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Skriv ut

Bromma, Föräldrar Förskola

Tyck till om ditt barns förskola
Du besvarar följande påståenden om ditt barns förskola genom att kryssa i en av de sex rutorna efter
påståendet, där 1 står för Instämmer inte alls och 5 Instämmer helt samt Vet ej om du inte har
kunskap om frågan.
ั
มีแบบสํารวจออนไลน์เวอร์ชนภาษาไทย
เพือตอบคําถามในแบบสํารวจเป็ นภาษาไทย โปรดเยียมชม
่ มายเลขหลัง Användarnamn (”หมายเลขแบบฟอร์ม”) และ Lösenord
http://www.tyckomskolan.se และใสห
ั พ์
(”รหัสเว็บ”) ทีปรากฏในกล่องด ้านบนของแบบฟอร์มภาษาสวีเดน หรือสแกนรหัส QR บนแบบฟอร์มด ้วยโทรศท
ของคุณ

คุณคิดอย่างไรเกียวก ับการเรียนการสอนระด ับอนุบาลของบุตร
หลานของคุณ
กรุณาตอบคําถามต่อไปนีเกียวกับการเรียนการสอนระดับอนุบาลของบุตรหลานของคุณโดยการทําเครืองหมายหนึง
่ งหลังแต่ละประโยค โดยที 1 หมายความว่าไม่เห็นด ้วยอย่างยิง และ 5 หมายความว่าเห็นด ้วยอย่างยิง
ในหกชอ
หรือตอบว่า “ไม่ทราบ” หากคุณไม่ทราบเกียวกับประเด็นในประโยคนัน

Svenska

Thai/ภาษาไทย

Instämmer inte alls

ไม่เห็นด้วยอย่างยิง

2

2

3

3

4

4

Instämmer helt

เห็นด้วยอย่างยิง

Vet ej

ไม่ทราบ

SAMMANFATTANDE OMDÖME

สรุปความคิดเห็น

Jag är som helhet nöjd med mitt
barns förskola.

ึ ว่าในโรงเรียนเตรียมอนุบาลทังหมดมีความปลอดภัย
ข ้าพเจ ้ารู ้สก

Jag upplever att förskolan i sin
helhet är trygg och säker för mitt
barn.

โดยรวมแล ้ว ข ้าพเจ ้าพอใจกับโรงเรียนเตรียมอนุบาลของบุตรหลานของ
ข ้าพเจ ้าแห่งนี

Jag kan rekommendera mitt barns
förskola.

ข ้าพเจ ้าสามารถแนะนํ าโรงเรียนเตรียมอนุบาลแห่งนีต่อได ้

Instämmer inte alls

ไม่เห็นด้วยอย่างยิง

2

2

3

3

4

4

Instämmer helt

เห็นด้วยอย่างยิง
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Vet ej

ไม่ทราบ

UTVECKLING OCH LÄRANDE

การพ ัฒนาและการเรียนรู ้

Jag upplever att den pedagogiska
ึ ว่าสภาพแวดล ้อมทางการศก
ึ ษา (เอกสารประกอบการสอน
ข ้าพเจ ้ารู ้สก
miljön (material och dess
tillgänglighet) på mitt barns förskola และความพร ้อม) ทีโรงเรียนเตรียมอนุบาลของบุตรหลานของข ้าพเจ ้าสง่
uppmuntrar till lek, utveckling och
เสริมการเล่น การพัฒนาและการเรียนรู ้
lärande.
Jag upplever att mitt barn
uppmuntras till att utveckla sitt språk
(utveckla sitt ordförråd, sin förmåga
att berätta, ställa frågor, uttrycka
tankar, att lyssna och utveckla sitt
skriftspråk).

ึ ว่าบุตรหลานของข ้าพเจ ้าได ้รับการสง่ เสริมในการพัฒนา
ข ้าพเจ ้ารู ้สก
ั ท์และความสามารถของพวกเขา
ภาษาของพวกเขา (พัฒนาด ้านคําศพ
ในการโยงเหตุการณ์ ถามคําถาม แสดงความคิดและมุมมอง รับฟั ง และ
พัฒนาภาษาเขียนของพวกเขา)

Jag upplever att mitt barn
uppmuntras till att utveckla sitt
matematiska tänkande (mängd,
antal, ordning, mätning, tid).

ึ ว่าบุตรหลานของข ้าพเจ ้าได ้รับการสง่ เสริมในการพัฒนา
ข ้าพเจ ้ารู ้สก
ความคิดทางคณิตศาสตร์ (จํานวน ปริมาณ ลําดับ การวัด เวลา)

Jag upplever att mitt barn
uppmuntras till att utveckla sin
förståelse för naturvetenskapliga
fenomen (sambanden i naturen
mellan människor, växter och djur).

ึ ว่าบุตรหลานของข ้าพเจ ้าได ้รับการสง่ เสริมในการพัฒนา
ข ้าพเจ ้ารู ้สก
ความเข ้าใจเกียวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติทางวิทยาศาสตร์ (ความ
ั พันธ์ทางธรรมชาติระหว่างคน พืช และสต
ั ว์)
สม

Jag upplever att mitt barn
uppmuntras till att utveckla sin
förmåga att skapa och uttrycka sig i
olika former (lek, bild, rörelse, sång
och musik, dans och drama).

ึ ว่าบุตรหลานของข ้าพเจ ้าได ้รับการสง่ เสริมในการพัฒนา
ข ้าพเจ ้ารู ้สก
ความสามารถในการสร ้างสรรค์และการแสดงออกในรูปแบบทีแตกต่าง
ิ ปะ การเคลือนไหว ร ้องเพลงและดนตรี การเต ้นรําและ
กัน (การเล่น ศล
การแสดง)

Jag upplever att förskolan ger mitt
barn möjlighet att ta del av och möta
olika sorters kulturutbud (genom att
förskolan tar emot eller besöker
teater, musik, dans, samarbetar med
bibliotek, besöker museer och
liknande).

ึ ว่าโรงเรียนเตรียมอนุบาลนีให ้โอกาสบุตรหลานของข ้าพเจ ้า
ข ้าพเจ ้ารู ้สก
ั ผัสและมีสว่ นร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมชนิดต่างๆ กับผู ้ปฏิบต
ได ้สม
ั ิ
ี (สถานรับเลียงจัดการหรือพาไปชม
งานทางวัฒนธรรมระดับมืออาชพ
โรงละคร กิจกรรมเกียวกับดนตรีและการเต ้นรํา ทํางานกับห ้องสมุดหรือ
เยียมชมพิพธิ ภัณฑ์)

Jag upplever att mitt barn använder
ข ้าพเจ ้าเห็นว่าบุตรของข ้าพเจ ้าใชอุ้ ปกรณ์/เครืองมือดิจต
ิ อลในการเรียน
digitala verktyg/hjälpmedel i sitt
รู ้
lärande.
Har du några övriga synpunkter
inom frågeområdet som du vill
framföra?

คุณมีมม
ุ มองอืนๆ ทีเกียวข ้องกับคําถามทีต ้องการจะบอกหรือไม่

Instämmer inte alls

ไม่เห็นด้วยอย่างยิง

2

2

3

3

4

4

Instämmer helt

เห็นด้วยอย่างยิง

Vet ej

ไม่ทราบ

NORMER OCH VÄRDEN

มาตรฐานและค่านิยม

ึ ว่าบุตรหลานของข ้าพเจ ้ารู ้สก
ึ ปลอดภัยทีโรงเรียนเตรียม
Jag upplever att mitt barn känner sig ข ้าพเจ ้ารู ้สก
tryggt på förskolan.
อนุบาล
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Jag upplever att mitt barn
uppmuntras till att utveckla sina
sociala förmågor (utveckla sin
empati, initiativförmåga,
ansvarskänsla, tolerans och
omtanke inför andra).

ข ้าพเจ ้าเห็นว่าบุตรของข ้าพเจ ้าได ้รับการสง่ เสริมให ้พัฒนาทักษะทาง
สงั คม (พัฒนาความเห็นอกเห็นใจ ความรับผิดชอบ ความอดทน และ
การเห็นแก่ผู ้อืน)

Jag upplever att personalen på
förskolan bemöter mitt barn på ett
respektfullt sätt.

ึ ว่าเจ ้าหน ้าทีของโรงเรียนเตรียมอนุบาลปฏิบต
ข ้าพเจ ้ารู ้สก
ั ต
ิ อ
่ บุตรหลาน
ของข ้าพเจ ้าด ้วยความเคารพ

Jag upplever att barnen på förskolan
ึ ว่าเด็กๆ ทีโรงเรียนเตรียมอนุบาลนีได ้รับโอกาสทีเท่าเทียม
ข ้าพเจ ้ารู ้สก
ges lika möjligheter att utvecklas
ื
กันในการพัฒนา โดยไม่คํานึงถึงเพศ เชอชาติ
ศาสนาหรือความ
oberoende av kön, etnisk tillhörighet,
ทุพพลภาพ
religion eller funktionsnedsättning.
Har du några övriga synpunkter
inom frågeområdet som du vill
framföra?

คุณมีมม
ุ มองอืนๆ ทีเกียวข ้องกับคําถามทีต ้องการจะบอกหรือไม่

Ja

ใช่

Nej

ไม่ใช่

Vet ej/Vill ej svara

ไม่ตอ
้ งการตอบคําถาม

Upplever du att ditt barn har
diskriminerats av förskolans
personal?

ึ ว่าบุตรของท่านได ้รับการเลือกปฏิบต
ท่านรู ้สก
ั จิ ากบุคลากรของโรงเรียน
อนุบาลหรือไม่ คาว่า การเลือกปฏิบต
ั ิ หมายความว่า บุตรของท่านได ้รับ
การปฏิบต
ั อ
ิ ย่างไม่เป็ นธรรมในทางใดทางหนึงจากบุคลากรของโรงเรียน
อนุบาล เนืองจากสาเหตุการเลือกปฎิบต
ั ใิ ด ๆ จากเจ็ดข ้ออันได ้แก่เพศ
ื
อัตลักษณ์ทางเพศ หรือการแสดงออกทางเพศ เชอชาติ
ศาสนา หรือ
ื น ความพิการ รสนิยมทางเพศและอายุ
ความเชออื

Kön

เพศ

Könsöverskridande identitet eller
อ ัตล ักษณ์ทางเพศหรือการแสดงออกทางเพศ
uttryck
Etnisk tillhörighet

ื
เชอชาติ

Religion eller trosuppfattning

ื
ศาสนาและความเชอ

Funktionsnedsättning

ความพิการ

Sexuell läggning

รสนิยมทางเพศ

Ålder

อายุ

Vill ej uppge/Vet ej

ไม่ตอ
้ งการระบุ/ไม่ทราบ

Vilken av följande sju
diskrimineringsgrunder var orsaken
till att du upplevde att ditt barn har
diskriminerats av förskolans
personal?

ึ ว่าบุตรของท่านถูกเลือก
สาเหตุการเลือกปฎิบต
ั ข
ิ ้อใดทีทาให ้ท่านรู ้สก
ปฎิบต
ั จิ ากบุคลาการของโรงเรียนอนุบาล

Ja

ใช่

Nej

ไม่ใช่

Vet ej/Vill ej svara

ไม่ตอ
้ งการตอบคําถาม

Har du tagit upp händelsen med
personalen på din förskola?

คุณได ้ปรึกษากับเจ ้าหน ้าทีถึงเหตุการณ์ทเกิ
ี ดขึนหรือไม่

Instämmer inte alls

ไม่เห็นด้วยอย่างยิง

2

2

3

3
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4

4

Instämmer helt

เห็นด้วยอย่างยิง

Vet ej

ไม่ทราบ

SAMVERKAN MED HEMMET

การประสานงานก ับทางบ้านของเด็ก

Mitt barns utveckling och lärande
dokumenteras och synliggörs.

พัฒนาการและการเรียนรู ้ของบุตรหลานของข ้าพเจ ้าได ้รับการบันทึก
ข ้อมูลและยอมรับ

Jag har möjlighet till delaktighet och
inflytande i verksamheten (genom
ข ้าพเจ ้ามีโอกาสในการเข ้าร่วมและมีอท
ิ ธิพลต่อกิจกรรมต่างๆ (ผ่าน
utvecklingssamtal, föräldramöten
ทางการประชุมเพือการพัฒนา การประชุมผู ้ปกครองและการประชุมอืนๆ)
och andra forum).
Jag känner mig välkommen att ställa
ึ ได ้รับการต ้อนรับดีเมือข ้าพเจ ้าถามคําถามและแบ่งปั นความ
ข ้าพเจ ้ารู ้สก
frågor och framföra synpunkter på
คิดเห็นต่าง ๆ เกียวกับสถานรับเลียง
verksamheten.
Jag har fått information om
förskolans mål och arbetssätt.

ข ้าพเจ ้าได ้รับข ้อมูลเกียวกับเป้ าหมายและวิธก
ี ารทํางานของโรงเรียน
เตรียมอนุบาล

Jag uppplever att personalen på
förskolan bemöter mig på ett
respektfullt sätt.

ึ ว่าเจ ้าหน ้าทีของโรงเรียนเตรียมอนุบาลปฏิบต
ข ้าพเจ ้ารู ้สก
ั ต
ิ อ
่ ข ้าพเจ ้า
ด ้วยความเคารพ

Jag upplever att jag på ett enkelt
sätt kan kommunicera digitalt med
mitt barns förskola.

ื
ข ้าพเจ ้าเห็นว่าข ้าพเจ ้าสามารถสอสารผ่
านระบบดิจต
ิ อลกับโรงเรียน
อนุบาลของบุตรแบบง่าย ๆ ได ้

Har du några övriga synpunkter
inom frågeområdet som du vill
framföra?

คุณมีมม
ุ มองอืนๆ ทีเกียวข ้องกับคําถามทีต ้องการจะบอกหรือไม่

Ja

ใช่

Nej

ไม่ใช่

Vet ej/Vill ej svara

ไม่ตอ
้ งการตอบคําถาม

ความร่วมมือก ับทางบ้าน ท่านในฐานะผู ้ปกครองเคยถูกเลือกปฏิบต
ั ิ
Har du som vårdnadshavare blivit
diskriminerad i kontakt med
förskolan verksamhet?

Kön

เมือมีการติดต่อกับโรงเรียนอนุบาลหรือไม่ คาว่า การเลือกปฏิบต
ั ิ
หมายความว่า ท่านได ้รับการปฏิบต
ั อ
ิ ย่างไม่เป็ นธรรมในทางใดทางหนึง
จากบุคลากรของโรงเรียนอนุบาล เนืองจากสาเหตุการเลือกปฎิบต
ั ใิ ด ๆ
จากเจ็ดข ้ออันได ้แก่เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ หรือการแสดงออกทางเพศ
ื
ื น ความพิการ รสนิยมทางเพศและอายุ
เชอชาติ
ศาสนา หรือความเชออื
เพศ

Könsöverskridande identitet eller
อ ัตล ักษณ์ทางเพศหรือการแสดงออกทางเพศ
uttryck
Etnisk tillhörighet

ื
เชอชาติ

Religion eller trosuppfattning

ื
ศาสนาและความเชอ

Funktionsnedsättning

ความพิการ

Sexuell läggning

รสนิยมทางเพศ

Ålder

อายุ

Vill ej uppge/Vet ej

ไม่ตอ
้ งการระบุ/ไม่ทราบ

Vilken av följande sju
ึ ว่าท่านถูกเลือกปฎิบต
diskrimineringsgrunder var orsaken สาเหตุการเลือกปฎิบต
ั ข
ิ ้อใดทีทาให ้ท่านรู ้สก
ั จิ าก
till att du upplevde dig diskriminerad บุคลาการของโรงเรียนอนุบาล
i kontakt med förskolans personal?
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Ja

ใช่

Nej

ไม่ใช่

Vet ej/Vill ej svara

ไม่ตอ
้ งการตอบคําถาม

Har du tagit upp händelsen med
personalen på din förskola?

คุณได ้ปรึกษากับเจ ้าหน ้าทีถึงเหตุการณ์ทเกิ
ี ดขึนหรือไม่

Instämmer inte alls

ไม่เห็นด้วยอย่างยิง

2

2

3

3

4

4

Instämmer helt

เห็นด้วยอย่างยิง

Vet ej

ไม่ทราบ

KOST, RÖRELSE OCH HÄLSA

อาหาร การเคลือนไหวและสุขภาพ

Jag är nöjd med informationen jag
får om maten på förskolan.

ข ้าพเจ ้าพอใจกับข ้อมูลทีได ้รับเกียวกับอาหารทีเสริ ฟ
์ ทีโรงเรียนเตรียม
อนุบาล

Jag upplever att mitt barns förskola
serverar en varierad och näringsrik
mat.

ึ ว่าโรงเรียนเตรียมอนุบาลของบุตรหลานของข ้าพเจ ้าเสริ ฟ
ข ้าพเจ ้ารู ้สก
์
อาหารทีแตกต่างกัน และมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ

Jag upplever att mitt barn
uppmuntras till fysiska aktiviteter.

ึ ว่าบุตรหลานของข ้าพเจ ้าได ้รับการสง่ เสริมให ้ทํากิจกรรมที
ข ้าพเจ ้ารู ้สก
้
ใชแรง

Har du några övriga synpunkter
inom frågeområdet som du vill
framföra?

คุณมีมม
ุ มองอืนๆ ทีเกียวข ้องกับคําถามทีต ้องการจะบอกหรือไม่

ÖVRIGA FRÅGOR

คําถามอืนๆ

Har du några övriga synpunkter som
คุณมีมม
ุ มองอืนๆ ทีต ้องการจะบอกหรือไม่
du vill framföra?
Resultatet av undersökningen
beräknas vara klart i mitten av maj, คาดว่าผลการสํารวจจะได ้รับการประมวลผลในชว่ งกลางเดือน
ange din e-post om du vill få
พฤษภาคม โปรดระบุทอยู
ี อ
่ เี มล หากคุณต ้องการรับข ้อมูลเมือผลลัพธ์
information via mail när resultaten är พร ้อมให ้ใชงาน
้
klara.
K:210, S:7601, L:10

https://reports.origogroup.com/?action=27&lang=10&kommun=210&skolar=7601
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