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ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายลูเลอัว (

)

1. โรงเรียนมัธยมปลายลูเลอัว – ด้ วยความรู้ และความเชื่ อมั่นในอนาคตเป็ นศูนย์ กลาง
โรงเรี ยนของเราเป็ นโรงเรี ยนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของสวีเดนซึ่งมีนกั เรี ยนประมาณ 2,400 คน โรงเรี ยนประกอบไปด้วย
ห้ากลุ่มอาคาร: Hackspetten, Lärkan, Kungsfågeln, Örnen และ Hälsans hus คาขวัญประจาโรงเรี ยนของเราคือ
ความรู ้และความเชื่อมัน่ ในอนาคตเป็ นศูนย์กลาง ซึ่งคาขวัญนี้มีที่มาจากการที่โรงเรี ยนของเรานั้นตั้งอยูใ่ จกลางเมืองลูเลอัว
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กสู ตกรระดั
สู ตรระดั
บชาติบใชาติ
นโรงเรี
ในโรงเรี
ยนมัยธนมั
ยมปลาย?
ธยมปลาย?
ในการที
ในการที
่จะสามารถเข้
าเรี ยนหลั
าเรี ยกนหลั
สูตารมั
กสูธตยมปลายระดั
รมัธยมปลายระดั
บชาติบกไสูชาติ
ด้ตคุรระดั
ณได้จะต้
คุณบอจะต้
งจบการศึ
กษาขัยก้นนมั
ษาขั
พื้นธ้นฐานก่
พื้นฐานก่
อน และมี
อน และมี
ผลการเรี
ผลการเรี
ยนในยนใน
4.่จะสามารถเข้
มีเงื่อนไขอะไรบ้
งในการเข้
าเรียนหลั
ชาติอใงจบการศึ
นโรงเรี
ยมปลาย?
ระดั
ผ่า่นจาะสามารถเข้
(อย่่าระดั
างต่าบระดั
ณธก็ยมปลายระดั
คุณตสมบั
คุณตสมบั
ต้นิทาพืี่ จเรีะเข้
าเรี้นยอนนั
แตกต่
างกัน ยนใน
ระดับในการที
ผ่านบ(อย่
งต
E)าเรีบเมืย่E)
อนหลั
นัเมื
จคุะมี
คจุณะมีสมบั
ิครบ
เงืิครบ
่อไนไขในการมี
คุณสมบั
ี่ จะเข้
นนั
แตกต่
างกัผนลการเรี
้ นคุก่อณ
สูนัต้ นก็รมั
บตชาติ
ด้เงืคุ่อณนไขในการมี
จะต้องจบการศึ
กิทษาขั
น ้นและมี
้นยฐานก่
สบาหรั
ก(อย่
สูชตาชี
าชี พบและหลั
่อศึเงืกอ่อษาต่
อบระดั
บอุกดษา
ษา ติที่จะเข้ าเรี ยนนั้นแตกต่ างกัน
สาหรัระดั
หลับกบผ่สูาหลั
มความพร้
ศึิคกรบ
ษาต่
ระดั
อุดมศึ
นตรวิ
ารวิ
งตพช่าและหลั
ระดั
E)กสูเมืตรเตรี
่อกนัสู้ นตยคุรเตรี
ณก็ยจมความพร้
ะมีคุณอมเพื
สมบัอ่ ตมเพื
นไขในการมี
คมศึุณกสมบั
สาหรั บหลักสูตรวิชาชี พและหลักสูตรเตรี ยมความพร้ อมเพื่อศึกษาต่ อระดับอุดมศึกษา
ในการที
ในการที
่จะสามารถเข้
่จะสามารถเข้
าเรี ยนหลั
าเรี ยกนหลั
สูตรสายอาชี
กสูตรสายอาชี
พได้นพ้ นั ได้คุณน้ นัจะต้
คุณอจะต้
งได้อคงได้
ะแนนระดั
คะแนนระดั
บผ่านแปดรายวิ
บผ่านแปดรายวิ
ชา; คณิ
ชา;ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
ภาษาสวี
ภาษาสวี
เด เด
นและภาษาอั
งกฤษ
วิ่นชๆาอืกอี่นสูกตๆห้รสายอาชี
วิชพาสได้
(ไม่
ว่านจะเป็
นวิคชะแนนระดั
าไหน)
ในการที
่จะสามารถเข้
าเรี ยตกนหลั
กสูตภาษาสวี
นและภาษาอั
ง่จกฤษ
รวมทัรวมทั
าอีวิกชห้า า(ไม่
าคันญส้ นั ว่าคั
าไหน)
ในการที
าเรีชา;ยนหลั
สูตรเตรี
ยรเตรี
มค ยมค
้ งวิาเรีชาอื
ในการที
ะสามารถเข้
ย้ งนหลั
คุาจะเป็
ณญจะต้
อวิชงได้
บ่จผ่ะสามารถเข้
านแปดรายวิ
คณิ
ศาสตร์
เด
วามพร้
่องศึกฤษ
กอษาต่
อ
ระดั
บ
อุ
ด
มศึ
ก
ษา
คุ
ณ
จะต้
อ
งได้
ค
ะแนนในระดั
บ
ผ่
า
นสิ
บ
สองรายวิ
ช
า;
คณิ
ต
ศาสตร์
ภาษาสวี
เ
ดนแ
ละ
วามพร้นและภาษาอั
อมเพือ่ มเพื
ศึกษาต่
ระดั
บ
อุ
ด
มศึ
ก
ษา
คุ
ณ
จะต้
อ
งได้
ค
ะแนนในระดั
บ
ผ่
า
นสิ
บ
สองรายวิ
ช
า;
คณิ
ต
ศาสตร์
ภาษาสวี
เ
ดนแ
ละ
รวมทั้งวิชาอื่น ๆ อีกห้าวิชา (ไม่สาคัญว่าจะเป็ นวิชาไหน) ในการที่จะสามารถเข้าเรี ยนหลักสูตรเตรี ยมค
วามพร้อมเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา คุณจะต้องได้คะแนนในระดับผ่านสิ บสองรายวิชา; คณิ ตศาสตร์ ภาษาสวีเดนแ ละ
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ภาษาอัภาษาอั
งกฤษงรวมทั
กฤษ รวมทั
ๆ าอีวิกชเก้าด้าวิวชย าด้เก้วายวิชเก้าทีาวิ่ตชอ้ าที
งได้่ตอค้ งได้
ะแนนในระดั
คะแนนในระดั
บผ่านนั
บผ่้ นาก็นนั
จะแตกต่
างกันาไป
งกันสาหรั
ไป สบาหรั
ห ลับกหสู ลักสู
้ งวิชาอื้ ง่วินชๆาอือี่นกเก้
้ นก็จะแตกต่
ยมความพร้
่อศึกอษาต่
บอุกดษาแต่
มศึกษาแต่
ร นักแนะแนวการศึ
กษาและอาชี
พ (SYV)
ณรู ้มากกว่
ตรเตรีตรเตรี
ยมความพร้
อมเพือ่ มเพื
ศึกษาต่
ระดัอบระดั
อุดมศึ
ละหลัลกะหลั
สูตรกนัสูกตแนะแนวการศึ
กษาและอาชี
พ (SYV)
ของคุของคุ
ณรู ้มากกว่
านี้ านี้
5. หลั
5. กสูหลั
ตรปฐมนิ
กสู ตรปฐมนิ
เทศคืเทศคื
ออะไร?
ออะไร?
หากคุหากคุ
ณไม่มณีคไม่
ุณสมบั
มีคุณตสมบั
ิที่จะเข้
ติทาี่จเรีะเข้
ยนหลั
าเรี ยกนหลั
สูตรระดั
กสูตรระดั
บชาติบในโรงเรี
ชาติในโรงเรี
ยนมัธยยมปลาย
นมัธยมปลาย
คุณสามารถเข้
คุณสามารถเข้
าเรี ยนหลั
าเรี ยกนหลั
สูตรปฐมนิ
กสูตรปฐมนิ
เทศ เทศ
(Introduktionsprogram
(Introduktionsprogram
) ได้ )ทีได้
่โรงเรีที่โยรงเรี
นมัธยยมปลายลู
นมัธยมปลายลู
เลอัวมีเลอั
ตวั วเลืมีอตกหลายแบบ
วั เลือกหลายแบบ
ดูหนังดูข้หอนัมูงลข้สัอ้ นมูลๆสัได้
ที่เว็บขไซต์
องโรของโร
้ น ทๆี่เว็ได้บไซต์
งเรี ยอนหรื
อสอบถามนั
กแนะแนวการศึ
กษาและอาชี
พของคุ
ก็ได้ การเรี
กสูตรปฐมนิ
คุณสามารถเรี
งเรี ยนหรื
สอบถามนั
กแนะแนวการศึ
กษาและอาชี
พของคุ
ณก็ได้ณการเรี
ยนหลัยกนหลั
สูตรปฐมนิ
เทศนั้เนทศนั
คุณ้ นสามารถเรี
ยนเพืย่อนเพื
ใ ่อใ
มีคุณตสมบั
ติในการเข้
าเรี ยกนหลั
กสูธตยมปลายระดั
รมัธยมปลายระดั
ชาติอไม่
หรืกอ็เรีไม่
ก็เรี ย่อนเพื
สมัครงานหรื
ได้งาก็านท
ห้มีคุณห้สมบั
ิในการเข้
าเรี ยนหลั
สูตรมั
บชาติบหรื
ยนเพื
สมัค่อรงานหรื
อได้งอานท
ได้าก็ได้
6. นั6.กแนะแนวการศึ
นักแนะแนวการศึ
กษาและอาชี
กษาและอาชี
พทาอะไร?
พทาอะไร?
นักแนะแนวการศึ
นักแนะแนวการศึ
กษาและอาชี
กษาและอาชี
พ (SYV
พ (SYV
) คือบุ)คคืคลที
อบุค่เรีคลที
ยนจบหลั
่เรี ยนจบหลั
กสูตรพิ
กสูเศษที
ตรพิเ่จศษที
ะช่ว่จยให้
ะช่วคยให้
ุณได้คคุณน้ ได้
พบในสิ
คน้ พบในสิ
ุณต้องกา
่ งที่คุณ่ งต้ทีอ่คงกา
รเรี ยนในวั
นนี้ และที
่จะทางานต่
นักแนะแนวการศึ
กษาและอาชี
มีเงื่อนไขอะไรบ้
างสบาหรั
กสูต รการศึ
รเรี ยนในวั
นนี้ และที
่จะทางานต่
อไป นัอกไปแนะแนวการศึ
กษาและอาชี
พรู ้วา่ พมีเรูงื้ว่อา่ นไขอะไรบ้
างสาหรั
หลักบสูหลั
ต รการศึ
กษาต่กางษาต่าง
ๆ และโอกาสที
กสูาตง รต่
นักแนะแนวการศึ
กษาและอาชี
ว้ ยว่าตลาดแรงงานนั
อย่างไร
ๆ และโอกาสที
่หลักสู่หตลัรต่
ๆ มีางให้ๆนมี้ นั ใมีห้อนะไรบ้
าง นัากงแนะแนวการศึ
กษาและอาชี
พรู ้ดว้ พยว่รู ้ดาตลาดแรงงานนั
้ นั มีอะไรบ้
้ นเป็ น้ นอย่เป็านงไร
สาขาอาชี
่มีโอกาสในการได้
านทามากที
นักแนะแนวการศึ
กษาและอาชี
พเป็ร้ ับนผู
ับผิดชอบให้
แผนการเรี
สาขาอาชี
พใดบ้พาใดบ้
งที่มาีโงที
อกาสในการได้
งานทงามากที
่สุด นั่สกุดแนะแนวการศึ
กษาและอาชี
พเป็ นผู
ผิดร้ ชอบให้
แผนการเรี
ยน ยน
คคลของคุ
รับพการอั
เดท แผนการเรี
ยนรายบุ
คคลของคุ
ณจะแสดงให้
นว่กาสูหลั
กสูตรใดบ้
ุณต้ยอนเพื
งเรี ่ยนเพื่
รายบุครายบุ
คลของคุ
ณได้รณับได้
การอั
เดทพแผนการเรี
ยนรายบุ
คคลของคุ
ณจะแสดงให้
เห็นว่เาห็หลั
ตรใดบ้
างที่คาุณงทีต้อ่คงเรี
เป้ าหมายที
อให้บอให้
รรลุบเป้รรลุ
าหมายที
่วางไว้่วขางไว้
องคุขณองคุณ

ม่ ีการออกแบบนั
้ นหมายความว่
อย่างไร?
7. ที7.ว่ ่ าโรงเรี
ทีว่ ่าโรงเรี
ยนมัยธนมั
ยมปลายคื
ธยมปลายคื
อหลักอสูหลัตรที
กสูม่ตีกรทีารออกแบบนั
้ นหมายความว่
าอย่าางไร?
ในโรงเรี
ในโรงเรี
ยนมัธยยมตอนปลายของสวี
นมัธยมตอนปลายของสวี
เดนนัเ้ นดนนั
ทุก้ นรายวิ
ทุกชรายวิ
าถูกชแบ่าถูงกรวมไว้
แบ่งรวมไว้
ในหลัใกนหลั
สูตรต่
กสูาตง รต่
ๆ คุางณๆได้คุรณับได้
ใบคะแนนผลการเรี
รับใบคะแนนผลการเรี
ย ย
สูตกรสูหลั
กสูต่ งรหนึ
่ งสามารถเรี
ภายในหนึ
่ งเทอมหรื
่ งปี กการศึ
นเรืาคั่ องส
ญที่จะมา
นในทุนในทุ
กหลักกสูหลั
ตรกหลั
ตรหนึ
สามารถเรี
ยนได้ยภนได้
ายในหนึ
่ งเทอมหรื
อหนึ่งอปีหนึ
การศึ
ษา ดักงษา
นั้นดัจึงงนัเป็้ นนจึเรืงเป็่ องส
ญทีาคั
่จะมา
ยนเสมอและท
กสู้ งตหลายที
รทั้งหลายที
ุณเรี ยนในปี
แรกของคุ
ณในโรงเรี
นมัธยมปลายจะมี
โรงเรีโรงเรี
ยนเสมอและท
าให้ดาให้
ีที่สุดดีทหลัี่สุกดสูหลั
ตรทั
่คุณเรี่คยนในปี
แรกของคุ
ณในโรงเรี
ยนมัธยยมปลายจะมี
รวมอยูรวมอยู
ใ่ นใบใ่ นใบ
ยนผลการเรี
ยน (slutbetyg
ระเบียระเบี
นผลการเรี
ยน (slutbetyg
) ของคุ) ของคุ
ณจากโรงเรี
ณจากโรงเรี
ยนมัธยยมปลาย
นมัธยมปลาย
ในหลัในหลั
กสูตรปฐมนิ
กสูตรปฐมนิ
เทศ คุเณ
ทศสามารถเรี
คุณสามารถเรี
ยนได้ยทนได้
ท้ งั แบบ
้ งั แบบ
สูตร บ(ระดั
บมัธยมปลาย)
าง ๆ ของการศึ
หลักสูหลั
ตรก(ระดั
มัธยมปลาย)
และวิและวิ
ชาต่างชาต่
ๆ ของการศึ
กษาขัก้นษาขั
พื้นฐาน
้นพื้นฐาน
8. ระบบการให้
8. ระบบการให้
คะแนนผลการเรี
คะแนนผลการเรี
ยนของสวี
ยนของสวี
เดนเป็เดนเป็
นอย่านอย่
งไร?างไร?
ที่สวีเดนคุ
ที่สวีเณดนคุ
จะได้
ณจะได้
รับคะแนนผลการเรี
รับคะแนนผลการเรี
ยนในหกระดั
ยนในหกระดั
บจากบAจาก
(สูงAสุด(สู) งไป
สุดF) ไป
(ต่าFสุด(ตและไม่
่าสุดและไม่
ผา่ น) ผระดั
า่ น)บระดั
คะแนนที
บคะแนนที
่ผา่ นต่ผ่าาสุ่ นต
ดคื่าอสุดคือ
กสูตรจะมี
เงื่อนไขเรื
่ องความรู
้ความสามารถส
บคะแนนผลการเรี
A CEและ
คุณอจะต้
องผ่่อานเงื่อ
E ในทุEกในทุ
หลักกสูหลั
ตรจะมี
เงื่อนไขเรื
่ องความรู
้ความสามารถส
าหรับาหรั
คะแนนผลการเรี
ยนระดัยนระดั
บ A Cบและ
คุณEจะต้
งผ่านเงื
่ องความรู
้ความสามารถทุ
กอย่่อาทีงเพื
นไขเรืนไขเรื
่ องความรู
้ความสามารถทุ
กอย่างเพื
่คุณ่อจะได้
ที่คุณจะได้
รับใบคะแนนผลการเรี
รับใบคะแนนผลการเรี
ยน ถ้ายหากคุ
น ถ้าหากคุ
ณผ่านเงื
ณผ่่อานไขของระดั
นเงื่อนไขของระดั
บE บE
ม่ผ่อา่ นไขทั
นเงื่อนไขทั
คุณจะได้
ใบคะแนนในระดั
มีกรารใช้
ระบบการให้
คะแนนเดี
แต่ไม่แต่
ผา่ ไนเงื
บ C คุบณCจะได้
ใบคะแนนในระดั
บ D มีบกDารใช้
ะบบการให้
คะแนนเดี
ยวกันยวกัน
้ งหมดของระดั
้ งหมดของระดั
ณเรีชยาของการศึ
นวิชาของการศึ
กสูตรปฐมนิ
หากคุหากคุ
ณเรี ยนวิ
กษาขัก้นษาขั
พื้นฐานในหลั
กสูตรปฐมนิ
เทศ เทศ
้นพื้นฐานในหลั

F

A
B
C
D
E

านเกณฑ์
ผ่าผ่นเกณฑ์
กผ่ากผ่นเกณฑ์
กก
า
นเกณฑ์
ผ่
า
นเกณฑ์
ก
า
ผ่านเกณฑ์
กกดาคะแนน
ผ่ากนเกณฑ์
กดคะแนน
ผ่านเกณฑ์ผ่กผ่าาานเกณฑ์
ารตั
ผ่นเกณฑ์
านเกณฑ์
กนเกณฑ์
า กาารตัารตั
ารตั
ดคะแนน
ด
คะแนน
ผ่รตั
า
ผ่านเกณฑ์
ผ่ผ่าานเกณฑ์
ก
า
ก
า
ผ่
า
นเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
รตั
ด
คะแนนระ
ด
คะแนนระ
ารตั
ด
คะแนน
ารตั
ด
คะแนน
ารตั
ด
คะแนน
นเกณฑ์
ของระดับเอ
รตัดคะแนนระ
ของระดับเอ ของระดั
ผ่านเกณฑ์
รตัดรตั
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
นเกณฑ์
ของระดั
บเอบเอ บเอ
ดคะแนนระ
คะแ
รตัผ่ดาคะแ
คะแนนระ
รตัการตั
ดการตั
คะแนนระ
ดคะแนนระ
การตั
ดั
บ
ซี
แ
ละเกณ
ดั
บ
ซี
แ
ละเกณ
ของระดั
ของระดั
บ
เอ
บ
เอ
ของระดั
ด
คะแ
ดับซีและเกณ
การตั
ดคะแ
บซีดับแบละเกณ
ดการตั
ดกคะแ
การตั
ดบคะแ
านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์ผ่การตั
กผ่นเกณฑ์
ารตั
ดคะแกนนระดั
ดัารตั
บดซีบดแซีดัละเกณ
ซีนนระดั
แดักละเกณ
ซีซีคะแ
และเกณ
การตั
ดคะแ
ฑ์
ารตั
ด
า
ารตั
นนระดั
บ
ซี
านเกณฑ์
กดารตั
ดบซีด นนระดั
ฑ์กฑ์ารตั
ดคะแ
บซีบซีฑ์การตัดคะแ
ผ่านเกณฑ์
ผ่นเกณฑ์
านเกณฑ์
กผ่ารตั
ดกนเกณฑ์
ารตันนระดั
ผ่กาาร
กอีารตั
ผ่านเกณฑ์
กาาร
นนระดั
บ
ซี
ผ่
คะแนนระดั
บ
นนระดั
คะแนนระดั
บ
อี
ฑ์การตัฑ์ดกคะแ
ารตัดวฑ์คะแ
การตัขดนนส่
คะแวนใหญ่ข
นนส่
นใหญ่
ผ่ากนเกณฑ์
กคะแนนระดั
าร
คะแนนระดั
าตันเกณฑ์
ารกคะแนนระดั
บอีดบอี บอี
นนส่ขวนใหญ่
ข
นนส่
ว
นใหญ่
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
กผ่าร
ารคะแนนระดั
บอีคะแนนระดั
บอีกและเกณฑ์
ผ่ดคะแนนของ
ากนเกณฑ์
าร และเกณฑ์
ารตั
ตั
ด
คะแนนของ
ก
ารตั
ด
นนส่
ว
นใหญ่
นนส่
ว
นใหญ่
ข
ข
นนส่
ว
นใหญ่
ข บเอ
องระดับเอ องระดั
ตัดคะแนนของ
และเกณฑ์
การตัด
ตั
ด
คะแนนของ
และเกณฑ์
ก
ารตั
ด
องระดั
บ
เอ
บเอบเอ
ตัดคะแนนของ
ตัดคะแนนของ
บอี และเกณฑ์
และเกณฑ์
กบคะแนนส่
ารตั
ดการตั
ดคะแนนส่
วนใหญ่
ข ดวนใหญ่
ตัดระดั
คะแนนของ
การตั
ระดั
อีและเกณฑ์
บเอ องระดั
บเอ
องระดั
ระดั
บอีคะแนนส่
คะแนนส่
วนใหญ่องระดั
ข ข องระดั
ระดั
บ
อี
ว
นใหญ่
ข
ระดับอีระดับอี ระดั
คะแนนส่
วนใหญ่
วองระดั
นใหญ่
ข บขวซีนใหญ่
บอีคะแนนส่
คะแนนส่
ข บซี
องระดั
องระดั
บซี
องระดั
บ
ซี
องระดัองระดั
บซี บซีองระดับซี

่าแต้มแตกต่
คะแนนการเรี
คะแนนการเรี
ยนแต่ยลนแต่
ะระดัลบะระดั
มีค่าบแต้มีมคแตกต่
างกัน างกั
สาหรั
น สบาหรั
ระดับระดั
A คุบณAจะได้
คุณจะได้
20 แต้20
ม แต้
B 17,5
ม Bแต้
17,5
ม แต้
C 15
ม แต้
C 15
ม Dแต้12,5
ม Dแต้
12,5
ม แต้ม
็ยงิ่ มีโกอกาสใน
็ยงิ่ มีโอกาสใน
E 10
E 10 แต้
ม ทุแต้กผลการเรี
ม ทุกผลการเรี
ยนจะถูยนจะถู
กนับรวมกั
กนับรวมกั
นและจะเรี
นและจะเรี
ยกว่าค่ยากว่
คุณาค่วุาฒคุิ ณ(meritvärde
วุฒิ (meritvärde
) ยิง่ ค่า)คุยิณง่ ค่วุาฒคุิสณูงวุเท่ฒาิสไหร่
ูงเท่กาไหร่
ที่เรี ยนในหลั
กสู่คตุณรที
ุณต้องการมากขึ
กั เรี ยนหลายคนสมั
าเรี ยนในหลั
กสูยตวกั
รเดีนยหลา
วกันหลา
การได้การได้
ที่เรี ยนในหลั
กสูตรที
ต้อ่คงการมากขึ
นกั เรี ยนนหลายคนสมั
ครเข้าคเรีรเข้
ยนในหลั
กสูตรเดี
้ นเท่านั้ น้ นเท่ถ้าานัหากมี
้ น ถ้าหากมี
ูงสุดทจะได้
ที่เรี้ นยไป
นนั้นไป
ยคน ผูยคน
ท้ ี่มีคผู่าท้คุี่มณีควุ่าฒคุิสณูงวุสุฒดิสจะได้
ี่เรี ยนนั
ครู ขณองคุ
ณเป็ นคนตั
นว่จะได้
าคุณคจะได้
คะแนนผลการเรี
บใด ดการตั
ดคะแนนจะท
าเมืก่อสูหลั
กสู้ นตสิรนั
ครู ของคุ
เป็ นคนตั
ดสิ นว่ดาสิคุณ
ะแนนผลการเรี
ยนระดัยนระดั
บใด การตั
คะแนนจะท
าเมื่อหลั
ตรนั
้นสุคุดณลงมีสคุิ ทณธิมี์ สิทธิ์
้นสุ้ นดสิลง
่ คุณสามารถได้
รับทราบว่
ยนของคุ
นอย่าางไรบ้
างในระหว่
รับทราบว่
าการเรีาการเรี
ยนของคุ
ณเป็ นณอย่เป็างไรบ้
งในระหว่
างที่หาลังที
กสู่หตลัรกกสูาลัตงรก
ดาเนิ
าลังนดอยู
าเนิ่ คุนณอยูสามารถได้
รับข้อรมูับลข้เมือ่อมูมีลกเมืารสนทน
่อมีก ารสนทน
าเรืฒ่ อนาการ
งพัฒนาการ
(utvecklingssamtal
าเรื่ องพั
(utvecklingssamtal
) หรื อ)โดยวิ
หรื อธโดยวิ
ีอื่น เช่ธีอนื่นในคาบเรี
เช่น ในคาบเรี
ยน หรืยอนผ่หรื
านอEdwise
ผ่าน Edwise
9.ทปี่ ครูรึกทษาท
9. ครู
ปี่ รึกาหน้
ษาทาาหน้
ทีอ่ ะไร?
าทีอ่ ะไร?
นักเรี ยนันทุ
กเรีกยคนที
นทุก่โคนที
รงเรี่โยรงเรี
นมัธยยมปลายลู
นมัธยมปลายลู
เลอัวจะมี
เลอัควจะมี
รู ที่ปครึรูกทษาหนึ
ี่ปรึ กษาหนึ
่ งคน ครู
่ งคน
ที่ปครู
รึ กทษาจะคอยดู
ี่ปรึ กษาจะคอยดู
แลเรื่ อแงผลการเรี
ลเรื่ องผลการเรี
ยน การมาโรง
ยน การมาโรง
เรี ยนของคุ
ณ และคุ
ณเป็างไรบ้
นอย่าางไรบ้
างที่โยรงเรี
ี่ปรึ กษาจะคอยติ
บผูป้ กครองของคุ
ิ ทธิ์ -man
เรี ยนของคุ
ณ และคุ
ณเป็ นอย่
งที่โรงเรี
น ครูยทนี่ปครู
รึ กทษาจะคอยติ
ดต่อกัดบต่ผูอป้ กักครองของคุ
ณ (ผูพ้ ณทิ (ผู
กั ษ์พ้ สทิ ิ ทกั ธิษ์์ -สgod
god )man)
่มนักเรี่มยนันที
ถ้าหากคุ
่ากว่ปีา นอกจากนี
ถ้าหากคุ
ณอายุณต่าอายุ
กว่าต18
18 ปี นอกจากนี
รึ กทษาก็
ี่ปรึ กยงษาก็
ั จัดให้
ยงั จัมดีกให้
ารประชุ
มีการประชุ
มในกลุมในกลุ
กเรี่เธอหรื
ยนที่เธอหรื
อเขารัอบเขารั
ผิดชอบด้
บผิดชอบด้
วย วย
้ แล้ว ครู
้ แล้ทวี่ปครู
ในการประชุ
ี่ปรึ กษาจะแจ้
ให้พณวกคุ
ซึ่งเป็กเรีนนั
กเรี ยนทราบ
ี่ปรึ กษาสามารถจั
ดกิจกรรมต่
ในการประชุ
ม ครู ทมี่ปครู
รึ กทษาจะแจ้
งข้อมูงลข้ทีอ่สมูาคัลทีญ่สให้าคัพญวกคุ
ซึ่งเป็ณนนั
ยนทราบ
ครู ที่ปครู
รึ กทษาสามารถจั
ดกิจกรรมต่
าง ๆ าง ๆ
บเจ้าทีาหน้
ที่ดขูแภาพนั
ลสุขภาพนั
กเรี ยดนได้
วั ข้)อคุ13
ร่ วมกัร่บวเจ้มกั
าหน้
่ดูแาลสุ
กเรี ยนได้
ว้ ย (ดูดหว้ ยวั ข้(ดูอห13
ณสามารถพู
) คุณสามารถพู
ดคุยกัดบคุครูยกัทบี่ปครู
รึ กทษาของคุ
ี่ปรึ กษาของคุ
ณได้หณากคุ
ได้หณากคุ
มีขอ้ ณสมีขอ้ ส
่ยวกั
ยเกีบ่ยโรงเรี
วกับโรงเรี
งสัยเกีงสั
ยน ครูยทนี่ปครู
รึ กทษาจะช่
วยให้ควยให้
ุณติดคตุ่ณอติกัดบต่บุอคกัคลที
กู ต้อ่ถงกู ต้อง
ี่ปรึ กษาจะช่
บบุค่ถคลที
10. 10.
การสนทนาเรื
การสนทนาเรื
่องพัฒ่องพั
นาการคื
ฒนาการคื
ออะไร?
ออะไร?
ครู ที่ปครู
รึ กทษาของคุ
ี่ปรึ กษาของคุ
ณจะเชิณญจะเชิ
คุณและผู
ญคุณและผู
ป้ กครองของคุ
ป้ กครองของคุ
ณ (หรืณอผู(หรื
พ้ ิทอกั ผูษ์พ้ สิทิ ทกั ธิษ์์ )สให้
ิ ทธิม์ )าทีให้่โรงเรี
มาที่โยรงเรี
นเพื่อยพูนเพื
ดคุ่อยพูเกีด่ยคุวกั
ยเกีบ่ยผลการเรี
วกับผลการเรี
ยน ยน
ณ การมาโรงเรี
ยนของคุ
ณ และคุ
นอย่าางไรบ้
างที่โยรงเรี
ี่ปรึ กษารวบรวมข้
อมูลจากครู
่อที่พวกคุ
ของคุของคุ
ณ การมาโรงเรี
ยนของคุ
ณ และคุ
ณเป็ นณอย่เป็างไรบ้
งที่โรงเรี
น ครูยทนี่ปครู
รึ กทษารวบรวมข้
อมูลจากครู
คนอื่นคๆนอืเพื่น่อๆที่พเพืวกคุ
ณจะได้
นว่าการเรี
กสู้ งตหลายของคุ
รทั้งหลายของคุ
าง พวกคุ
คุยาด้คุวณยว่สามารถท
าคุณสามารถท
ณจะได้
ดูดว้ ยกัดูนดว้ว่ยกั
าการเรี
ยนหลัยกนหลั
สูตรทั
ณนั้นเป็ณนันไปอย่
างไรบ้าางไรบ้
ง พวกคุ
ณจะพูณดจะพู
คุยด้ดวยว่
าอะไราอะไร
้ นเป็ นไปอย่
ได้บ่อา้ ให้
งเพืป่อระสบความส
ให้ประสบความส
าเร็ จ้ นมากขึ
ยนสามารถช่
ออะไรได้
งเพืค่อุณให้
คุณบรรลุ
เป้ าหมายของคุ
ได้บา้ งเพื
าเร็ จมากขึ
และทางโรงเรี
ยนสามารถช่
วยเหลืวอยเหลื
อะไรได้
บา้ งเพืบ่อา้ ให้
บรรลุ
เป้ าหมายของคุ
ณ ณ
้ น และทางโรงเรี

มผู้ปกครอง
- การประชุ
มสบาหรั
ผู้มีอานาจปกครองคื
ออะไร?
11. 11.
การประชุ
การประชุ
มผู้ปกครอง
- การประชุ
มสาหรั
ผู้มีอบานาจปกครองคื
ออะไร?
ในช่วในช่
งเริ่ มวต้งเริ
นปี่ มการศึ
ต้นปี กการศึ
ษา ผูกอ้ ษา
านวยการจะเชิ
ผูอ้ านวยการจะเชิ
ญผูป้ กครองมาประชุ
ญผูป้ กครองมาประชุ
มกัน มผูกัอ้ นานวยการบอกเล่
ผูอ้ านวยการบอกเล่
าเกี่ยวกัาเกีบ่ยการศึ
วกับกการศึ
ษาต่กางษาต่
ๆ ทางโร
าง ๆ ทางโร
งเรีาลัยนก
าลังนดงานอะไรบ้
าเนินงานอะไรบ้
าง รวมทั
ลเรื่ องกฎระเบี
ยบของโรงเรี
งเรี ยนก
งดาเนิ
าง รวมทั
มูลขเรือ้ ่ อมูงกฎระเบี
ยบของโรงเรี
ยน ยน
้ งให้ข้ องให้
่ยวกับ่ยโรงเรี
ผูป้ กครองสามารถสอบถามเกี
วกับโรงเรี
นได้ นอกจากผู
อ้ านวยการแล้
ก็มกัคจะมี
ี่ปรึ ก้ งหลาย
ษาทั้งหลาย
และบางครั
ผูป้ กครองสามารถสอบถามเกี
ยนได้ยนอกจากผู
อ้ านวยการแล้
วก็มกั วจะมี
รู ที่ปครึรูกทษาทั
และบางครั
้ งก็มีน้ งกั ก็มีนกั
แนะแนวการศึ
กษาและอาชี
พ รวมทั
าที่จากการดู
ลสุขภาพนั
กเรีายร่นเข้
แนะแนวการศึ
กษาและอาชี
พ รวมทั
่จากการดู
แลสุขแภาพนั
กเรี ยนเข้
วมด้าร่ววยมด้วย
้ งเจ้าทีาหน้
้ งเจ้าหน้
12. 12.
การสนั
การสนั
บสนุบนสนุ
ใดทีนฉ่ ใดที
ันสามารถได้
ฉ่ ันสามารถได้
รับเพืรอ่ ับให้เพืปอ่ ระสบความส
ให้ ประสบความส
าเร็จในโรงเรี
าเร็จในโรงเรี
ยน? ยน?
่มอาคาร
ที่โรงเรีที่โยรงเรี
นมัธยยมปลายลู
นมัธยมปลายลู
เลอัวมีเลอั
หอ้ วงสตู
มีหอ้ ดงสตู
ิโอการเรี
ดิโอการเรี
ยนรู ้ในกลุ
ยนรู ้ใ่มนกลุ
อาคาร
Hackspetten
Hackspetten
Lärkan
Lärkan
และ Kungsfågeln
และ Kungsfågeln
สตูดิโสตูดิโ
อคือสถานที
อคือสถานที
่ที่เงียบสงบที
่ที่เงียบสงบที
่คุณสามารถได้
่คุณสามารถได้
รับความช่
รับความช่
วยเหลืวอยเหลื
ในการวางแผนการเรี
อในการวางแผนการเรี
ยนของคุ
ยนของคุ
ณ เตรีณยมตั
เตรีวยก่มตั
อนสอบ
วก่อนสอบ
หรื อพูหรื
ด อพูด
คุยกับคุครูยกักบ็ได้ครู กยิ็ไนด้ดีตยิอ้ นนรัดีตบอ้ คุนรั
ณสูบ่สคุตูณดสูิโ่สอเสมอ
ตูดิโอเสมอ
ไม่จาเป็ไม่นจต้าเป็
องแจ้
นต้งอล่งแจ้
วงหน้
งล่วางหน้
บางครั
า บางครั
อนบางหลั
ที่สอนบางหลั
กสูตรของคุ
กสูตรของคุ
ณอาจขณอาจข
้ งครู ท้ ี่งสครู
อให้คอให้
ุณไปที
คุณ่สไปที
ตูดิโ่สอเพื
ตูด่อิโรัอเพื
บความช่
่อรับความช่
วยเหลืวอยเหลื
เพิ่มเติ
อเพิ
ม ่มเป็เตินเรื
ม เป็่ องส
นเรืาคั่ อญงสทีาคั
่คุณญจะปฏิ
ที่คุณจะปฏิ
บตั ิตามค
บตั ิาแนะน
ตามคาแนะน
าของครู
าของครู
และรับและรั
การสนั
บการสนั
บ บ
สนุนทีสนุ
่ทางสตู
นที่ทดางสตู
ิโอสามารถให้
ดิโอสามารถให้
แก่คุณแได้
ก่คุณได้
หากคุหากคุ
ณมีความยากล
ณมีความยากล
าบากในการเรี
าบากในการเรี
ยน คุณยนมีสคุิ ทณธิมี์ ไสด้ิ ทรับธิ์ไความช่
ด้รับความช่
วยเหลืวอยเหลื
เพิ่มเติ
อเพิ
ม ่มดัเติ
งนัม้ นดัจึงนัมี้ นจึกั งการศึ
มีนกั กการศึ
ษาพิกเศษและนั
ษาพิเศษและนั
กกิจกรรม
กกิจกรรม
บาบัดบทีาบั
่โรงเรี
ดที่โยรงเรี
น ยน

11. 11.
การประชุ
การประชุ
มผู้ปกครอง
มผู้ปกครอง
- การประชุ
- การประชุ
มสาหรั
มสบาหรั
ผู้มีอบานาจปกครองคื
ผู้มีอานาจปกครองคื
ออะไร?
ออะไร?
ในช่วในช่
งเริ่ มวต้งเริ
นปี่ มการศึ
ต้นปีกการศึ
ษา ผูกอ้ ษา
านวยการจะเชิ
ผูอ้ านวยการจะเชิ
ญผูป้ กครองมาประชุ
ญผูป้ กครองมาประชุ
มกัน มผูกัอ้ นานวยการบอกเล่
ผูอ้ านวยการบอกเล่
าเกี่ยวกัาเกีบ่ยการศึ
วกับกการศึ
ษาต่กางษาต่
ๆ ทางโร
าง ๆ ทางโร
งเรี ยนก
งเรีาลัยนก
งดาเนิ
าลังนดงานอะไรบ้
าเนินงานอะไรบ้
าง รวมทั
าง รวมทั
มูลขเรือ้ ่ อมูงกฎระเบี
ลเรื่ องกฎระเบี
ยบของโรงเรี
ยบของโรงเรี
ยน ยน
้ งให้ข้องให้
่ยวกับ่ยโรงเรี
ผูป้ กครองสามารถสอบถามเกี
ผูป้ กครองสามารถสอบถามเกี
วกับยโรงเรี
นได้ยนอกจากผู
นได้ นอกจากผู
อ้ านวยการแล้
อ้ านวยการแล้
วก็มกั วจะมี
ก็มกคั จะมี
รู ที่ปครึรูกทษาทั
ี่ปรึ ก้ งหลาย
ษาทั้งหลาย
และบางครั
และบางครั
้ งก็มีน้ งกั ก็มีนกั
แนะแนวการศึ
แนะแนวการศึ
กษาและอาชี
กษาและอาชี
พ รวมทั
พ รวมทั
่จากการดู
าที่จากการดู
แลสุขแภาพนั
ลสุขภาพนั
กเรี ยนเข้
กเรีายร่นเข้
วมด้าวร่ วยมด้วย
้ งเจ้าหน้
้ งเจ้าทีาหน้
12. 12.
การสนั
การสนั
บสนุนบสนุ
ใดทีนฉ่ ใดที
ันสามารถได้
ฉ่ ันสามารถได้
รับเพืรอ่ ับให้เพืปอ่ ระสบความส
ให้ ประสบความส
าเร็จในโรงเรี
าเร็จในโรงเรี
ยน? ยน?
่มอาคาร
ที่โรงเรีที่ยโนมั
รงเรีธยยมปลายลู
นมัธยมปลายลู
เลอัวมีเลอั
หอ้ วงสตู
มีหอ้ดงสตู
ิโอการเรี
ดิโอการเรี
ยนรู ้ในกลุ
ยนรู ้ใ่มนกลุ
อาคาร
Hackspetten
Hackspetten
Lärkan
Lärkan
และ Kungsfågeln
และ Kungsfågeln
สตูดิโสตูดิโ
อคือสถานที
่ที่เงียบสงบที
่คุณสามารถได้
รับความช่
อในการวางแผนการเรี
ยนของคุ
เตรีวก่ยมตั
วก่อนสอบ
อคือสถานที
่ที่เงียบสงบที
่คุณสามารถได้
รับความช่
วยเหลืวอยเหลื
ในการวางแผนการเรี
ยนของคุ
ณ เตรีณยมตั
อนสอบ
หรื อพูหรื
ด อพูด
ตูดิโอเสมอ
นต้งอล่งแจ้
งล่วางหน้
า บางครั
ที่สอนบางหลั
กสูตรของคุ
คุยกับคุครูยกักบ็ได้ครู กยิ็ไนด้ดีตยิอ้ นนรัดีตบอ้ คุนรั
ณสูบ่สคุตูณดสูิโ่สอเสมอ
ไม่จาเป็ไม่นจต้าเป็
องแจ้
วงหน้
บางครั
อนบางหลั
กสูตรของคุ
ณอาจขณอาจข
้ งครู ท้ ี่สงครู
คุณ่สไปที
ตูด่อิโรัอเพื
่อรับความช่
ม เป็
นเรืาคั่ อญงสทีาคั
ที่คุณจะปฏิ
บตั าแนะน
ิตามคาแนะน
าของครู
บการสนั
อให้คอให้
ุณไปที
ตูดิโ่สอเพื
บความช่
วยเหลืวอยเหลื
เพิ่มเติอเพิ
ม ่มเป็เตินเรื
่ องส
่คุณญจะปฏิ
บตั ิตามค
าของครู
และรับและรั
การสนั
บ บ
นที่ทดางสตู
ดิโอสามารถให้
ก่คุณได้
สนุนทีสนุ
่ทางสตู
ิโอสามารถให้
แก่คุณแได้
หากคุหากคุ
ณมีความยากล
ณมีความยากล
าบากในการเรี
าบากในการเรี
ยน คุณยนมีสคุิ ทณธิมี์ ไสด้ิ ทรับธิ์ไความช่
ด้รับความช่
วยเหลืวอยเหลื
เพิม่ เติอเพิ
ม ม่ ดัเติ
งนัม้ นดัจึงนัมี้ นจึกั งการศึ
มีนกั กการศึ
ษาพิกเศษและนั
ษาพิเศษและนั
กกิจกรรม
กกิจกรรม
บาบัดบทีาบั
่โรงเรี
ดที่ยโนรงเรี ยน
นักการศึ
นักกการศึ
ษาพิกเศษตรวจจะสอบข้
ษาพิเศษตรวจจะสอบข้
อเท็จจริ
อเท็งว่จาจริ
ทาไมคุ
งว่าทณาไมคุ
จึงมีณความยากล
จึงมีความยากล
าบากในการเรี
าบากในการเรี
ยน หลัยงนจากนั
หลัง้ นจากนั
นักการศึ
ษาพิกเศษาพิเศ
้ นนักกการศึ
จะช่วอยเหลื
ครูณ
ของคุ
ณว่าพวกเขาจะปรั
เปลี่ยนการเรี
ยนการสอนอย่
รับความช่
ษก็จะช่ษก็วยเหลื
ครู ขอองคุ
ว่าพวกเขาจะปรั
บเปลี่ยบนการเรี
ยนการสอนอย่
างไรเพืางไรเพื
่อให้ค่อุณให้
ได้ครุณับได้
ความช่
วยเหลืวอยเหลื
ตามทีอตามที
่จาเป็ น่จาเป็ น
นักกิจนักรรมจะบ
กกิจกรรมจะบ
าบัดช่าบั
วยเหลื
ดช่วอยเหลื
คุณซึอ่ งคุมีณคซึวามยากล
่ งมีความยากล
าบากในการท
าบากในการท
างานโรงเรี
างานโรงเรี
ยน และ/หรื
ยน และ/หรื
อมีความยากล
อมีความยากล
าบากในการปฏิ
าบากในการปฏิ
สมั พันสมั พัน
างสันังกคมกิจนักรรมบ
กกิจกรรมบ
ดเป็ นการสนั
ที่ดีสบาหรั
่ งมีคอวามต้
องการหรื
อความจ
ธ์ทางสัธ์งทคม
าบัดเป็าบั
นการสนั
บสนุนบทีสนุ
่ดีสนาหรั
คุณซึบ่ งคุมีณคซึวามต้
งการหรื
อความจ
าเป็ นพิาเป็เศษนพิอย่เศษ
างเช่อย่นาผูงเช่ท้ ี่มนีภผูท้ ี่มีภ
าวะออทิ
ซึมสเปกตรั
าวะออทิ
ซึมสเปกตรั
ม เป็ นมต้นเป็ นต้น
13. 13.
การสนั
การสนั
บสนุนบสนุ
ใดทีนฉ่ ใดที
ันสามารถได้
ฉ่ ันสามารถได้
รับหากฉั
รับหากฉั
นรู้สึกนไม่
รู้สดึ กี –ไม่การดู
ดี – การดู
แลสุ ขแภาพนั
ลสุ ขภาพนั
กเรียนท
กเรีาอะไร?
ยนทาอะไร?
ที่หน่วทียดู
่หน่แลสุ
วยดูขแภาพนั
ลสุขภาพนั
กเรี ยนก(เรีElevhälsan
ยน (Elevhälsan
) นอกจากนั
) นอกจากนั
กการศึกกการศึ
ษาพิกเศษและนั
ษาพิเศษและนั
กกิจกรรมบ
กกิจกรรมบ
าบัดแล้าบัวดก็ยแล้งั มีวพก็ยยาบาลประจ
งั มีพยาบาลประจ
า า
ใ้ ห้กคษา
าปรึ(kurator
กษา (kurator
โรงเรี ยโรงเรี
น ผูใ้ ยห้นคผูาปรึ
) และนั) และนั
กจิตวิทกจิยาประจ
ตวิทยาประจ
าโรงเรีาโรงเรี
ยนทางานที
ยนทางานที
่นนั่ ด้ว่นยนั่ พวกเขาเป็
ด้วย พวกเขาเป็
นผูเ้ ชี่ยนผู
วชาญด้
เ้ ชี่ยวชาญด้
านสุขาภาพ
นสุขภาพ
ทั้งาทางร่
างกายและจิ
ตวิญเจ้
ญาณ
ที่ทุก่จคนที
่จะแนะน
านล่
บรักษาความลั
บ พวกเขาไม่
ด้รญับาต
อนุญาต
ทั้งทางร่
งกายและจิ
ตวิญญาณ
าหน้เจ้าทีาหน้
่ทุกาคนที
ะแนะน
าด้านล่าด้างนี
บ พวกเขาไม่
ได้รับไอนุ
้ มีาหงนีน้้ ามีทีห่เก็น้บารัทีก่เก็ษาความลั
ที่คเลุ่ณาได้
ให้พวกเขาฟั
ให้เล่าให้
ในสิเล่่ งาทีในสิ
่คุณ่ งได้
ให้เพล่าวกเขาฟั
งแก่ผอูง้ แก่
ื่น ผอู ้ ื่น
พยาบาลประจ
พยาบาลประจ
าโรงเรีาโรงเรี
ยนเชิญยนเชิ
นักเรีญยนันทุ
กเรีกยคนในชั
นทุกคนในชั
ที่ 1ดไปพู
คุยเรืด่ อคุงสุยเรืข่ อภาพ
งสุขพวกเขามี
ภาพ พวกเขามี
สถานพยาบาลแบบเปิ
สถานพยาบาลแบบเปิ
ดที่คุณดที
สามา
่คุณสามา
้ นปี ที่ ้ 1นปีไปพู
รถไปได้
ว้ ยถ้าหากคุ
ไม่สคุบาย
คุณสามารถได้
รับความช่
อเรื่ องการนั
ดหมายแพทย์
รถไปได้
ดว้ ยถ้าดหากคุ
ณรู ้สึกณไม่รู ้สึกบาย
ณสามารถได้
รับความช่
วยเหลืวอยเหลื
เรื่ องการนั
ดหมายแพทย์
(ใบส่ง(ใบส่
ตัว) งตัว)
้ ให้ กคษาคื
าปรึ กอษาคื
อผูคใ้ นหนึ
หญ่ค่ งนหนึ
ผู้ให้ คผูาปรึ
ผูใ้ หญ่
ที่คุณ่ งสามารถไปพู
ดคุยด้ดวยได้
ุณตกอยู
ใ่ นสถานการณ์
ที่ลาบากในชี
วติ ซึ่งวอาจจะ
ที่คุณสามารถไปพู
คุยด้เววลาที
ยได้เ่ควลาที
่คุณตกอยู
ใ่ นสถานการณ์
ที่ลาบากในชี
ติ ซึ่งอาจจะ
เป็ นเรืเป็่ อง:นเรืความเครี
ยด เรื่ อยงวิ
าโศก าแอลกอฮอล์
และสิแ่ งเสพติ
เรื่ องทางเพศ
การเงินการเงิ
ความมั
น่ ใจในตนเ
่ อง: ความเครี
ด เรืกฤติ
่ องวิแกละความเศร้
ฤติและความเศร้
โศก แอลกอฮอล์
ละสิ่ งดเสพติ
ด เรื่ องทางเพศ
น ความมั
น่ ใจในตนเ
องต่า องต
– ทุก่าอย่
ผลกระทบต่
อความรู
้สึกของคุ
– ทุางที
กอย่่ส่งางที
่ส่งผลกระทบต่
อความรู
้สึกณ
ของคุณ
นักจิ ตนัวิทกจิยาประจ
าโรงเรีาโรงเรี
ยนจัดยให้นจัมดีกให้
ารสนทนาเพื
่อการสนั
บสนุนบด้สนุ
วยเช่
นเวลาที
่คุณรู ้ส่คึ กุณไม่รู ้สดึ กีทไม่
างด้ดาีทนจิ
องการจั
ตวิทยาประจ
มีการสนทนาเพื
่อการสนั
นด้นวกัยเช่
นกันเวลาที
างด้ตใจและต้
านจิตใจและต้
องการจั
ดการความคิ
ดและความรู
้สึกเพื่อ้สทีึ ก่จเพืะเข้
กอย่าทุางนั
หากคุหากคุ
ณมีความยากล
าบากในการเรี
ยนรู ้ ยนรู ้
ดการความคิ
ดและความรู
่อทีา่จใจว่
ะเข้าาทุใจว่
กอย่
างนัน้ นเรืเป็่ องเกี
นเรื่ย่ อวกังเกีบ่ยอะไร
วกับอะไร
ณมีความยากล
าบากในการเรี
้ นเป็
่งผลกระทบต่
ตวิทยาสามารถตรวจสอบข้
จจริวา่ งคุได้
ณมีความยากอะไรเป็
นพิ่สเศษที
่ส่งผลกระทบต่
การทางานโรงเรี
นักจิตนัวิทกจิยาสามารถตรวจสอบข้
อเท็จจริอเท็งได้
ณวมีา่ คคุวามยากอะไรเป็
นพิเศษที
อการทอางานโรงเรี
ยนของคุ
ยนของคุ
ณห ณห
าผ่านการพู
ดคุยและการทดสอบต่
รื อเปล่รืาอผ่เปล่
านการพู
ดคุยและการทดสอบต่
าง ๆ าง ๆ
ข้อมูลข้การติ
อมูลดการติ
ต่อหน่
ดต่วอยดูหน่แลสุ
วยดูขแภาพนั
ลสุขภาพนั
กเรี ยนมี
กเรีทยี่โนมี
ถงทางเดิ
ที่โถงทางเดิ
นและในเว็
นและในเว็
บไซต์บขไซต์
องโรงเรี
ของโรงเรี
ยน ที่ โยรงเรี
น ที่ยโนมั
รงเรีธยยมปลายลู
นมัธยมปลายลู
เลอัว เลอัว
หน่แลสุ
วยดูขแภาพนั
ลสุขภาพนั
กเรีางานเพื
ยนทางานเพื
มสุขซึภาพ
ซึ่งหมายความว่
าเจ้าทีาหน้
าที่จะออกไปท
างานในชั
หน่ วยดู
กเรี ยนท
่อการส่่องการส่
เสริ มงสุเสริ
ขภาพ
่ งหมายความว่
าเจ้าหน้
่จะออกไปท
างานในชั
้ นเรีวยยกินด้จกวยกิจก
้ นเรี ยนด้
ๆ ที่ทุกาให้
ทุกสคนมี
สุขภาพที
รรมต่ารรมต่
ง ๆ ทีา่งทาให้
คนมี
ุขภาพที
่ดีข้ นึ ่ดีข้ นึ
14. 14.
กฎระเบี
กฎระเบี
ยบใดบ้
ยบใดบ้
างทีบ่ าังงที
คับบ่ ใช้ังคัสบาหรั
ใช้ สบาหรั
การมาโรงเรี
บการมาโรงเรี
ยนและเงิ
ยนและเงิ
นสนันบสนุ
สนันบสนุ
การศึ
นการศึ
กษาจากซี
กษาจากซี
เอสเอ็เอสเอ็
น? น?
ทุกคนที
ทุก่เรีคนที
ยนมั่เรีธยยมศึ
นมัธกยมศึ
ษาตอนปลายได้
กษาตอนปลายได้
รับเงินรสงเคราะห์
ับเงินสงเคราะห์
การศึกกษาจากซี
ารศึกษาจากซี
เอสเอ็เนอสเอ็
(CSN
น ()CSN
เพื่อที) ่จเพืะได้
่อทีเ่จงิะได้
นสงเคราะห์
เงินสงเคราะห์
น้ นั คุณนจะ
้ นั คุณจะ
ต้องเรีต้ยอนเต็
งเรีมยเวลา
นเต็มหากคุ
เวลา หากคุ
ณขาดเรี
ณขาดเรี
ยนมากเกิ
ยนมากเกิ
นไปโดยไม่
นไปโดยไม่
มีเหตุอมนั ีเหตุ
ควรอนั ทางโรงเรี
ควร ทางโรงเรี
ยนจะแจ้
ยนจะแจ้
งซีเอสเอ็
งซีเนอสเอ็
และคุ
น และคุ
ณก็อาจสู
ณก็ญอาจสู
เสี ย ญเสี ย
สิ ทธิ์ใสินเงิ
ทธิน์ ใสงเคราะห์
นเงินสงเคราะห์
น้ นั น้ นั

่งผลกระทบต่
นักจิตนัวิทกจิยาสามารถตรวจสอบข้
ตวิทยาสามารถตรวจสอบข้
อเท็จจริอเท็งได้
จจริวา่ งคุได้
ณวมีา่ คคุวามยากอะไรเป็
ณมีความยากอะไรเป็
นพิเศษที
นพิ่สเศษที
่ส่งผลกระทบต่
อการทอางานโรงเรี
การทางานโรงเรี
ยนของคุ
ยนของคุ
ณห ณห
รื อเปล่รืาอผ่เปล่
านการพู
าผ่านการพู
ดคุยและการทดสอบต่
ดคุยและการทดสอบต่
าง ๆ าง ๆ
ข้อมูลข้การติ
อมูลดการติ
ต่อหน่
ดต่วอยดูหน่แลสุ
วยดูขแภาพนั
ลสุขภาพนั
กเรี ยนมี
กเรีทยี่โนมี
ถงทางเดิ
ที่โถงทางเดิ
นและในเว็
นและในเว็
บไซต์บขไซต์
องโรงเรี
ของโรงเรี
ยน ที่ โยรงเรี
น ทีย่ โนมั
รงเรีธยยมปลายลู
นมัธยมปลายลู
เลอัว เลอัว
หน่ วยดูหน่แลสุ
วยดูขแภาพนั
ลสุขภาพนั
กเรี ยนท
กเรีางานเพื
ยนทางานเพื
่อการส่่องการส่
เสริ มงสุเสริ
ขภาพ
มสุขซึภาพ
่ งหมายความว่
ซึ่งหมายความว่
าเจ้าหน้
าเจ้าทีาหน้
่จะออกไปท
าที่จะออกไปท
างานในชั
างานในชั
้ นเรี ยนด้
้ นเรีวยยกินด้จกวยกิจก
รรมต่ารรมต่
ง ๆ ทีา่ทง าให้
ๆ ทีท่ ุกาให้
คนมี
ทุกสคนมี
ุขภาพที
สุขภาพที
่ดีข้ นึ ่ดีข้ นึ
14. 14.
กฎระเบี
กฎระเบี
ยบใดบ้
ยบใดบ้
างทีบ่ าังงที
คับบ่ ใช้ังคัสบาหรั
ใช้ สบาหรั
การมาโรงเรี
บการมาโรงเรี
ยนและเงิ
ยนและเงิ
นสนับนสนุ
สนันบการศึ
สนุนการศึ
กษาจากซี
กษาจากซี
เอสเอ็เอสเอ็
น? น?
ทุกคนที
ทุก่เรีคนที
ยนมั่เรีธยยมศึ
นมักธยมศึ
ษาตอนปลายได้
กษาตอนปลายได้
รับเงินรสงเคราะห์
ับเงินสงเคราะห์
การศึกกษาจากซี
ารศึกษาจากซี
เอสเอ็เนอสเอ็
(CSN
น ()CSN
เพื่อที) ่จเพืะได้
่อทีเ่จงิะได้
นสงเคราะห์
เงินสงเคราะห์
น้ นั คุณนจะ
้ นั คุณจะ
งเรีมยเวลา
นเต็มหากคุ
เวลา หากคุ
ณขาดเรี
ยนมากเกิ
นไปโดยไม่
ควร ทางโรงเรี
ยนจะแจ้
งซีเนอสเอ็
นณ
และคุ
ณก็ญอาจสู
ต้องเรีต้ยอนเต็
ณขาดเรี
ยนมากเกิ
นไปโดยไม่
มีเหตุอมนั ีเหตุ
ควรอนั ทางโรงเรี
ยนจะแจ้
งซีเอสเอ็
และคุ
ก็อาจสู
เสี ย ญเสี ย
ทธิน์ ใสงเคราะห์
นเงินสงเคราะห์
สิ ทธิ์ใสินเงิ
น้ นั น้ นั
เป็ นเรื่เป็องส
นเรืาคั่ อญงสทีาคั
่ผปู ้ ญกครองของคุ
ที่ผปู ้ กครองของคุ
ณ (ผูพ้ ณิทก(ผู
ั ษ์พ้ สิทิ ทกั ธิษ์์ ) สหรืิ ทธิอ์ )ตัหรื
วคุณ
อตัเอง
วคุณ
หากคุ
เอง หากคุ
ณอายุณ
มากกว่
อายุมาากกว่
18 ปีา ที
18่จะแจ้
ปี ทีง่จเวลาคุ
ะแจ้งเวลาคุ
ณป่ วยณป่ วย
ทาผ่านงานบริ
การ Edwise
การแจ้การแจ้
งทาผ่างนงานบริ
การ Edwise
ครู ที่ปครู
รึ กทษาของคุ
ี่ปรึ กษาของคุ
ณมีขอ้ ณมูมีลขเพิอ้ ่มมูเติลเพิ
มว่่มาเติการแจ้
มว่าการแจ้
งลาโรงเรี
งลาโรงเรี
ยนผ่านยนผ่
Edwise
าน Edwise
นั้นทาอย่
นั้นาทงไร
าอย่างไร
่ยวกับ่ซียวกั
หากคุหากคุ
ณมีคาถามเกี
ณมีคาถามเกี
เอสเอ็
บซีเนอสเอ็
และการมาโรงเรี
นและการมาโรงเรี
ยน ให้ยถนามครู
ให้ถทามครู
ี่ปรึ กทษาของคุ
ี่ปรึ กษาของคุ
ณ ครู จณะได้
ครูชจ่วะได้
ยเหลื
ช่วอยเหลื
คุณต่ออคุไป
ณต่ในทุ
อไปกในทุ
ๆ กๆ
กลุ่มอาคารจะมี
กลุ่มอาคารจะมี
บุคคลหนึ
บุคคลหนึ
่ งที่รับ่ งผิทีด่รชอบเรื
ับผิดชอบเรื
่ องซีเอสเอ็
่ องซีเนอสเอ็
เป็ นพินเป็
เศษนพิเศษ
15. 15.
กฎระเบี
กฎระเบี
ยบอืน่ ยใดบ้
บอืน่ าใดบ้
งทีม่ าีใงที
นโรงเรี
ม่ ีในโรงเรี
ยนของเรา?
ยนของเรา?
่มของคุ่มณ
โรงเรี ยโรงเรี
นมีกยฎเรื
นมี่ อกงความเป็
ฎเรื่ องความเป็
นระเบีนระเบี
ยบพิเศษ
ยบพิครูเศษ
ที่ปครู
รึ กทษาของคุ
ี่ปรึ กษาของคุ
ณจะให้ณขจะให้
อ้ มูลขแก่อ้ มูคลุณแก่
และกลุ
คุณและกลุ
ของคุ
เกี่ยวกั
ณเกีบ่กฎระ
ยวกับกฎระ
บนั้นและจะเกิ
ดอะไรขึ
หากคุ
ดกฎเหล่
นี่คือดสามจุ
นเรื่ส่ อาคังทีญ่สเป็าคันพิ
ญเเป็ศษนพิเศษ
เบียบนัเบี้ นยและจะเกิ
ดอะไรขึ
ละเมิณดละเมิ
กฎเหล่
านั้น นีา่คนัือ้ นสามจุ
ที่เราคิดทีด่เว่ราคิ
าเป็ดนว่เรืา่เป็องที
้ นหากคุ้ นณ
โรงเรี ยโรงเรี
นที่ ปยลอดภั
นที่ ปลอดภั
ย ทางโรงเรี
ย ทางโรงเรี
ยนจะต้ยนจะต้
องลงมือองลงมื
ทาการถ้
อทาการถ้
าหากคุาหากคุ
ณรู ้สึกณว่ารูคุ้สณึ กว่ถูากคุกลั
ณถูน่ กแกล้
กลัน่ ง แกล้
ถูกล่งวงละเมิ
ถูกล่วงละเมิ
ดหรื อดก่หรื
อกวน
อก่อกวน
วที่บทอกครู
ี่ปรึ กษาของคุ
หรื อบอกเจ้
วยดูภแาพนั
ลสุภกาพนั
กเรีาเกิยนว่
าเกิดอะไรขึ
อย่ากลัอย่วทีากลั
่บอกครู
ี่ปรึ กทษาของคุ
ณหรื อณบอกเจ้
าหน้าทีาหน้
่หน่าวทียดู่หน่แลสุ
เรี ยนว่
ดอะไรขึ
ว่ า่ จะ ว่ า่ จะ
้ น มีแผนการอยู
้ น มีแผนการอยู
าอย่างไรให้
รู ้สึกปลอดภั
ยในโรงเรี
ทาอย่าทงไรให้
คุณรู ้สคึ กุณปลอดภั
ยในโรงเรี
ยนได้อยนได้
ีกครั้งอีกครั้ง
โรงเรี ยโรงเรี
นปลอดสิ
ยนปลอดสิ
่ งเสพติ่ งดเสพติ
โรงเรี
ด ยโรงเรี
นมัธยยมปลายลู
นมัธยมปลายลู
เลอัวเป็เลอั
นโรงเรี
วเป็ นโรงเรี
ยนปลอดควั
ยนปลอดควั
นบุหรีน่ แบุละสิ
หรี่ แงเสพติ
ละสิ่ งดเสพติ
ห้ามสู
ด ห้บาบุมสู
หรีบ่ ใบุนพืหรี้น่ ใทีนพื
่โร้นที่โร
งเรี้ งยหมด
นทั้งรวมถึ
หมด งรวมถึ
งด้าานหน้
รงเรีวยนด้
วย หากเจ้
งเรี ยนทั
ด้านหน้
ประตูาประตู
โรงเรี ยโนด้
หากเจ้
าหน้าทีาหน้
่ของโรงเรี
าที่ของโรงเรี
ยนสงสัยนสงสั
ยว่าคุณยว่ใช้าคุสณิ่ งเสพติ
ใช้สิ่งดเสพติ
พวกเขาจะต้
ดพวกเขาจะต้
องแจ้ องแจ้
หน่วยงานบริ
หารงานบริ
ารสัการสงสั
งคม การสงสั
ว่ามีกสารใช้
สิ่งดเสพติ
จะถูกรายงานไปที
่ผอู ้ านวยการ
งเรื่ องนีงเรื้ แ่ อก่หงนีน่้ แวก่ยงานบริ
หารงานบริ
การสังกคม
ยว่ามีกยารใช้
ิ่ งเสพติ
จะถูกดรายงานไปที
่ผอู ้ านวยการ
หน่วยดูหน่วยดู
เรี ยน ปและผู
ป้ กครองหรื
ิ ทธิ์ณ
ของคุ
ด้วย (หากคุ
่ากว่ปีา) 18
ปี ) หากคุ
มีสิ่งดเสพติ
แลสุขแลสุ
ภาพนัขภาพนั
กเรี ยนกและผู
้ กครองหรื
อผูพ้ ทิ อกั ผูษ์พ้ สทิ ิ ทกั ธิษ์์ ขสองคุ
ด้วยณ(หากคุ
ณอายุณ
ต่าอายุ
กว่าต18
หากคุ
ณมีสิ่งณเสพติ
ติดตัดวติดตัว
อต้อยงสงสั
ยว่าเมายาในโรงเรี
น ผูอ้ านวยการจะแจ้
งตการแจ้
ารวจ การแจ้
งการสงสั
ว่ามีกสารใช้
สิ่งดเสพติด
ขาย/เป็ขาย/เป็
นสายส่นสายส่
ง หรื องต้หรื
องสงสั
ว่าเมายาในโรงเรี
ยน ผูอ้ ยานวยการจะแจ้
งตารวจ
งการสงสั
ยว่ามีกยารใช้
ิ่ งเสพติ
ก็เพือ่ ทีก็่บเพืุค่อคลที
เสพติ่ งดเสพติ
จะได้ดรจะได้
ับความช่
วยเหลืวอยเหลื
เพื่อให้
ดเสพ
ที่บุค่เสพสิ
คลที่ งเสพสิ
รับความช่
อเพืห่อยุให้
หยุดเสพ
โรงเรี ยโรงเรี
นที่ เทีย่ ยนที
งธรรม
่ เที่ ยงธรรม
การโกงและการขโมยความคิ
การโกงและการขโมยความคิ
ด (การคั
ด (การคั
ดลอกงานโรงเรี
ดลอกงานโรงเรี
ยนของผู
ยนของผู
อ้ ื่นและส่
อ้ ื่นและส่
งเข้าไปเป็
งเข้านไปเป็
ผลงานของตน)
นผลงานของตน)
นั้น่เป็องต้
นเรือ่งห้
องต้ามโดยสิ
องห้ามโดยสิ
ผลกระทบตามมา
นั้นเป็ นเรื
ผลกระทบตามมา
การสอบ/งานที
การสอบ/งานที
่คุณได้่คทุณาการโกงจะถู
ได้ทาการโกงจะถู
กปรับกตก
ปรัคุบณตกจะได้
คุณรจะได้
ับกา รับกา
้นเชิงและจะมี
้นเชิงและจะมี
รเตืนลายลั
อนเป็ นลายลั
จะส่งไปให้
ผปู ้ กครอง
ธิ์) าด้หากคุ
วยถ้าหากคุ
่ากว่ปีา หากมี
18 ปี หากมี
การโกงซ
รเตือนเป็
กษณ์อกกั ษณ์
ษรอซึกั ่ งษร
จะส่ซึง่ ไปให้
ผปู ้ กครอง
(ผูพ้ ทิ ก(ผู
ั ษ์พ้ สทิ ิทกั ธิษ์์ ) สด้ิทวยถ้
ณอายุณ
ต่าอายุ
กว่าต18
การโกงซ
้า ๆ ้า ๆ
คุณกอาจถู
กพักยการเรี
นชัว่ คราวได้
เกิดขึ้นเกิคุดณขึ้นอาจถู
พักการเรี
นชัว่ ยคราวได้

