาญอื่นๆช่วยสนับสนุนครูและผู้ปกครอง
ในการทาหน้ าที่ให้ การศึกษาและอบรมเด็กและเยาวชน เช่น
ผู้เชี่ยวชาญในการให้ คาปรึกษาด้ านการอบรม ด้ านงานสังคมสงเคราะห์ในโรงเรี ยน
และด้ านการให้ คาปรึกษาเรื่ องอาชีพ เป็ นต้ น

Impressum

อาเภอหรื อตาบล

Keine Printausgabe.
Download: www.erz.be.ch/elterninfo

Gemeinde

อาเภอหรื อตาบลมีหน้ าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาภาคบังคับในพื ้นที่ของอาเภอหรื
อตาบล โดยการจัดให้ มีโครงสร้ างพื ้นฐาน เช่น อาคารเรี ยน เฟอร์ นิเจอร์
และอุปกรณ์การเรี ยนการสอน
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