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การด าเนนิชวีติในซูรกิ 
ขอ้มลูส าหรบัสตรตีา่งชาต ิ

ทีส่อนดว้ยภาษาตา่งๆ 

(พรอ้มบรกิารดแูลเด็กเล็ก) 

 

หลกัสตูรที ่1 เริม่ 26 สงิหาคม ถงึ 16 ธนัวาคม ค.ศ. 2020 

หรอื 

           หลกัสตูรที ่2 เริม่ 3 มนีาคม ถงึ 23 มถินุายน ค.ศ. 2021 

ทกุวนัพธุ เวลา 8.45 ถงึ 11.15 น. 

 

 

  



 

เรยีนสตรที ีส่นใจหลกัสตูรการด าเนนิชวีติในซูรกิทกุทา่น 

หากคณุอาศัยอยูใ่นซรูกิ และตอ้งการเป็นสว่นหนึง่ของสงัคมทีน่ี ่สนใจทีจ่ะเรยีนรูว้ฒันธรรม 

การเขา้สงัคม ตอ้งการทราบสทิธขิองคณุ 

และตอ้งการรูจั้กเพือ่นใหม่ๆ เพือ่แลกเปลีย่นประสบการณ์ในการด าเนนิชวีติทีน่ี ่ 

หลักสตูรของเราก็ตรงกับความตอ้งการของคณุ 

หลักสตูรการด าเนนิชวีติในซรูกินีจั้ดขึน้เป็นพเิศษส าหรับสตรตีา่งชาต ิ

โดยมเีนือ้หาครอบคลมุทัง้ดา้นสงัคม กฎหมาย วฒันธรรม เรือ่งทีส่งัคมตืน่ตัวและใหค้วามสนใจ 

ตลอดจนขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชนใ์นการด าเนนิชวีติประจ าวนั  

ความรูแ้ละประสบการณ์จากวฒันธรรมของคณุก็เป็นสิง่ส าคัญทีค่ณุสามารถน ามาพจิารณาปรับใชใ้น
การด าเนนิชวีติในซรูกิไดเ้ป็นอยา่งด ี โปรดฉวยโอกาสอันดนีีเ้พือ่คณุจะไดรู้จั้กการด าเนนิชวีติใน 
ซรูกิดขี ึน้ 

 

_____________________________________________________________________________ 

ใบสมคัรเรยีนหลกัสตูร การด าเนนิชวีติในซูรกิ 

หลกัสตูรที ่1  26 สงิหาคม - 16 ธนัวาคม 2020  หรอื หลกัสูตรที ่2  3 มนีาคม - 23 มถิุนายน 2021  

ชือ่  _______________________________________________________________ 

นามสกลุ  ___________________________________________________________ 

ทีอ่ยู ่ ______________________________________________________________ 

รหสัไปรษณีย/์เมอืง  ____________________________________________________ 

อเีมล  ______________________________________________________________ 

โทรศพัท ์ ___________________________________________________________ 

วนั เดอืน ปีเกดิ  _______________________________________________________ 

สญัชาต ิ____________________________________________________________ 

คณุตอ้งการเรยีนหลกัสตูรนีเ้ป็นภาษา  ________________________________________ 

ภาษาอืน่ (หากไมส่ามารถเปิดสอนภาษาทีค่ณุเลอืกขา้งตน้) _________________________ 

บรกิารดแูลเด็กเล็ก     ไมต่อ้งการ      ตอ้งการ 

ชือ่บตุรของคณุทีต่อ้งการใหเ้ราดแูลทีศ่นูยบ์รกิารของเรา ระหวา่งทีค่ณุเรยีนหลกัสตูรนี ้

ชือ่หนา้บตุรคนที ่1 __________________________ วนัเดอืนปีเกดิ________________ 

ชือ่หนา้บตุรคนที ่2 __________________________ วนัเดอืนปีเกดิ________________ 

 



 โปรแกรม 
 
26.08.2020  ปฐมนเิทศ กลา่วตอ้นรบั และแนะน าเมอืงซูรกิ  
08.45 – 11.15 น. 
 
02.09.2020  จดุเดน่ของชาวสวสิ จากภาษาทอ้งถิน่สวสิ 4 ภาษา ไปสูค่วามหลากหลาย 
08.45 – 11.15 น.   ของภาษาอืน่ๆ 
 
09.09.2020  แนะน าภมูศิาสตร ์ประวตัศิาสตร ์และการเมอืงของประเทศสวติฯ 
08.45 – 11.15 น.       
 
16.09.2020   ทศันศกึษาเมอืงเกา่ของซูรกิ 
08.45 – 11.15 น.    
 
23.09.2020  เทศบาลเมอืงซูรกิ ประวตัเิมอืงซูรกิ สถติติา่งๆ การเมอืง กฎหมาย 
08.45 – 11.15 น. และการบรหิารเทศบาลเมอืงซูรกิ 
 
23.09.2020   เขา้ชมการประชุมผูแ้ทนราษฎรของเทศบาลเมอืงซูรกิ ทีต่กึรฐัสภาซูรกิ 
15.00 – 17.45 น. 
 
30.09.2020   การประกนัสงัคม   

  08.45 – 11.15 น.  
 

  30.09.2020  เขา้ชมการประชุมผูแ้ทนราษฎรของเทศบาลเมอืงซูรกิ ทีต่กึรฐัสภาซูรกิ 
15.00 – 17.45 น.   
 
05. - 18.10.2020  หยดุเรยีนชว่งฤดใูบไมร้ว่ง   
 
21.10.2020  สขุภาพและการประกนัสขุภาพ 
08.45 – 11.15 น.    
    

  28.10.2020  ทีอ่ยูอ่าศยั เพือ่นบา้น และการใชช้วีติในชุมชน   
08.45 – 11.15 น.   หรอื ทศันศกึษาโรงงานเผาขยะ  
     
04.11.2020  ทศันศกึษาศนูยบ์รกิารประชาชน 
08.45 – 11.15 น.  
 
11.11.2020   ทีอ่ยูอ่าศยั เพือ่นบา้น และการใชช้วีติในชุมชน หรอื ระบบการศกึษา ตอนที ่1  

  08.45 – 11.15 น. ระดบัอนบุาลถงึประถม หรอื ทศันศกึษาโรงงานเผาขยะ 
 

  18.11.2020   ระบบการศกึษา ตอนที ่1 ระดบัอนบุาลถงึประถม หรอื ระบบการศกึษา ตอนที ่2 
  08.45 – 11.15 น. ระดบัมธัยมศกึษาจนถงึการศกึษาระดบัสงู หรอื ทศันศกึษาโรงงานเผาขยะ 

 
  25.11.2020  ระบบการศกึษา ตอนที ่2 ระดบัมธัยมศกึษาจนถงึการศกึษาระดบัสงู หรอื 
  08.45 – 11.15 น.   การศกึษาตอ่และการท างาน หรอื ทศันศกึษาโรงงานเผาขยะ 

 
  02.12.2020  การศกึษาตอ่และการท างาน หรอื ทศันศกึษาโรงงานเผาขยะ 

08.45 – 11.15 น.   
 
09.12.2020  การเงนิ 
08.45 – 11.15 น.  
    
16.12.2020  ประเมนิผล และจบหลกัสตูร 
08.45 – 11.15 น. 
 
 



 

 
สถานทีเ่รยีน Zentrum „Karl der Grosse“, Kirchgasse 14, 8001 Zürich 
   รถรางสาย 4 หรอืสาย 15 ลงทีป้่าย Helmhaus  
 
คา่เลา่เรยีน   60 ฟรงักส์วสิ*) 
บรกิารเด็กเล็ก 30 ฟรงักส์วสิ*) 
 
สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิและสมคัรเรยีนไดท้ี ่ 
หนว่ยงานบรูณาการ เทศบาลเมอืงซูรกิ  
Integrationsförderung der Stadt Zürich  
Stadthaus (4. Stock), Stadthausquai 17, Postfach 8001 Zürich 
Telefon 044 412 37 37, E-Mail integrationsfoerderung @zuerich.ch 
www.stadt-zuerich.ch/integration 
 
 
*) คา่เลา่เรยีนและคา่บรกิารดแูลเด็กเล็กส าหรบัผูอ้าศยัในเมอืงซูรกิ 
ส าหรบัผูท้ ีอ่าศยันอกเขตเมอืงซูรกิ คา่เลา่เรยีน 320 ฟรงักส์วสิ  บรกิารเด็กเล็ก 90 ฟรงักส์วสิ 

                                                                                                                                      

                                                                                                                                                

http://www.stadt-zuerich.ch/integration

