Kostenloser thailändischer Sprachkurs

จ่ายเพียงค่าหนังสื อและคู่มือเรี ยนจํานวน สวิสฟรังค์ต่อเทอม
Sie müssen pro Semester nur den Betrag von CHF 50.- für die Kursbücher und
Kursmaterialien bezahlen.

bei der Schule Thai Expert
für Kinder, Stufe 1. Klasse, 2. Semester 1. Teil
jeweils Samstag 14:00 – 16:30,

ทุกวันเสาร์ "#. -"&.' น., 09.02.2013 – 06.07.2013

für Kinder, Stufe 2. Klasse 2. Semester, 1. Teil
jeweils Samstag 09:15 – 11:45,

ทุกวันเสาร์ )." -"".# น., 09.02.2013 – 06.07.2013

เด็กไทยมีคุณค่าเมือพัฒนาอย่ างต่ อเนือง
เนื* องจากความร่ วมมือของอาจารย์สมคิดและอาจารย์อรวรรณผูม้ ีประสบการณ์สอนภาษาไทยมา
มากกว่า " ปี ทําให้เด็กไทยได้มีโอกาสเรี ยนภาษาไทยฟรี เป็ นแห่งแรกของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
โดยอาจารย์ผสู้ อนและผูส้ นับสนุนมีจุดประสงค์ให้เด็กไทย
• มีโอกาสได้เรี ยนรู้ภาษาประจําชาติของตนเพื*อการรักษาไว้ซ* ึ งวัฒนธรรมไทย และได้รับการ
เรี ยนรู้อย่างต่อเนื* อง
• สื* อสารได้คล่องแคล่วและว่องไว
• ทันเศรษฐกิจโลกที*มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ ว
• ได้รับความรู้จากผูม้ ีคุณวุฒิและประสบการณ์พร้อมสื* อการเรี ยนการสอนที*ทนั สมัย
• มีทางเลือกที*กว้างขึ?นในอนาคต
• สามารถนําความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที*ได้รับจากต่างประเทศไปถ่ายทอดพัฒนา
หรื อประยุกต์ใช้เพื*อประโยชน์ของตนและชาติต่อไปได้
(ติดต่ อขอใบสมัครได้ ทเบอร์
ี โทร อ. สมคิด
, อ. อรวรรณ
! "!)

An m e l d un g T ha i l ä n di s c h f ür K i n d e r

ใบสมัครเรียนภาษาไทยสํ าหรับเด็ก

□ 1. Kl. Semester 2a ระดับชั?น ป." เทอม 2a, Kursdauer: jeweils Sa., 09.02.13 - 06.07.13, 09.15-11.45 Uhr
□ 2. Kl. Semester 2a ระดับชั?น ป.A เทอม 2a, Kursdauer: jeweils Sa., 09.02.13 - 06.07.13, 14.00-16.30 Uhr
Name des
Kindes
Vorname des
Kindes

ชื*อสกุลเด็กที*สมัคร
ชื*อตัวและชื*อรองเด็กที*สมัคร

Strasse

ชื*อถนน

PLZ

รหัสไปรษณี ย ์

Ort

ชื*อสถานที*

Telefon Privat
Mobile

เบอร์ โทรบ้านและมือถือ

E-Mail

ที*อยูอ่ ีเมล์

Geburtsdatum

วันเดือนปี เกิด

Geschlecht

เพศ

Name des
Vaters
Vorname des
Vaters

Junge

Mädchen

เด็กชาย

เด็กหญิง

ชื*อสกุลบิดา
ชื*อตัวบิดา

Name der Mutter

ชื*อสกุลมารดา

Vorname der
Mutter

ชื*อตัวมารดา

Welche Herkunft
hat das Kind?

เด็กๆมีเชื?อสายใด

Spricht das Kind
zuhause
thailändisch?

เด็กๆพูดภาษาไทยที*บา้ นไหม

Bei wem lebt das
Kind?

เด็กๆใช้ชีวติ อยูก่ บั ใคร

Schulbildung in
Thailand
Schulbildung in
der Schweiz

การศึกษาที*ประเทศไทย

Thailand

Mischling

เด็กไทยแท้

เด็กลูกครึ* ง

Ja

Etwas

Nein

พูด

พูดบ้าง

ไม่พดู

Mutter

Vater

Eltern

มารดา

บิดา

บิดาและมารดา

การศึกษาที*ประเทศสวิส

Ort / Datum

สถานที*และวันเดือนปี ที*เซ็น

Unterschrift

ลายเซ็น

wenn vorhanden: Schulzeugnisse beilegen

แนบใบเกรดของเมืองไทยและสวิสมาด้ วยถ้ ามี

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kursort und einsenden an สถานทีเรี ยนและทีอยู่สําหรับส่ งใบสมัคร:
Thai Expert, Somkid Sriphanich, Effingerstrasse 14, 3011 Bern

Bei Fragen ติดต่อสอบถามได้ที* 079 339 34 79 / 031 381 74 55

