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คำ�นำ�
เราทุกคนต่างมีความต้องการที่จะสื่อสารกับผู้คนที่พบเจอในชีวิตประจำ�วัน��เมื่อคุณอาศัยอยู่ในเดนมาร์ก��ดังนั้น�จึง
เป็นสิ่งจำ�เป็นที่คุณสามารถเข้าใจและพูดภาษาเดนมาร์กได้�หากคุณต้องการที่จะปรับตัวให้เข้ากับตลาดแรงงานและ
สังคมได้ดี

ด้วยเหตุนี้�เราจึงจัดทำ�แผ่นพับนี้ขึ้นมาเพื่อสมาชิกซึ่งมีเชื้อชาอื่นนอกเหนือจากชาวเดนมาร์ก�กว่า�45,000�รายของ
เราใน�3เอฟ�(3F- FAGLIGT FÆLLES FORBUND�หรือ�สหภาพแรงงานวิชาชีพ)�แผ่นพับนี้เสนอภาพรวม�ของ
ทางเลือกต่างๆ�สำ�หรับการเรียน�ภาษาเดนมาร์ก�ของผู้ที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาพำ�นักในประเทศเดนมาร์ก

ผมหวังว่าทุกคนจะได้แรงบันดาลใจและพบทางเลือกที่เหมาะสม�กับตัวคุณ�ดังที่สมาชิกรายหนึ่งของเราเคยกล่าวไว้
ว่า�”อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของฉันก็คือภาษาเดนมาร์ก�และการแก้ปัญหามีวิธีเดียวก็คือการเรียนภาษาเดนมาร์กนั่นเอง”�
ภาษาถือเป็นกุญแจสำ�คัญในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น

เซือเริน�ไฮเซล�(Søren Heisel)

เลขาธิการใหญ่ของ�3�เอฟ�(3F)
รับผิดชอบฝ่ายตลาดแรงงาน�การศึกษาและบูรณาการ

แผ่นพับนี้บรรยายถึงทางเลือกต่างๆ�ของลูกจ้าง�ส่วน
ผู้ที่ยังว่างงานควรปรึกษาศูนย์จัดหางานและกองทุน
ชดเชยการว่างงาน�(a-kassen)�เกี่ยวกับการเลือก
เรียนภาษาเดนมาร์ก�ในหลักสูตรต่างๆ

คุณจะหาหลักสูตรภาษาเดนมาร์กที่ตรงกับความ

ต้องการของคุณได้ที่ไหนบ้าง

มีหลายโรงเรียนที่เปิดสอนภาษาเดนมาร์กสำ�หรับผู้ที่ย้าย
ถิ่นฐานเข้ามาในประเทศ�โดยในแต่ละหลักสูตรจะมีกลุ่ม
เป้าหมาย�ที่แตกต่างกันไปเล็กน้อย�กล่าวคือ�มีข้อแตก
ต่างในการสอนของภาษาเดนมาร์กระดับต่างๆ�

ขณะนี้คุณรู้ภาษาเดนมาร์กมากน้อยเพียงใด

ก่อนเข้าเรียนหลักสูตรภาษาเดนมาร์ก�มีความจำ�เป็นที่
คุณจะต้องทดสอบเพื่อประเมินว่าคุณรู้ภาษาเดนมาร์ก
มากน้อยเพียงใด�โดยอาจใช้วิธีสอบ�การคัดเลือก�หรือ
ประเมินความสามารถส่วนบุคคล�แต่ทุกวิธีล้วนมีเป้า
หมายเดียวกันนั่นคือ�เพื่อให้มั่นใจว่าคุณเจอหลักสูตร
ภาษาเดนมาร์กที่เหมาะกับตัวคุณและความต้องการของ
คุณจริงๆ

ภาพรวมของหลักสูตรภาษาเดนมาร์กในโรงเรียน�

ต่างๆ�สำ�หรับผู้ที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาในประเทศ

• หลักสูตรภาษาเดนมาร์กของศูนย์ภาษาเดนมาร์กใน�
เขตปกครองท้องถิ่น�(kommune)�ซึ่งรวมถึง�ภาษา
เดนมาร์กเพื่อตลาดแรงงาน�(ภาษาเดนมาร์กเบื้องต้น)�
หรือ�Arbejdsmarkedsrettet�danskundervis-
ning�(introdansk)

• หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาสำ�หรับผู้ใหญ่(เอฟวียูหรือ�
Forberedende�voksenundervisning-FVU)�
โดยปกติแล้ว�ศูนย์การศึกษาสำ�หรับผู้ใหญ่�(วียูซี
หรือ�VUC)�มีหน้าที่เปิดสอนหลักสูตรนี้�ซึ่งจัดแบ่ง

เป็นหลายขั้น�(trin)�ได้แก่�เอฟวียู�ขั้นเริ่มต้น(FVU-
start)�เอฟวียูการอ่าน�สำ�หรับผู้ที่สื่อสารสองภาษา
(FVU læsning for tosprogede)

• หลักสูตรภาษาเดนมาร์กในฐานะภาษาที่สองของเอ
เอ็มยู�(AMU-kurser)�ณ�สถานอาชีวะศึกษา���คุณ
จะเจอหลักสูตรที่สอนภาษาเดนมาร์กอย่างเดียว�และ
หลักสูตรที่รวมวิชาภาษาเดนมาร์ก�และวิชาชีพอื่นๆ�
ของเอเอ็มยู�(Faglige�AMU-kurser)ไว้ด้วยกัน

• หลักสูตรศึกษาผู้ใหญ่ประเภทวิชาสามัญ�(เอวียูหรือ�
Almen�voksenuddannelse-AVU)�โดยปกติ
แล้ว�ศูนย์การศึกษาผู้ใหญ่�(วียูซีหรือ�VUC)�มีหน้า
ที่เปิดสอนหลักสูตรนี้�หลักสูตรของเอวียู�(AVU)�แบ่ง
การเรียนภาษาเดนมาร์กออกเป็นหลายขั้น�(trin)��
อย่างไรก็ตาม�มีสิ่งที่เหมือนกันคือ�การสอนภาษา
เดนมาร์กในระดับที่สูง

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายของการเรียนหลักสูตรต่างๆ�มีความแตกต่าง
กันไป�บางหลักสูตรอาจจะต้องเสียค่าเล่าเรียน�แต่บาง
หลักสูตรไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ�และหลักสูตรส่วนใหญ่ยังมี
ค่าตอบแทนพิเศษให้สำ�หรับผู้เรียน�อีกด้วย

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

www.ug.dk���

www.3fuddannelsesnyt.dk�

www.svu.dk

www.veug.dk

คุณสามารถขอรับคำ�ปรึกษาจากสามเอฟ�(3F)�

สาขาใกล้บ้านคุณได้เสมอ�และมั่นใจได้ว่า�คุณจะได้

รับคำ�แนะนำ�ในทางที่ถูกต้อง



หลังจากเข้าเรียนหลักสูตรภาษาเดนมาร์ก ดิฉัน
สามารถเข้าใจระบบของเดนมาร์กได้ดีขึ้นมาก ตอน
นี้ ดิฉันจึงบอกต่อเพื่อนร่วมงานของดิฉันให้ทราบถึง
สิทธิของเราในตลาดแรงงาน พวกเขาพึงพอใจกับ
เรื่องนี้มากทีเดียว
ฟิรูตา ลาร์เซน (Firuta Larsen) เกิดที่โรมาเนีย และเป็นผู้ช่วย
ด้านการบริการที่โรงพยาบาลกลาง (Rigshospitalet)

เขตปกครองท้องถิ่นมีหน้าที่เปิดสอนหลักสูตรนี้

หลักสูตรนี้ประกอบด้วยภาษาเดนมาร์กทั่วไป�ภาษาเพื่อธุรกิจ�และภาษาที่
เกี่ยวข้องกับการทำ�งาน�โดยจะเน้นการเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมการทำ�งาน�
สภาพแวดล้อมในการทำ�งาน�และความปลอดภัย

หลักสูตรประกอบด้วยการเรียนภาษาเดนมาร์กจำ�นวน�250�ชั่วโมง�ซึ่งแบ่ง
ออกเป็นห้าโมดูล�(modul)�โมดูลละ�50�ชั่วโมง�ทั้งนี้�ผู้เรียนต้องสำ�เร็จ
หลักสูตรภายในระยะเวลาหนึ่งปีครึ่ง

เมื่อคุณเรียนจบ�250�ชั่วโมงภายในระยะเวลาหนึ่งปีครึ่ง�คุณจะสามารถเข้า
รับการทดสอบจบได้

กลุ่มเป้าหมายของภาษาเดนมาร์กสำ�หรับตลาดแรงงาน:
ภาษาเดนมาร์กสำ�หรับตลาดแรงงานมีไว้สำ�หรับ:
• ผู้ที่เพิ่งเข้ามาพำ�นักในเดนมาร์กและผู้ที่ทำ�งานในเดนมาร์ก
• ผู้ที่ติดตามมากับคู่สมรส
• ผู้ที่เดินทางไปทำ�งานข้ามประเทศในสหภาพยุโรป

ภาษาเดนมาร์กสำ�หรับตลาดแรงงาน�
(ภาษาเดนมาร์กเบื้องต้น)

หลักสูตรภาษาเดนมาร์กสำ�หรับ

ตลาดแรงงานเปิดสอนที่ไหน

โดยปกติแล้ว�หลักสูตรนี้จะเปิดสอน
ที่ศูนย์ภาษา�อย่างไรก็ตาม�อาจมี
การเรียนที่อื่นด้วย�เช่น�ที่ทำ�งาน
ของคุณ�หรือสาขาสามเอฟ�(3F)�
ในท้องถิ่นของคุณ

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่ายการเรียนใดๆ�และ
คุณยังสามารถรับการสนับสนุน
ทางด้านการศึกษาสำ�หรับ�ผู้ใหญ่
จากรัฐ�(เอสวียูหรือ��Statens 
Voksenuddannelsesstøtte- 

SVU)�ได้�หากมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไข�ทั้งนี้�คุณต้องขอรับเอสวียู�
(SVU)�ก่อนเริ่มต้นหลักสูตร



กลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรภาษาเดนมาร์ก
• ผู้ลี้ภัยที่เพิ่งเข้ามาในประเทศ
• ผู้ที่มาเพื่ออยู่ร่วมกับครอบครัว
• ผู้ที่สำ�เร็จหลักสูตรภาษาเดนมาร์กสำ�หรับตลาดแรงงาน

หลักสูตรภาษาเดนมาร์ก�1 
(Danskuddannelse�1)�สำ�หรับผู้
ที่ไม่สามารถอ่านและเขียนภาษาแม่
ของตนเองได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้เพื่อ
ปูทักษะพื้นฐานในการพูด�การ
อ่านและการเขียนภาษาเดนมาร์ก�
หลักสูตรภาษาเดนมาร์ก�1�แบ่ง
ออกเป็นหกโมดูล

หลักสูตรภาษาเดนมาร์ก�2�

(Danskuddannelse�2)�สำ�หรับ
ผู้ที่มีพื้นฐานการศึกษาระยะสั้น
จากถิ่นกำ�เนิด�วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรนี้เพื่อให้สามารถเข้าใจ�
พูด�และอ่านภาษาเดนมาร์กได้�
หลักสูตรภาษาเดนมาร์ก�2�แบ่ง
ออกเป็นหกโมดูล

หลักสูตรภาษาเดนมาร์ก�3 
(Danskuddannelse�3)�สำ�หรับ
ผู้ที่มีพื้นฐานการศึกษาระยะปาน
กลางหรือระยะยาว�หมายถึงอาจ
เคยศึกษาในระดับอาชีวะศึกษา�
มัธยมปลาย�หรือระดับอุดมศึกษา�
หลักสูตรภาษาเดนมาร์ก�3�แบ่ง
ออกเป็นหกโมดูล

เขตปกครองท้องถิ่นมีหน้าที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาเดนมาร์ก

ตลอดทั้งหลักสูตรภาษาเดนมาร์ก�คุณจะได้เรียนการเข้าใจ�การพูด�
การอ่าน�และการเขียนภาษาเดนมาร์ก�ส่วนความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม
และสภาพสังคมในเดนมาร์กจะเป็น�หัวข้อหลักในการเรียน�ซึ่งรวมถึง
การแนะนำ�เบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดแรงงาน�โอกาสในการศึกษา�และ
ประชาธิปไตยของเดนมาร์ก

หลักสูตรภาษาเดนมาร์กมีสามระดับ�(niveau)�ที่แตกต่างกัน�หลังจากถูก
วัดระดับความสามารถแล้ว�คุณจะถูกจัดให้อยู่ในชั้นเรียนภาษาเดนมาร์ก
และโมดูลที่เหมาะสมกับตัวคุณ

เมื่อคุณสำ�เร็จหลักสูตรภาษาเดนมาร์กระดับนึงแล้ว�คุณสามารถเลื่อนไป
เรียนระดับถัดไปได้

ทั้งนี้�คุณมีสิทธิ์ที่จะเรียนหลักสูตรภาษาเดนมาร์กนี้�ภายในห้าปีแรกนับ
แต่ที่คุณมาถึงเดนมาร์ก�ซึ่งหมายความว่า�คุณได้รับอนุญาตให้หยุด
เรียนในระหว่างชั้นเรียนต่างๆ�สำ�หรับผู้ที่เรียนและสำ�เร็จหลักสูตรภาษา
เดนมาร์กสำ�หรับตลาด�แรงงาน�(ภาษาเดนมาร์กเบื้องต้น)�มาแล้ว�จะมี
สิทธิ์เรียนหลักสูตรภาษาเดนมาร์กนี้สามปี

หลักสูตรภาษาเดนมาร์กเปิด

สอนที่ไหน

โดยปกติแล้ว�หลักสูตรนี้จะเปิดสอน
ที่ศูนย์ภาษา�อย่างไรก็ตาม�อาจมี
การเรียนที่อื่นด้วย�เช่น�สาขาสาม
เอฟ�(3F)�ในท้องถิ่นของคุณ

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่ายการเรียนใดๆ�และ
คุณสามารถรับการสนับสนุนทาง
ด้านการศึกษาสำ�หรับผู้ใหญ่จาก
รัฐ�(เอสวียูหรือ�SVU)�ได้�หากมี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข�ทั้งนี้�
คุณต้องขอรับเอสวียู�(SVU)�ก่อน
เริ่มต้นหลักสูตร

หลักสูตรภาษาเดนมาร์ก



เอฟวียู�(FVU)�และหลักสูตรภาษาเดนมาร์กสำ�หรับผู้ที่ย้ายถิ่นฐาน�

เข้ามาในประเทศ

เอฟวียู�(FVU)�เปิดสอนภาษาเดนมาร์กสองหลักสูตรแก่ผู้เรียนที่ย้าย
ถิ่นฐานเข้ามาในประเทศ�ได้แก่�เอฟวียูขั้นเริ่มต้น�(FVU-start)�เอฟวียูการ
อ่าน�สำ�หรับผู้ที่สื่อสารสองภาษา�(FVU læsning for tosprogede)

เอฟวียูขั้นเริ่มต้น�(FVU�start)�

หลักสูตรนี้มีเป้าหมายเพื่อผู้ใหญ่ที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาในประเทศ�ซึ่งต้องการ
พัฒนาทักษะการพูดเพื่อการสื่อสารภาษาเดนมาร์ก�รวมถึงคำ�ศัพท์ต่างๆ�

หลักสูตรภาษาเดนมาร์กของเอฟวียู��(FVU)�จะใช้เวลาเรียนจำ�นวน�30�
ชั่วโมง�ถึง�60�ชั่วโมง�ครั้งละ�60�นาที

เอฟวียูการอ่านสำ�หรับผู้ที่สื่อสารสองภาษา�(FVU læsning for 

tosprogede)

หลักสูตรเอฟวียู�(FVU)�การอ่าน��ขั้น�(trin)�1,2,3�และ�4�ประกอบด้วย
เนื้อหาซึ่งพัฒนาโดยเฉพาะสำ�หรับผู้ที่สื่อสารสองภาษา�หลักสูตรเอฟวียู�
(FVU)�การอ่านสำ�หรับผู้ที่สื่อสารสองภาษาจะใช้เวลาเรียนะระหว่าง�60�
บทเรียน�ถึง�80�บทเรียน�ครั้งละ�45�นาท

เอฟวียู�(FVU)�เปิดสอนที่ไหน

โดยปกติแล้ว�หลักสูตรนี้จะเปิดสอน
ที่วียูซี�(VUC)�หรือศูนย์การศึกษา
ผู้ใหญ่�อย่างไรก็ตาม�อาจมีการ
เรียนที่อื่นด้วย�เช่น�สาขาสามเอฟ�
(3F)�ในท้องถิ่นของคุณ

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่ายการเรียนใดๆ�และ
คุณสามารถรับการสนับสนุนทาง
ด้านการศึกษาสำ�หรับผู้ใหญ่จาก
รัฐ�(เอสวียูหรือ�SVU)�ได้�หากมี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข�ทั้งนี้�
คุณต้องขอรับเอสวียู�(SVU)�ก่อน
เริ่มต้นหลักสูตร

หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษา
สำ�หรับผู้ใหญ่�(เอสวียู�หรือ�

ไม่เพียงแต่ดิฉันได้พัฒนาการอ่านและการเขียน
ภาษาเดนมาร์ก หลังจากเรียนหลักสูตรภาษา
เดนมาร์กแล้ว แต่ตอนนี้ดิฉันยังสามารถสื่อสารกับ
เพื่อนร่วมงาน และหัวหน้าได้ดีมากขึ้นด้วย ซึ่งทำาให้
การไปทำางานสนุกยิ่งขึ้น

เบอร์นาเดตา ไทรโซะ (Bernadeta Thrysøe) เกิดที่โปแลนด์ 
และเป็นผู้ชำานาญด้านทำาความสะอาดของเขตครองท้องถิ่น 
อัลบอร์ก



หลักสูตรภาษาเดนมาร์กของเอเอ็มยู�(AMU)�มีชื่อว่า�”ภาษาเดนมาร์กใน
ฐานะภาษาที่สองสำ�หรับผู้ลี้ภัยและผู้ที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาในประเทศ”�ซึ่ง
แบ่งเป็นสามระดับ��(niveau)�และแต่ละระดับจะใช้เวลาเรียนไม่เกิน�40�
วัน�การสอนมีเป้าหมายฉพาะเจาะจงโดยการเน้นสอนด้านวิชาชีพตรงตาม
สาขาที่คุณกำ�ลังทำ�งานอยู่

คุณสามารถเรียนจบหลักสูตรภาษาเดนมาร์กของเอเอ็มยู�(AMU)�เฉพาะ
วิชาภาษาเดนมาร์กเพียงอย่างเดียว�หรือเรียนหลักสูตรภาษาเดนมาร์กร่วม
กับวิชาชีพอื่นๆ�ของเอเอ็มยู�(Faglige�AMU-kurser)�ก็ได้

หลักสูตรนี้สามารถจัดตารางเรียนได้อย่างยืดหยุ่นตามความเหมาะสม�
กล่าวคือ�สามารถเรียนนอกเวลาได้�แต่ใช้ระยะเวลาเรียนนานขึ้น

เอเอ็มยู�(AMU)�แบ่งออกเป็นสามระดับ�
(niveau)�ได้แก่
ระดับพื้นฐาน 

ต้องมีทักษะภาษาเดนมาร์กอย่าง
น้อยเทียบเท่ากับการทดสอบระดับ
ภาษาเดนมาร์ก�1�(Prøve i Dansk 

1)�ของศูนย์ภาษา

ระดับทั่วไป 

ต้องมีทักษะภาษาเดนมาร์กเกือบ
เทียบเท่ากับกับการทดสอบระดับ
ภาษาเดนมาร์ก�2�(Prøve i Dansk 

2)��ของศูนย์ภาษา

ระดับสูง 
ต้องมีทักษะภาษาเดนมาร์กอย่าง
น้อยเทียบเท่ากับการทดสอบระดับ
ภาษาเดนมาร์ก�2�(Prøve i Dansk 

2)��ของศูนย์ภาษา
หลักสูตรภาษาเดนมาร์กของเอ

เอ็มยู�(AMU)�เปิดสอนที่ไหน

โดยปกติแล้ว�หลักสูตรนี้จะเปิดสอน
ที่สถานอาชีวะศึกษา�(Erhvervs-
skolen)�อย่างไรก็ตาม�อาจมีการ
เรียนที่อื่นด้วย�เช่น�ที่สาขาสามเอฟ�
(3F)�ในท้องถิ่นของคุณ

ค่าใช้จ่าย

คุณสามารถรับค่าตอบแทนพิเศษวี
อียู��(VEU-godtgørelse)��ตาม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้�โดยคุณ
สามารถขอรับค่าตอนแทนพิเศษวีอี
ยูได้หลังจากจบหลักสูตรแล้ว�ในปี�
2017�คุณสามารถรับค่าตอบแทน
พิเศษวีอียูจำ�นวน�679.20�โครน
เดนมาร์กต่อวัน�/�3,396�โครน
เดนมาร์กต่อสัปดาห์��หากคุณเข้า
เรียนหลักสูตร�AMU�ในระหว่าง
เวลาการทำ�งานของคุณ

ค่าเล่าเรียนหลักสูตรภาษาเดนมาร์ก
ของเอเอ็มยู�(AMU)��ในปี�2017�
จำ�นวน�184�โครนเดนมาร์กต่อวัน�
/�920�โครนเดนมาร์กต่อสัปดาห์

หลักสูตรวิชาชีพสำ�หรับตลาดแรงงาน
ของเอเอ็มย



หลักสูตรภาษาเดนมาร์กของเอวียู�(AVU)�สำ�หรับผู้ที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาใน
ประเทศมีชื่อว่า�”ภาษาเดนมาร์กในฐานะภาษาที่สอง”�โดยมีการสอนหลาย
ระดับ�(niveau)

ระดับแรก�คือหลักสูตรเอวียู�(AVU)�”ภาษาเดนมาร์กในฐานะภาษาที่สอง-
ระดับพื้นฐาน”�ซึ่งมีเป้าหมายในการปูความรู้ที่จำ�เป็นให้แก่คุณเพื่อที่จะ
สามารถ�เข้าเรียนในหลักสูตร�”ภาษาเดนมาร์กในฐานะภาษาที่สอง”�ระดับ
ต่อไป,�นั่นคือระดับจี�(niveau�G)

หลักสูตรนี้มีเป้าหมายสำ�หรับที่ผู้ที่มีระดับภาษาเดนมาร์กต่ำ�กว่าระดับ
สุดท้าย�(Det�afsluttende�niveau)�ของโรงเรียนภาษา,�ขั้นที่�3�(trin�3)�
อย่างไรก็ตาม�คาดว่าผู้เรียนจะสามารถสำ�เร็จหลักสูตร�ระดับนี้ได้ในระยะ
เวลา�140�ชั่วโมง

หลักสูตรภาษาเดนมาร์กสำ�หรับผู้เรียนที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาใน�ประเทศของเอวียู�(AVU)�ระดับต่อไป�(De 

efterfølgende niveauer)�ได้แก ่

• ระดับจี�(Niveau�G)�ซึ่งเทียบเท่ากับวิชาภาษาเดนมาร์กในชั้นเรียนที่�9�ของโรงเรียนประถมและมัธยมต้น

• ระดับเอฟ�(Niveau�F)�ซึ่งเทียบเท่ากับภาษาเดนมาร์กในการศึกษาวิชาชีพ,��ระดับวิชาพ้ืนฐานเอฟ�(Grundfag�F)

• ระดับอี�(Niveau�E)�ซึ่งเทียบเท่ากับภาษาเดนมาร์กในชั้นเรียนที่�10�ของโรงเรียนประถมและมัธยมต้น

• ระดับดี�(Niveau�D)�ซึ่งเทียบเท่ากับภาษาเดนมาร์กในการศึกษาวิชาชีพ�ระดับวิชาพื้นฐานดี�(Grundfag�D)��และ
เป็นระดับสูงสุดของวิชาภาษาเดนมาร์กในโรงเรียนมัธยมปลาย�หรือระดับเอชเอฟ�(HF-niveau)

เอวียู�(AVU)�เปิดสอนที่ไหน

โดยปกติแล้วหลักสูตรนี้จะเปิดสอน
ที่วียูซี�(VUC)�หรือ�Voksenud-
dannelsescentret�(ศูนย์การ
ศึกษาผู้ใหญ่)�อย่างไรก็ตาม�อาจมี
การเรียนที่อื่นด้วย�เช่น�ที่สาขาสาม
เอฟ�(3F)�ในท้องถิ่นของคุณ

ค่าใช้จ่าย

คุณสามารถรับการสนับสนุนทาง
ด้านการศึกษาสำ�หรับผู้ใหญ่จาก�
รัฐ�(เอสวียูหรือ�SVU)�ได้�หากมี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข�ทั้งนี้�
คุณต้องขอรับเอสวียู�(SVU)�ก่อน
เริ่มต้นหลักสูตร�

ในปี�2017�คุณสามารถได้รับเอสวี
ยูจำ�นวน�679.20�โครนเดนมาร์ก
ต่อวัน�/�3,396�โครนเดนมาร์กต่อ
สัปดาห์�หากคุณเข้าเรียนหลักสูตร
เอวียูในระหว่างเวลาการทำ�งาน
ของคุณ

ค่าเล่าเรียนสำ�หรับหลักสูตรภาษา
เดนมาร์กของเอวียู�(AVU)�ในปี�
2017��จำ�นวน�120�โครนเดนมาร์ก
ต่อหนึ่งหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาผู้ใหญ่ประเภทวิชาสามัญ�
(เอวียูหรือ-AVU)



เอฟวียูการอ่านสำ�หรับผู้ที่สื่อสาร

สองภาษา�(FVU-�lๆsning�for�

tosprogede)

เอเอ็มยู�(AMU)-ภาษาเดนมาร์กในฐา

นะภาษาที่สองสำ�หรับผู้ลี้ภัยและผู้ที่ย้

ายถิ่น�ฐานเข้ามาในประเทศ

เอวียู-�ภาษาเดนมาร์กในฐานะภาษา

ที่สองของเอวียู�(AVU-�Dansk�som�

andetsprog)

สำ�หรับผู้ที่
• อาศัยและทำ�งานในเดนมาร์กมาระ
ยะหนึ่งแต่�เรียนรู้ภาษาเดนมาร์กยัง
ไม่เพียงพอที่จะผ่านหลักสูตร�ภาษา
เดนมาร์กขั้น1�(trin�1)

สำ�หรับผู้ที่
• มีทักษะหรือไม่มีทักษะวิชาชีพ�และผู้ที่รู้
ภาษาเดนมาร์กระดับเบื้องต้น

สำ�หรับผู้ที่
สำ�เร็จหลักสูตรภาษาเดนมาร์ก�2�(Dan-
skuddannelse�2)�หรือผู้ที่มีทักษะ
เทียบเท่า

มีทักษะภาษาเดนมาร์กอยู่บ้างแต่ไม่
เทียบเท่ากับหลักสูตรภาษา�เดนมาร์ก
ขั้น�1�(trin�1)

มีทักษะภาษาเดนมาร์กอย่างน้อยเทียบ
เท่ากับหลักสูตรภาษา�เดนมาร์กขั้น�1�
(trin�1)

มีทักษะภาษาเดนมาร์กอย่างน้อยเทียบ
เท่ากับหลักสูตรภาษา�เดนมาร์กขั้น�2�
(trin�2)

หลักสูตรนี้จะใช้เวลาเรียนระหว่าง�60�
ถึง�80�บทเรียน�บทเรียนละ�45�นาที�
โดยปกติแล้ว�จะเปิดสอนที่ศูนย์การ
ศึกษาผู้ใหญ่�(วียูซีหรือ�VUC)
ทั้งนี้�คุณสามารถสำ�เร็จหลักสูตรด้วย
การทดสอบ�(FVU- prøve)�และรับ
ประกาศนียบัตร

หลักสูตรเปิดสอนสามระดับ�(niveau)�
ได้แก่�ระดับพื้นฐาน�ระดับทั่วไป�และ
ระดับสูง
�เปิดสอนที่ศูนย์เอเอ็มยู�(AMU)�หรือที่
ทำ�งานของคุณระหว่างช่วงกลางวัน�เย็น�
หรือวันหยุดสุดสัปดาห์-เป็นเวลาอย่าง
น้อยสามสัปดาห์
คุณสามารถจบหลักสูตรภาษาเดนมาร์ก
ของเอเอ็มยู�(AMU)�เฉพาะวิชาภาษา
เดนมาร์กอย่างเดียว�หรือเรียนวิชาภาษา
เดนมาร์กร่วมกับวิชาชีพอื่นๅของเอเอ็มยู�
(Faglige�AMU-kurser)�ก็ได้

เปิดสอนที่ศูนย์การศึกษาผู้ใหญ่วียูซี�
(VUC)
ทั้งนี้�อาจสำ�เร็จหลักสูตรด้วยการทดสอบ
ซึ่งเทียบเท่ากับการทดสอบวิชาภาษา
เดนมาร์กของโรงเรียนประถมและมัธยม
ต้น�หลังจากนั้นจะเลื่อนขึ้นไปเรียนระดับ
ต่อไปของเอวียู�(AVU)�ได

หลักสูตรดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ�
คุณสามารถขอรับเอสวียู�(SVU)�ตาม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ค่าเล่าเรียน�184�โครนเดนมาร์กต่อวัน/�
920�โครนเดนมาร์กต่อสัปดาห์สำ�หรับ
ปี�2017
คุณสามารถขอรับค่าตอนแทนพิเศษวีอียู��
(VEU-godtgørelse)�ได้ตามหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง

ค่าเล่าเรียน�120�โครนเดนมาร์กต่อหนึ่ง
หลักสูตรสำ�หรับปี�2017
คุณสามารถขอรับเอสวียู�(SVU)�ได้ตาม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 
 

  ภาษาเดนมาร์กสำ�หรับตลาด

แรงงาน�(ภาษาเดนมาร์กเบื้อง

ต้น)

หลักสูตรภาษาเดนมาร์ก เอฟวียูขั้นเริ่มต้น�(FVU-start)

กลุ่มเป้าหมาย สำ�หรับผู้ที่เป็น
• แรงงานผู้ใหญ่ชาวต่างชาติที่เพิ่ง
เข้ามาในประเทศ

• คู่สมรส
• ผู้เดินทางไปทำ�งานข้ามประเทศ
ในสหภาพยุโรปเป็นประจำ�

คุณมีสิทธิ์ที่จะเรียนหลักสูตรภาษา
เดนมาร์กสำ�หรับตลาดแรงงานได้
ภายในระยะเวลาหนึ่งปีครึ่ง

สำ�หรับผู้ที่เป็น
• ผู้ลี้ภัยที่เพิ่งเข้ามาในประเทศ
• ผุ้ที่มาย้ายอยู่ร่วมกับครอบครัว�
ซึ่งมีใบอนุญาตพำ�นักและ
หมายเลขประจำ�ตัวบุคคล

คุณมีสิทธิ์ที่จะเรียนในหลักสูตร
ภาษาเดนมาร์กได้ภายในระยะ�
เวลาห้าปี

สำ�หรับผู้ที่
• อาศัยและทำ�งานในเดนมาร์ก
มาระยะหนึ่ง�และผู้ที่ต้องการ
พัฒนาภาษาเดนมาร์กของ
ตนเอง�ก่อนเข้าไปเรียนเอฟวี
ยูการอ่านสำ�หรับผู้ที่สื่อสาร
สอง�ภาษา�(FVU læsning for 

tosprogede)

คุณสมบัติใน

การเข้าเรียน
ไม่จำ�เป็นต้องมีทักษะภาษา
เดนมาร์กมาก่อนเมื่อเริ่มต้น
หลักสูตร

ไม่จำ�เป็นต้องมีทักษะภาษา
เดนมาร์กมาก่อนเมื่อเริ่มต้น
หลักสูตร

มีทักษะภาษาเดนมาร์กอยู่บ้างเมื่อ
เริ่มต้นหลักสูตร

การจัด

หลักสูตรการ

เรียน

การเรียนจะแบ่งออกเป็นห้า
หลักสูตร�(forløb)�ซึ่งมี�50�บท
เรียน�
โดยปกติแล้ว�จะเปิดสอนที่ศูนย์
ภาษาในช่วงกลางวัน�เย็น�หรือวัน
หยุดสุดสัปดาห์�อย่างไรก็ตาม�อาจ
มีการเรียนในที่ทำ�งานหรือที่สาขา
สามเอฟ�(3F)�ในท้องถิ่นของคุณ
อีกด้วย�
ทั้งนี้�จะมีการทดสอบเมื่อเรียนจบ
หลักสูตร

หลักสูตรประกอบด้วย�6�ถึง�15�
บทเรียนต่อสัปดาห์�
โดยปกติแล้ว�จะเปิดสอนที่ศูนย์
ภาษาในช่วงกลางวัน�เย็น�หรือวัน
หยุดสุดสัปดาห์�
คุณสามารถทดสอบจบแล้วรับ
ประกาศนียบัตรได้ในภายหลัง

หลักสูตรนี้จะใช้เวลาเรียนระหว่าง�
30�ถึง�60�บทเรียน�บทเรียน
ละ�60�นาที�โดยปกติแล้ว�จะเปิด
สอนที่ศูนย์การศึกษาผู้ใหญ่�(วียูซี
หรือ�VUC)
คุณสามารถสำ�เร็จหลักสูตรด้วย
การทดสอบ�(FVU-prøve)�และรับ
ประกาศนียบัตร�
เมื่อทดสอบผ่านแล้วสามารถเข้า
เรียนหลักสูตรเอฟวียู�สำ�หรับผู้
ที่สื่อสารสองภาษา�(FVU- læs-

ning for tosprogede)�ขั้น�1�(trin�
1)�ต่อไปได้

ค่าใช้จ่าย ศูนย์จัดหางานในเขตปกครองซึ่ง
คุณอาศัยหรือที่คุณทำ�งานอยู่�จะ
เป็นผู้ออกค่าเล่าเรียน�
คุณสามารถขอรับเอสวียู�(SVU)�
ได้ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์จัดหางานในเขตปกครองซึ่ง
คุณอาศัยหรือที่คุณทำ�งานอยู่�จะ
เป็นผู้ออกค่าเล่าเรียน�
คุณสามารถขอรับเอสวียู�(SVU)�
ได้โดยดำ�เนินการตามหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง 

หลักสูตรนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ�
คุณสามารถขอรับเอสวียู�(SVU)�
ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

INTRO DANSK FVU FVU AMU AVU



บรรณาธิการ�:�คริสติเนอะ�อัลเบ็ก�(Christine�Albๆk)�เม็ตเต้�ลุนเนเยอร์�(Mette�Lundager)�
และ�ซูซานเนอะ�วินด์�(Susanne�Wind),�3F
จัดรูปแบบ�:�เฟลมมิ่ง�การ์น�นีลเซน�(Flemming�Gaarn�Nielsen),�3F
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม�โปรดติดต่อ�แอนโทนี�ซูลเวสเตอร์��(Anthony�Sylvester)�
ที่�anthony.sylvester@3f.dk�หรือซูซานเนอะ�วินด์�(Susanne�Wind)�ที่�susanne.wind@3f.dk
จัดพิมพ์โดยสามเอฟ�เอยูไอ�(3F�AUI)�ฝ่ายตลาดแรงงาน�การศึกษาและบูรณาการ
แคมป์แมนส์เกลด์�4,�1790�โคเปนฮาเกน�วี�(Kampmannsgade�4,�1790�Copenhagen�V)
มกราคม�2017
รายการเลขที่�:�6104-10


