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เพ่ือให้ท่านได้ภาพท่ีรอบด้าน  เก่ียวกบัโรงเรียนอนบุาล  เราได้

รวบรวมข้อมลูส�าคญัตา่งๆในเร่ืองนีไ้ว้ส�าหรับท่าน 

ข้าพเจ้าและผู้ เก่ียวข้องทกุคน  ใคร่ขออวยพรให้บตุรของท่าน และตวั

ท่านเองในฐานะ ท่ีเป็นผู้ปกครอง  เร่ิมต้นอย่างดี และประสบกบัช่วง

เวลาท่ีงดงามในโรงเรียนอนบุาล!

กระทรวงศกึษาธิการ

เรียน ท่านผู้ปกครอง

หลงัจากบตุรของท่านมีอายคุรบสี่ขวบแล้ว  ในเดือนสิงหาคม เขา 

ก็จะเข้าเรียนในชั ้นอนุบาล การเข้าเรียนในชั ้นอนุบาล ถือเป็ น 

เหตกุารณ์ที่มีความส�าคญัเป็ นพิเศษ ส�าหรับท่านและบตุรของท่าน 

ทั ้งนี ้ สว่นหน่ึงนั ้นเป็ นเพราะ บตุรของท่านจะได้เข้าร่วมในหม่เูดก็ๆ 

ในกล่มุท่ีมีขนาดใหญ่ขึ ้น และเป็ นการเข้าเรียนในสว่นของการศกึษา 

ภาคบงัคบัซึ่งมีก�าหนดเวลาสิบเอ็ดปี

ในฐานะท่ีเป็ นผ้ปูกครอง มีอะไรมากมายท่ีท่านสามารถท�าได้  เพ่ือ 

ช่วยให้บตุรของท่าน ประสบความส�าเร็จ ในการเรียนระดบัอนบุาล  

และช่วยสนบัสนนุบตุรของท่าน  บนหนทาง แห่งการเลา่เรียนต่อไป  

โปรดให้ก�าลงัใจบตุรของท่าน ให้ท�าส่ิงต่างๆด้วยตนเองให้มากที่สดุ 

เท่าท่ีจะมากได้  โดยวิธี ดงักลา่ว ท่านจะมีสว่นสร้ างความเช่ือมัน่ใน 

ตนเองแก่เขา  ส่งเสริมให้เขาเป็ นตวัของตวัเอง  และช่วยให้การเข้า 

เรียนในชั ้นอนบุาล และการอย่รู่วมกนักบัเดก็คนอื่นๆ ในกล่มุท่ีใหญ่ 

กว่ า เป ็นไปอย่ างราบรื่นยิ่งขึ น้ 

หมายเหตุ

ในบางเขตเทศบาลจะรวมเดก็ๆของชั ้นอนบุาลและของปี ท่ีสามและสี่ของการเรียนการสอนเข้าไว้ในชั ้นเดียวกนัทั ้งหมด หรือเพียงบางสว่น แล้ว 

ท�าการเรียนการสอนไปพร ้อมๆกัน (คละเด็กคนละวัยไว้ ด้ วยกัน) (Basisstufe หรือ Cycle élémentaire).
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ยนิดต้ีอนรับเข้าสู่โรงเรียนอนุบาล 

การเข้าโรงเรียนอนุบาล

Entrée à l’école enfantine
เม่ือเข้าโรงเรียนอนบุาล บตุรของท่านจะได้สมัผสักบัพืน้ท่ีใหม่ทัง้ใน

แง่ของชีวิต การละเลน่ และในแง่ของประสบการณ์ บตุรของท่านจะ

พบกบักลุม่เด็ก  ท่ีมีความแตกต่างกนั  ไม่ว่าจะในเร่ืองของระดบั

พฒันาการ  อาย ุ  ภาษา  รวมถึงในแง่ของสถานการณ์ในครอบครัว  

ในโรงเรียนอนบุาล  เดก็จะเติบโตไปด้วยกนั  สร้างความเป็นชมุชน

ขึน้มาด้วยกนั  ซึ่งเป็นท่ีท่ีเขาเรียน เลน่ และเรียนรู้ซึ่งกนัและกนั ท่ี

โรงเรียนอนบุาล บตุรของท่านจะมีโอกาสได้ลองสิ่งใหม่ๆ ได้ออกแบบ 

และทดลองด้วยตนเอง ประสบการณ์หลากหลายจากการใช้ประสาท

สมัผสัท่ีมีอยู่ทัง้หมด จะช่วยส่งเสริมจินตนาการของบุตรของท่าน

เก่ียวกบัสิ่งของและความเก่ียวโยงของสิ่งตา่งๆให้กว้างไกลย่ิงขึน้ 

ครูและผู้สอนส�าหรับโรงเรียนอนุบาล 

Corps enseignant
ชัน้เรียนส�าหรับเด็กในวยัสี่ถึงหกขวบ จะมีครูอนุบาลท�าการสอน

เพียงคนเดียว  แต่บางทีก็อาจจะเป็นไปได้ท่ีจะมีการจดัให้ครูอนบุาล

อีกคนหนึ่งมาร่วมสอน หรือให้ผู้ช่วยอีกคนหนึ่ง มาช่วยท�าการสอน 

ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัจ�านวน และลกัษณะการผสมผสานกนัของเด็กในชัน้

นัน้ๆ

ครูและผู้สอนจะช่วยส่งเสริมและสนบัสนนุเดก็ตามแต่พฒันาการ 

ความสามารถ และความสนใจโดยเฉพาะของเดก็แตล่ะคน ครูและผู้

สอนจะเป็นผู้ท�าหน้าท่ีคอยกระตุ้น  คอยเลือกรูปแบบการเรียนการ

สอนท่ีเหมาะสม  เป็นผู้ออกแบบล�าดบัการเรียนการสอน และคอยจดั

เตรียมอปุกรณ์การเรียนการสอนส�าหรับเดก็ไว้ให้พร้อม ซึ่งทัง้หมดนี ้

จะช่วยท�าให้เดก็สามารถสะสมประสบการณ์ใหม่ๆ และสามารถก้าว

ไปสูก่ารเรียนรู้ใหม่ๆได้  



5

บตุรของทา่นจะมีโอกาสได้ลองสิ่งใหม่ๆ  ได้ออกแบบ และ

ทดลองด้วยตนเอง  ประสบการณ์หลากหลายจากการใช้

ประสาทสมัผสัท่ีมีอยูท่ัง้หมด จะชว่ยสง่เสริมจินตนาการของ

บตุรของทา่นเก่ียวกบัสิ่งของและความเก่ียวโยงของสิ่งตา่งๆ 

ให้กว้างไกลย่ิงขึน้
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เป้าหมายของการศกึษา และรูปแบบของการเรียนการสอน

Plan d’études romand (PER)

การเรียนการสอนในโรงเรียนอนบุาลจะด�าเนินไปตามแนวทางทีร่ะบุ 

อย่ใูน Plan d’études romand ส�าหรับครูและผ้สูอนตั ้งแต่ชั ้นอนบุาล 

จนถึงชั ้น 9 แล้ว Plan d’études เป็ นเสมือนเข็มทิศ ท่ีช่วยให้การ 

วางแผนการเรยีนการสอนของเขาด�าเนนิไปอย่ างมีทศิทาง 

การเล่นและการเรียน

Jouer et apprendre
การเล่นเป็ นรูปแบบของการเรียนท่สี�าคญัท่สีดุรูปแบบหน่ึง การเล่น 

ท�าให้เดก็ได้มีโอกาสค้นพบ และติดตามหนทางการเรียนรู้ของตนเอง  

การเล่นจะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความอดทน กระต้นุเด็กให้รู้จกัการ 

ฝึ กฝนและการฝึ กหดัให้คลอ่งแคลว่ย่ิงขึ ้น  นอกจากนั ้นแล้ว การเลน่ 

ยงัช่วยให้เดก็ได้รู้จกักบัความท้าทายที่พอเหมาะ และได้เรียนรู้วิธีแก้ 

ปัญหา

ท่ีโรงเรียนอนบุาล เดก็ๆจะพบกบัสิ่งแวดล้อมส�าหรับการเลน่และการ 

เรียนท่ีหลากหลายครบครัน ท่ีเขาสามารถเลือกได้ใหม่ทกุวนั เดก็ๆจะ 

ได้รับการสนบัสนนุให้ลองท�ากิจกรรมการเล่นและการเรียนใหม่ๆ ท่ี 

เขาอาจจะไมไ่ด้คิดท่ีจะเลือกด้วยตนเอง

จากการเรียนรู้ตามความสนใจ และโดยผิวเผินในชีวิตประจ�าวนั 

ระหวา่งที่อย่โูรงเรียนอนบุาล การเรียนของเดก็จะคอ่ยๆเป็ นไปอยา่ง 

มีเป้ าหมาย และเป็ นระบบมากย่ิงขึ ้น  เด็กจะค่อยๆพฒันาความ 

สามารถของตนในการจดัการกบัภารกิจและงานท่ีตนได้รับมอบ 

หมายมาให้ท�า 

เรียนรู้จากกันและกัน 

Apprendre les uns des autres
ในกลุม่ บตุรของท่านจะเรียนรู้จากเดก็คนอ่ืนๆ และกบัเดก็คนอ่ืนๆ 

เดก็ๆจะเรียนรู้วา่ เขาจะต้องปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์  เขาจะเรียนรู้ท่ีจะ

ประพฤติตนให้เหมาะสมส�าหรับสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั  เขาจะ

ดแูลความต้องการของเขาและความต้องการของเดก็อ่ืน ใๆห้สามารถ

ไปด้วยกนัได้  เดก็ๆจะฝึกหดัท่ีจะไมเ่อาแตใ่จตนเอง ในขณะเดียวกนั

ก็สามารถท่ีจะยืนหยดัและปกป้องตนเอง และรู้จกัหาทางออกให้กบั

สถานการณ์ของความขดัแย้ง  สิ่งเหลา่นีจ้ะช่วยเกือ้หนนุให้เด็กได้

พฒันาความสามารถด้านสงัคมให้กบัตนเอง
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พฒันาการส่วนบุคคล 

Développement personnel
ท่ีโรงเรียนอนบุาล เดก็ๆจะมีโอกาสได้พฒันาความสามารถของ

ตนเอง  เขาจะได้รับการฝึกฝนให้เป็นตวัของตวัเอง ให้รู้จกัรับผิด

ชอบ และได้มีประสบการณ์ของการเรียนรู้จกัตวัตนของเขา วิธี

ดงักลา่ว จะท�าให้เดก็ๆมีความมัน่ใจในตนเองมากย่ิงขึน้  เขาจะมี

โอกาสเรียนรู้ท่ีจะจดจ่อสมาธิของเขากบัเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่ง 

พร้อมทัง้ปรับอารมณ์ของเขาเอง เขาจะเรียนรู้ท่ีจะสมัผสักบัความ

รู้สกึของตนเอง และปฏิบตัิตนให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ เขาจะ

ได้พฒันาความเช่ือมัน่ในความสามารถและทกัษะของเขา และจะ

สามารถท่ีจะกะประเมินความสามารถและทกัษะของตนได้อย่าง

แม่นย�าขึน้เร่ือยๆ

พืน้ฐานเพื่อให้ได้มาซึ่งเทคนิกทางวัฒนธรรม

Poser les bases nécessaires à 
l’acquisition des apprentissages 
scolaires
เดก็ๆจะเรียนรู้ท่ีจะแสดงออกถึงความคิดความรู้สกึของตนเอง และ

บอกให้ผู้ อ่ืนได้ทราบถึงความต้องการของตน  เขาจะเรียนรู้ท่ีจะ

ถ่ายทอดสิ่งท่ีตนได้ประสบมา และในขณะเดียวกนัก็รู้จกัท่ีจะรับฟัง

เร่ืองราวของคนอ่ืน  วิธีนี ้จะชว่ยกระตุ้นความสามารถด้านภาษาของ

เดก็ และท�าให้ศพัท์ของเขาขยายกว้างขวางขึน้ 

เดก็ๆจะได้รับการปพืูน้ฐานให้พร้อมท่ีจะเรียนการอา่นและการเขียน 

โดยการพยายามสงัเกตค�าและวลีจากบทเพลงและบทกลอนตา่งๆ 

นอกจากนัน้แล้ว  การเคลื่อนไหวอวยัวะต่างๆ รวมทัง้จินตนาการ

ในเร่ืองพืน้ท่ีและรูปทรง จะได้รับการพฒันาให้มีความแม่นย�าย่ิงขึน้ 

ในการปฏิสมัพนัธ์กบัปริมาณและตวัเลข เดก็ๆจะเรียนรู้ท่ีจะสงัเกต

เห็นความเก่ียวข้องเช่ือมโยง และกฎเกณฑ์ตา่งๆท่ีมีอยู่

ท่ีโรงเรียนอนบุาล เดก็ๆจะมีโอกาสได้พฒันาความสามารถของตนเอง 

เขาจะได้รับการฝึกฝนให้เป็นตวัของตวัเอง ให้รู้จกัรับผิดชอบ และได้มี

ประสบการณ์ของการเรียนรู้จกัตวัตนของเขา
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การส่งเสริมพฒันาการ 

ส่งเสริมและสนับสนุน 

Soutenir et stimuler
เดก็ ใๆนโรงเรียนอนบุาล มีภมิูหลงั  ประสบการณ์  และความสามารถ

ท่ีแตกตา่งกนั  ครูและผู้สอนจะเป็นผู้บนัทกึพฒันาการของเดก็วา่อยู่

ในระดบัใด ทัง้นีโ้ดยอาศยัการสงัเกต และการพดูคยุกบับิดามารดา

ของเดก็  วิธีนีจ้ะท�าให้ครูและผู้สอนรู้จดุอ่อน จดุแข็ง  พรสวรรค์  

ความสนใจ และความสามารถอ่ืนๆ ซึ่งเดก็อาจจะยงัพฒันาไปได้ไม่

ดีพอ  จากความเข้าใจประสบการณ์และพฒันาของเดก็แตล่ะคน ครู

และผู้สอนก็จะสามารถวางแผนในการออกแบบการเรียนการสอน 

และพฒันาเดก็แตล่ะคนได้

การช่วยเหลือเพิ่มเตมิ 

Soutien supplémentaire
เดก็ๆท่ีจ�าเป็นจะต้องได้รับการช่วยเหลือเพ่ิมเป็นพิเศษเพ่ือให้

สามารถพฒันาได้อยา่งเหมาะสม   ทางโรงเรียนอนบุาลก็จะจดัความ

ช่วยเหลือดงักลา่วให้  พร้อมทัง้กระตุ้นพฒันาการของเดก็อย่างตรง

จดุ  ทางโรงเรียนจะปรึกษาหารือและตกลงกบัท่านซึ่งเป็นผู้ปกครอง 

เพ่ือเลือกผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทาง เช่น ในด้านภาษา หรือในด้านของ

พฒันาการการเคลื่อนไหวร่างกาย มาช่วยพฒันาเดก็ต่อไป

ภาษาฝรั่งเศส ในฐานะท่เีป็ นภาษาท่สีอง

Français langues seconde (FLS)
เดก็ๆ ซึ่งภาษาแรกของตนไมใ่ช่ภาษาฝร่ังเศส ย่อมจะมีประสบการณ์ 

และศพัท์ตา่งๆ ท่ีเช่ือมโยงกบัภาษาแรกของตน ท่ีโรงเรียนอนบุาล จะมี 

กิจกรรมท่ีจะช่วยส่งเสริมให้เดก็ท่ีเติบโตในสิ่งแวดล้อมท่ีใช้หลายภาษา 

ได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษาฝร่ังเศสได้อย่างดี

อย่างไรก็ตาม การเร่ิมต้นในโรงเรียนอนบุาลบตุรของท่าน จะง่ายขึ ้น 

มาก หากวา่เขาสามารถเข้าใจภาษาท่ีใช้ในการเรียนการสอนต  ้ังแตต้่น  

ย่ิงบตุรของท่านได้สมัผสักบัภาษาฝร่ังเศสไวเท่าไร  เขาก็ย่ิงสามารถ 

เรียนภาษาฝร่ังเศสได้รวดเร็วย่ิงขึ ้นเท่าน ้ัน  ดงันั ้น หนึ่งปี ก่อนท่ีจะเข้า 

โรงเรียนอนบุาล ท่านจึงควรหาโอกาสให้บตุรของท่าน ได้พดูและฟัง 

ภาษาฝรั่งเศสอย่างสม่�าเสมอ  ซึ่งอาจกระท�าได้โดยการฝึ กกบักล่มุ 

เดก็ท่ีเขาเลน่ด้วย  ในสถานรับเลี ้ยงเดก็อ่อน  หรือกบัเดก็เพ่ือนบ้าน 

เป็  นต้ น 
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จากความเข้าใจประสบการณ์และพฒันาของเดก็แตล่ะคน ครู

และผู้สอนก็จะสามารถวางแผนในการออกแบบการเรียนการสอน 

และพฒันาเดก็แตล่ะคนได้
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ข้อมูล ส�าหรับผู้ปกครอง

การร่วมมือกันระหว่างผู้ปกครองและครูผู้สอน

การร่วมมือกัน 

Collaboration
การร่วมมือกบัครูผู้สอน และฝ่ายบริหารของโรงเรียน เป็นสิ่งท่ีจะช่วย

ให้การส่งเสริมบตุรของท่านเป็นไปอย่างเต็มท่ี และถือเป็นหน้าท่ีท่ี

บิดามารดาของเดก็จะต้องกระท�า 

เตรียมพร้อมส�าหรับการเข้าโรงเรียนอนุบาล

Prêt pour l’école enfantine
ครูผ้สูอนในโรงเรียนอนบุาล จะเร่ิมติดต่อกบัทางผ้ปูกครองของเด็ก 

ก่อนที่เด็กจะเข้าโรงเรียนอนบุาล  ถ้าบตุรของท่านได้ท�าความรู้จกั 

โรงเรียนอนบุาลและครูผ้สูอนในวนัแรกท่ีเขามาเย่ียมชมโรงเรียนวนั 

แรก  เขาก็จะมีโอกาสได้สร้ างความไว้เนื ้อเช่ือใจในสิ่งใหม่ท่ีเขาก�าลงั 

จะประสบ 

ดคู�าแนะน�าและข้อเสนอแนะ ว่าท�าอย่างไรจึงจะสามารถส่งเสริม 

พฒันาการของบุตรของท่านได้ และอะไรที่จะท�าให้การเร่ิมต้นใน 

โรงเรียนอนุบาลเป็ นไปอย่างประสบความส�าเร็จได้ จากโบรชัวร์  

«เตรียมพร้ อมส�าหรับการเข้ าโรงเรียนอนบุาล» หรือที่ 

www.be.ch/pret-pour-ecole-enfantine

การให้ข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน

Echanges d’informations
การพดูคยุ และแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมลูซึ่งกนัและกนั ระหวา่งครู

และผู้ปกครอง จะท�าให้เข้าใจถึงความคาดหวงั และเป้าหมายของ

กนัและกนั ได้กระจ่างชดัขึน้  เม่ืออยู่ท่ีโรงเรียนอนบุาล เดก็อาจจะ

มีพฤติกรรมแตกตา่งจากพฤติกรรมท่ีเขามีเม่ืออยู่ท่ีบ้าน  ผู้ปกครอง

และครูจึงควรแลกเปลี่ยนข้อสงัเกตและประสบการณ์ของกนัและกนั  

เพ่ือจะได้เข้าใจเดก็ได้ดีขึน้ และช่วยสนบัสนนุส่งเสริมเขาได้ดีย่ิงขึน้ 

ครูผู้สอนจะแจ้งให้ทา่นทราบเก่ียวกบัการท�างานของโรงเรียนอนบุาล 

อยา่งสม�่าเสมอและทนัท่วงที

โรงเรียนอนบุาลจะอดุหนนุท่านในการอบรมเลีย้งด ู และในเร่ืองการ

ศกึษาของบตุรของท่าน หากท่านประสงค์จะได้ข้อมลู หรือหากท่าน

มีค�าถามเก่ียวกบัโรงเรียนอนบุาล และพฒันาการของบตุรของท่าน  

ขอให้ท่านสอบถามครูประจ�าชัน้ของบตุรของทา่น
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รูปแบบต่างๆ ของการร่วมมือกัน

Différentes formes 
de collaboration
ในการท�างานร่วมกันกับผู้ปกครอง ครูและผู้สอนอาจจะเลือกใช้รูป

แบบต่างๆท่ีหลากหลาย (เช่น การสงัสรรค์ชว่งค�า่ระหวา่งครูกบัผู้

ปกครอง  การมีหนงัสอืไปยงัผู้ปกครอง  การจดัให้มีการสนทนาเป็นกลุม่  

การจดัวาระพิเศษให้เดก็และผู้ปกครองเดก็  เป็นต้น) 

เวลาท่ีโรงเรียนอนบุาลมีงาน หรือเวลาท่ีทางโรงเรียนจดัให้ผู้ปกครอง

และครูได้มาสนทนากนั ยอ่มจะเป็นโอกาสอนัดี ท่ีจะชว่ยให้บดิามารดา

ของเด็ก และครูผู้สอนได้ท�าความรู้จกักนัมากขึน้ และสามารถสร้าง

ความไว้วางใจตอ่กนัและกนัได้มากขึน้

การพดูคุยสนทนา

Entretien
ทัง้ครูผู้สอน และผู้ปกครอง สามารถบอกความประสงค์ของตน ท่ีจะ

เข้าพดูคยุสนทนากนัได้ เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิด ข่าวสารข้อมลูซึ่ง

กนัและกนั และเพ่ือหาความกระจ่างส�าหรับสิ่งท่ียงัเป็นปัญหาหรือ

สิ่งท่ีตนยงัข้องใจอยู่

การสนทนาผู้ปกครอง

Entretien de bilan
ทกุปีการศกึษา ทางครูผู้สอนจะจดัให้มีการสนทนาระหวา่งครูผู้สอนกบั

บดิามารดาของเดก็ ปีละหนึง่ครัง้  ในการสนทนา จะมีการแลกเปลีย่น

ข้อสงัเกตของกนัและกนั  จะมีการพดูคยุกนัถึงพฒันาการของเดก็  

ความก้าวหน้าในการเรียน  พฤตกิรรมการท�างาน รวมทัง้ความสามารถ

สว่นบคุคล และความสามารถทางสงัคมของเดก็ 

หวัข้อท่ีได้สนทนาแลกเปลีย่นกนันัน้  ทางโรงเรียนอาจท�าเป็นบนัทกึ

การสนทนา  และน�าไปเก็บรักษาไว้ในแฟ้มเอกสาร  ซึง่แฟ้มเอกสารดงั

กลา่ว จะเป็นท่ีเก็บรวบรวมรายงานการประเมินผลเดก็ของทางโรงเรียน

ตอ่ไปอีกด้วย

การเข้าเยี่ยม 

Visites des parents 
ทางโรงเรียนอนบุาลยินดีให้ผู้ปกครองเข้าเย่ียมได้  โดยการนดัหมาย

ลว่งหน้ากบัครูผู้สอน

การพดูคยุ และแลกเปลีย่นขา่วสารข้อมลูซึง่กนัและกนั ระหวา่งครูและ

ผู้ปกครอง จะท�าให้เข้าใจถงึความคาดหวงั และเป้าหมายของกนัและกนั 

ได้กระจา่งชดัขึน้  
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ข้อมูล ส�าหรับผู้ปกครอง

ระบบการจดัการของโรงเรียนอนุบาล

โรงเรียนอนุบาลในฐานะที่เป็นส่วนหน่ึงของการศกึษาภาค

บังคับ 

L’école enfantine, le début de la 
scolarité obligatoire
โรงเรียนอนบุาลเป็นสว่นหนึ่งของการศกึษาภาคบงัคบัซึ่งจดัให้ฟรี  มี

ก�าหนดเวลาทัง้หมดสิบเอ็ดปี  โรงเรียนอนบุาลมีความเป็นเอกเทศน์  

โดยปรกตเิดก็จะเรียนในโรงเรียนอนบุาลสองปี  เดก็ทกุคนท่ีอายคุรบ

สี่ปีภายในวนัท่ี 31 กรกฎาคม จะต้องเข้าเรียนในชัน้อนบุาลในเดือน

สิงหาคม  สิ่งท่ีจะเป็นตวัตดัสินวา่เดก็จะเข้าชัน้อนบุาลได้หรือไมก็่คือ

อายขุองเดก็

ส�าหรับปีแรก ผู้ปกครองสามารถส่งบุตรของตนเข้าเรียนในชัน้

อนุบาลช้าไปหนึ่งปีได้ หากมีเหตผุลว่าเม่ือดจูากพฒันาการแล้ว 

บตุรของตนยงัไม่พร้อมท่ีจะเข้าเรียนชัน้อนบุาล  หากท่านประสงค์

จะเลือกตวัเลือกนี ้  ขอให้ท่านระบลุงในแบบฟอร์มการรายงานตวั 

ซึ่งทางเทศบาลส่งไปให้ท่าน ฝ่ายบริหารของโรงเรียนยินดีท่ีจะพดู 

คยุกบัท่านในเร่ืองนีเ้พ่ือประกอบการตดัสินใจ หรือท่านอาจจะขอ  

ค�าแนะน�าจากส�านกังานให้ค�าปรึกษาด้านการอบรมเลีย้งดบูตุร  หรือ

จากแพทย์ด้านกมุารเวช  หรือจากส�านกังานให้ค�าปรึกษาบดิามารดา

เดก็ ก็ได้

เวลาเรียนในชัน้อนุบาล

Horaires
จ�านวนของคาบการสอน (คาบการสอนหนึ่งใช้เวลา 45 นาที) จะขึน้

กบัจ�านวนสปัดาห์ ท่ีโรงเรียนเปิดเรียนในท้องถ่ินท่ีทา่นพ�านกัอยู ่ ถ้า

หากโรงเรียนเปิดเทอมเป็นเวลา 38 สปัดาห์ ก็จะมีการสอนทัง้หมด 

23 ถึง 26 คาบด้วยกนั  และถ้าหากโรงเรียนเปิดเทอมเป็นเวลา 39 

สปัดาห์ ก็จะมีการสอนทัง้หมด 22 ถึง 25 คาบ

การลดเวลาส�าหรับการเรียนในห้องเรียนในชัน้อนุบาลหน่ึง

Réduction du programme de la 
première année d’école enfantine
ระหว่างปีแรกท่ีบตุรของท่านเข้าอนบุาลหนึ่ง  ท่านอาจให้บตุรของ

ท่าน เข้าเรียนแบบลดเวลาเรียนในห้องเรียนได้   หากทา่นประสงค์

เช่นนัน้  ขอให้ท่านแจ้งให้ฝ่ายบริหารของโรงเรียนของบตุรของท่าน

ทราบเม่ือท่านน�าบตุรไปรายงานตวั  การลดเวลาเรียนในห้องเรียน 

สามารถท�าได้อย่างมากท่ีสดุ  ไมเ่กินหนึ่งในสาม ของเวลาเรียนใน

ห้องเรียนทัง้หมด  เป้าหมายของการลดเวลาเรียนในห้องเรียน  คือ

การเปิดโอกาสให้บตุรของทา่น คอ่ยๆชินกบัการเรียนในห้องเรียนแบบ

เต็มเวลา  

คณะผู้บริหารโรงเรียน จะเป็นผู้ตดัสินใจเก่ียวกับเร่ืองของการจดั

องค์กร  และการจดัเวลา ในกรณีท่ีมีการลดเวลาเรียนในห้องเรียน

การเข้าเรียนวิชาต่างๆ

Fréquentation de la classe
เด็กๆเรียนในชัน้อนุบาลอย่างสม�่าเสมอตามตารางสอน ตัง้แต่วนั

จนัทร์ ถึงวนัศกุร์  เวลาท่ีเร่ิมเรียน และเวลาท่ีเลกิเรียนตอนก่อนเท่ียง 

จะเหมือนกบัในโรงเรียน  (บล็อคเวลา)  หนึ่งหรือสองครัง้ต่อสปัดาห์

จะมีการเรียนการสอนในช่วงบา่ย 

ท่านควรดแูลให้บตุรของท่านได้พกัผ่อนเต็มท่ีก่อนจะมาโรงเรียน  

ส�าหรับการเรียน และส�าหรับโอกาสพิเศษอ่ืนๆ เช่น การออกไป

ทศันศกึษานอกสถานท่ีร่วมกนั  ทา่นควรดแูลให้บตุรของทา่นแตง่กาย 

ให้เหมาะสม และมีอปุกรณ์ท่ีจะต้องใช้อย่างครบถ้วน
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การเดนิทางไปกลับจากโรงเรียนอนุบาล

Trajet pour se rendre à l’école
นอกเวลาเรียนในโรงเรียนอนุบาล ไม่ว่าจะในระหว่างการเดินทาง

มาโรงเรียน หรือในระหว่างการเดินทางกลบับ้านหลงัจากเลิกเรียน

แล้ว เดก็อยูใ่นความรับผิดชอบของบิดามารดา ท่านจึงควรฝึกการ

มาและกลบัจากโรงเรียนกบับตุรของท่าน เพ่ือท่ีบตุรของท่านจะได้

สามารถไปและกลบัจากโรงเรียนด้วยตนเองได้ หลงัจากฝึกกบัท่าน

ไประยะหนึ่งแล้ว

การขาดเรียน 

Absences
ในกรณีท่ีบตุรของท่านไม่มาเรียน (เช่น ในกรณีท่ีเจ็บป่วย  หรือใน

กรณีท่ีบตุรของท่าน หรือบคุคลอ่ืนในครอบครัวของท่าน ประสบ

อบุตัเิหต ุ   หรือเม่ือทา่นย้ายบ้าน  หรือมีนดัต้องไปพบแพทย์ หรือ

ทนัตแพทย์) ขอให้แจ้งให้ครูของบตุรของท่านทราบลว่งหน้า  ก่อนท่ี

ชัว่โมงเรียนนัน้ๆจะเร่ิมต้นขึน้  เป็นอย่างช้าท่ีสดุ   หากบตุรของท่าน

ไมส่บาย เช่น เม่ือเขามีไข้  มีอาการคลื่นเหียน  หรืออ่ืนๆ ท่านควรให้

เขาพกัอยู่กบับ้าน จนกวา่จะหาย

การได้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องมาเรียน

Dispenses
ส�าหรับการขอให้ได้รับการยกเว้น ให้ไม่ต้องมาเรียน จะต้องท�า

ค�าร้องขออนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร  โดยจะต้องท�าค�าร้องต่อ

ทางคณะผู้บริหารโรงเรียน ลว่งหน้าเป็นเวลาสีส่ปัดาห์  และจะต้อง

ชีแ้จงแสดงเหตผุลว่า ท�าไมจึงจ�าเป็นต้องหยดุเรียน  ทางโรงเรียน

สามารถอนญุาตให้นกัเรียนหยดุเรียนได้ ในกรณีตอ่ไปนี ้  เช่น เพ่ือ

ร่วมเฉลมิฉลองในวนัส�าคญัทางศาสนา   เพ่ือร่วมในเหตกุารณ์ส�าคญั

ของครอบครัว  เพ่ือเข้าเรียนภาษาและวฒันธรรมของบ้านเกิดของ

ตนเอง (LCO) เป็นต้น

การหยุดเรียนคร่ึงวัน

Demi-journée libres
ในปีการศกึษาหนึ่งๆ  บตุรของทา่นมีสิทธ์ิหยดุเรียนคร่ึงวนัได้ทัง้หมด

ห้าครัง้ด้วยกนั     ในวนัดงักลา่ว เดก็สามารถขาดเรียนได้คร่ึงวนั โดย

ไม่จ�าเป็นต้องแจกแจงแสดงเหตผุล  หากบตุรของท่านประสงค์จะ

หยดุเรียนคร่ึงวนั ขอให้ท่านซึ่งเป็นผู้ปกครองแจ้งให้ครูประจ�าชัน้ของ

บตุรของทา่นทราบลว่งหน้า  การหยดุเรียนคร่ึงวนัอาจจะแยกท�าเป็น

ครัง้ๆไป หรืออาจจะหยดุติดตอ่กนัทัง้หมดห้าครัง้เลยก็ได้

การเล่ือนชัน้จากชัน้อนุบาลไปเข้าชัน้ประถมศกึษา  

Passage au degré primaire
หลงัจากเรียนชัน้อนบุาลมาครบสองปี โดยปรกตแิล้ว เดก็ทกุคนจะ

ได้รับการเลื่อนชัน้ให้ไปเข้าชัน้ประถมศกึษา ซึ่งก็หมายถึงไปเข้าปี

การศกึษาท่ีสาม  อยา่งไรก็ตาม ในบางกรณี เดก็บางคนอาจจะได้

ขึน้ชัน้ประถมก่อน หรือหลงัจากนีห้นึ่งปี  ทัง้นี ้ ขึน้อยู่กบัระดบัของ

พฒันาการของเดก็  การเลื่อนชัน้จะกระท�าในวนัเปิดเทอมของปีการ

ศกึษาใหม ่ ในสถานการณ์เช่นนี ้ ทางคณะผู้บริหารโรงเรียนจะเป็นผู้

ตดัสินใจ โดยพิจารณาจากค�าร้องของครูผู้สอน และโดยการตกลง

กบับิดามารดาของเดก็

ครูอนุบาลจะท�างานร่วมกับครูผู้สอนของปีการศกึษาท่ีสาม การ

ให้เดก็ท�าโครงการร่วมกนั หรือจดัให้มีวนัส�าหรับเย่ียมเยือนกนั จะ

เป็นการช่วยเตรียมตวัเดก็ และช่วยให้การเลื่อนชัน้ จากชัน้อนบุาล

ไปชัน้ประถม เป็นไปอย่างราบร่ืนย่ิงขึน้ 
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ข้อมูล ส�าหรับผู้ปกครอง

การดแูลเดก็และสุขภาพของเดก็

โรงเรียนเพื่อการเรียนเสริมในช่วงกลางวัน

Ecole à journée continue
นอกจากชั ้นอนบุาลแล้ว  โรงเรียนหลายแห่ง ยงัมีกิจกรรมเพ่ือการ 

เรียนเสริม ในช่วงกลางวนัอีกด้วย  โรงเรียนเพ่ือการเรียนเสริมในช่วง 

กลางวนั จะดแูลเดก็ให้ท่านในช่วงเที่ยง (โดยจดัอาหารกลางวนัให้ 

เดก็ด้วย) และในช่วงเย็นหลงัจากโรงเรียนอนบุาลเลกิแล้ว  การเข้า 

ร่วมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนเสริมในช่วงกลางวนั  เป็ นไปตามความ 

สมคัรใจ  ไม่มีการบงัคบั  ผ้ปูกครองของเดก็จะเป็ นผ้ชู่วยกนัออกคา่ 

ใช้จ่ายส�าหรับการดแูลเดก็ ตามรายได้ของตน  รวมทั ้งเป็ นผ้อูอกคา่ 

อาหารด้วย

ผ้บูริหารโรงเรียน จะเป็ นผ้แูจ้งให้ท่านทราบ เก่ียวกบักิจกรรม และสิ่ง 
ทีโ่รงเรียนจดัให้มี  ข้อมลูโดยทัว่ไปเก่ียวกบัโรงเรียนเพื่อการเรียนเสริม 
ในช่ วงกลางวัน สามารถเข้ าดูได้ ทีเ่ว็บไซต์ : 

www.be.ch/offres-complementaires-ecole

ตวัเลือกอื่นๆส�าหรับการหาผ้ดูแูลเด็กจากข้างนอก (ไม่ว่าจะเป็ น 

สถานเลี ้ยงเดก็เลก็   คนรับเลี ้ยงเดก็ช่วงกลางวนั  และอ่ืนๆ) สามารถ 

หาดไูด้ ที่เวบ็ไซต์ : 

www.fambe.sites.be.ch/fr

การให้แพทย์ตรวจสุขภาพ

Contrôle médical
การให้แพทย์ตรวจร่างกายและให้ทนัตแพทย์ตรวจเช็คฟัน ปีละหนึ่ง

ครัง้ เป็นสิ่งท่ีเดก็ในชัน้อนบุาลทกุคนต้องท�า โดยท่ีไม่ต้องเสียคา่ใช้

จ่ายแต่อย่างใด  และหากเด็กจ�าเป็นจะต้องเข้ารับการรักษาต่อไป 

ทางแพทย์ชายหรือแพทย์หญิงท่ีดแูลนกัเรียนก็จะแจ้งให้ผู้ปกครอง

ทราบ  คา่ใช้จ่ายส�าหรับการรักษานัน้ทางผู้ปกครองของเดก็จะต้อง

ออกเอง
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คณะผู้บริหารโรงเรียน  เจ้าหน้าที่ของรัฐ และหน่วยงานที่เช่ียวชาญเฉพาะทาง

คณะผู้บริหารโรงเรียน 

Direction d’école
คณะผู้บริหารโรงเรียน คือผู้ ท่ีรับผิดชอบการด�าเนินการด้านการสอน 

และการจดัการด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนและโรงเรียน

อนบุาล เม่ือท่านมีค�าถามเก่ียวกบัสถานการณ์ในโรงเรียนหรือการ

จดัการของโรงเรียน ซึ่งเป็นค�าถามท่ีทางครูผู้สอนไม่สามารถจะหา

ค�าตอบให้ท่านได้ ขอให้ท่านน�าค�าถามดังกล่าวไปปรึกษาคณะผู้

บริหารโรงเรียน

เจ้าหน้าที่เทศบาล

Autorité commune
เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลท่ีรับผิดชอบ มีหน้าท่ีท่ีจะต้องดแูลให้เดก็ๆ ได้

เข้าเรียนในชัน้อนบุาล ตามท่ีระบอุยูใ่นกฎหมายของแต่ละรัฐ และ

ตามระเบียบการของทางเทศบาล

ศึกษาธิการโรงเรียน

Inspection scolaire
ศกึษาธิการโรงเรียนของแต่ละภมิูภาค คือผู้ ที่มีหน้าที่ควบคมุดแูล 

การศกึษาภาคบงัคบัในแต่ละรัฐ

บริการให้ค�าปรึกษาด้านจติวทิยาแก่เดก็และผู้ปกครอง 

Services psychologiques pour 
enfants et adolescents (SPE)
ส�านักงานการให้ค�าปรึกษาด้านการอบรมเลี ้ยงดูของรัฐ ประจ�า 

ภมิูภาคท่ีท่านพ�านกัอยู่ จะให้ค�าปรึกษาแก่ท่าน  ในกรณีท่ีบตุรของ 

ท่านมีพฒันาการท่ีมีลกัษณะพิเศษ และในกรณีท่ีท่านมีค�าถามพิเศษ 

โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการอบรมเล ีย้งดูบุตร:

www.be.ch/spe

ดูข้ อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการศึกษาภาคบังคับ ได้ ที่: 

www.be.ch/ecole-obligatoire






