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คุณหรือบุตรหลานของคุณอยากเข้า
ร่วมทำากิจกรรมที่น่าสนใจในช่วงเวลา
ว่างของคุณหรือไม่
ในภาษานอรเ์วย ์ Fritid (เวลาวา่ง) หมายถ งึเวลาท ีค่ณุม ใีหก้บั
ตวัเอง ท ีค่ณุเล อืกไดว้า่คณุอยากท ีจ่ะทำาอะไรใหก้บัตวัเอง 
การเขา้รว่มทำาก จิกรรมส นัทนาการ หร อืเขา้ชมรมอาสาสมคัร
หร อืองคก์รตา่ง ๆ ลว้นแตเ่ป น็ทางเล อืกท ีด่ ใีนการทำาความ
ร ูจ้กักบัคนอ ืน่ ๆ และไดเ้ขา้เป น็สว่นหน ึง่ของชมุชนในทอ้ง
ถ ิน่ Sola ม กี จิกรรมส นัทนาการอย ูม่ากมาย เชน่ สโมสรก ฬีา
อยา่งฟตุบอลหร อืย มินาสต กิ หมากรกุ การเร ยีนดนตร ี การ
เลน่ดนตร กีบัวงดนตร ี ก จิกรรมลกูเส อืหร อืหนว่ยงานกาชาด 
เป น็ตน้
ภายใตช้อ่งทางการสง่เสร มิการจดัก จิกรรมส นัทนาการของเรา 
เราพรอ้มชว่ยใหเ้ดก็และเยาวชนท ีม่ อีายตุ ั ง้แต่ 6 – 18 ป ี ได ้
เขา้มาม สีว่นรว่มในก จิกรรมส นัทนาการในเขตเทศบาลเม อืง 
Sola ไดโ้ดยไมต่อ้งเส ยีคา่ใชจ้า่ยใด!

การสง่เสร มิการจดัก จิกรรมสนัทนาการ
การสง่เสร มิการจดัก จิกรรมส นัทนาการน ีเ้ป น็ชอ่งทางส ำาหร บั
เดก็และเยาวชนในการสรา้งเคร อืขา่ยทางสงัคมผา่นก จิกรรม
ส นัทนาการท ีต่นเองพอใจ และเม ือ่สรา้งความส มัพนัธ ์
ไดแ้ลว้ ผ ูเ้ขา้รว่มก จิกรรมกจ็ะสามารถพฒันาทกัษะความ
เช ีย่วชาญ เก ดิความสนกุเพล ดิเพล นิและเก ดิความร ูส้ กึเป น็
อนัหน ึง่อนัเด ยีวกนั แผนงานน ีแ้บง่ออกเป น็ 6 ข ั น้ตอนไดแ้ก่

1. การพดูคยุเพ ือ่หาขอ้มลู
การพดูคยุเพ ือ่หาขอ้มลูเป น็จดุเร ิม่ตน้ในการเตร ยีมความ
พรอ้ม โดยจะเป น็การสอบถามขอ้มลูเก ีย่วกบัตวัคณุ และให ้
ขอ้มลูเก ีย่วกบัการสง่เสร มิก จิกรรมส นัทนาการ โดยไมม่ ขีอ้
ผกูมดัใด ๆ 
 โดยในตอนทา้ยของการพดูคยุคณุสามารถตดัส นิใจ
ไดว้า่จะเขา้รว่มก จิกรรมส นัทนาการท ีไ่ดร้ บัการสง่เสร มิหร อื
ไม่

2. การประเม นิดา้นความสนใจ 
ความตอ้งการและความฝ นั
ส ิง่ส ำาคญัค อืก จิกรรมส นัทนาการน ีจ้ะตอ้งเป น็ส ิง่ท ีค่ณุหร อื
บตุตรหลานของคณุอยากทำาจร งิ ๆ การพดูคยุน ีจ้ะชว่ยใหเ้รา
สามารถระบไุดว้า่ก จิกรรมส นัทนาการใดท ีค่ณุเหมาะจะเขา้รว่ม 
การหาก จิกรรมท ีต่อ้งการใกลท้ ีพ่กัของคณุและการตรวจสอบ
วา่ม กี จิกรรมใดบา้งจดัอย ูอ่าจคอ่นขา้งย ุง่ยาก ดว้ยเหตนุ ี เ้รา
จ งึม กี จิกรรมทางเล อืกมากมายและพรอ้มใหข้อ้มลูก จิกรรม
ตา่ง ๆ แกค่ณุอยา่งเตม็ท ี ่

3. การพ จิารณาทบทวนเก ีย่วกบัก จิกรรม
ส นัทนาการ
ก จิกรรมจะจดัข ึน้ท ีไ่หน เป น็ก จิกรรมส ำาหร บัท ั ง้หญ งิและ
ชายใชห่ร อืไม่ ก จิกรรมเร ิม่ตน้เม ือ่ไหรแ่ละส ิน้สดุเวลาไหน 
ฉนัจะไปท ีน่ ั น่ไดอ้ยา่งไร ฉนัจะต ดิตอ่ใคร ฉนัจะตอ้งทำาใหก้าร
ต ดิตอ่อยา่งไร การพดูคยุรว่มกนัจะทำาใหเ้ราไดพ้บกบัคำาตอบ
ของคำาถามเหลา่น ี !้

4. การเล อืกก จิกรรมส นัทนาการ
คณุหร อืบตุรหลานของคณุจะเป น็ผ ูเ้ล อืกก จิกรรมส นัทนาการ
ท ีค่ ดิวา่เหมาะสมท ีส่ดุ หากคณุไมแ่น่ใจวา่จะเล อืกอะไร เรา
สามารถใหท้ดลองทำาก จิกรรมส นัทนาการไดก้อ่นท ีค่ณุจะ
ตดัส นิใจในข ั น้ตอนสดุทา้ย

5. เจา้หนา้ท ีป่ระสานงาน
เจา้หนา้ท ีป่ระสานงานม หีนา้ท ีด่ แูลเก ีย่วกบัก จิกรรม
ส นัทนาการส ำาหร บัคณุและบตุรหลาน โดยทกุคนจะมาพบปะ
กนักอ่นในตอนเร ิม่ตน้เพ ือ่ทำาความร ูจ้กัซ ึง่กนัและกนั ผ ูจ้ดั
ก จิกรรมค อืเจา้หนา้ท ีป่ระสานงานในการทำาก จิกรรรมของ
คณุและบตุรหลาน และคอยชว่ยแนะนำาเม ือ่พบปญัหาตา่ง ๆ 
การต ดิตอ่กนัระหวา่งพอ่แมผ่ ูป้กครองและผ ูฝ้ กึสอนส ำาหร บั
ก จิกรรมส นัทนาการมกัม ขี ึน้ผา่นทางอ เีมล หากคณุกำาลงั
เร ยีนภาษานอรเ์วยก์ารส ือ่สารระหวา่งกนัอาจเป น็ปญัหา ใน
กรณ นี ีค้ณุสามารถต ดิตอ่กบัเจา้หนา้ท ีป่ระสานงานเพ ือ่ขอ
คำาแนะนำาและความชว่ยเหล อื โดยคณุสามารถเล อืกไดเ้องวา่
ตอ้งการใหม้ เีจา้หนา้ท ีป่ระสานงานหร อืไม่

6. แผนการส ำาหร บัการเขา้รว่มก จิกรรม 
ต ดิตามผลและการประเม นิผล
เราจะกำาหนดแผนงานการเขา้รว่มก จิกรรมตา่ง ๆ รว่มกนัและ
พบปะกนัอยา่งสม่ ำาเสมอ เพ ือ่ต ดิตามความค บืหนา้ในการเขา้
รว่มก จิกรรม นอกจากยงัม กีารพดูคยุเก ีย่วกบัขอ้ปฏ บิตั ทิาง
สงัคมท ีอ่าจแตกตา่งกนั เพ ือ่ใหค้ณุสามารถเขา้ใจวฒันธรรม
และปทสัถานทางสงัคมท ีค่ณุอาศ ยัไดง้า่ยข ึน้ ความถ ี ่ในการ
พดูคยุกนัจะข ึน้อย ูก่บัความตอ้งการของคณุและโอกาสท ี ่
สามารถทำาได ้

ทำาไมการม สีว่นรว่มในก จิกรรม
ส นัทนาการถ งึส ำาคญั
เม ือ่คณุเขา้รว่มทำาก จิกรรมส นัทนาการ คณุจะไดท้ำาความร ูจ้กั
กบัคนอ ืน่ ๆ และคนเหลา่น ีก้ จ็ะไดร้ ูจ้กัคณุดว้ย ซ ึง่ส ิง่น ีจ้ะ
ชว่ยใหค้ณุเก ดิความร ูส้ กึวา่เป น็สว่นหน ึง่ของชมุชนและม ี
ความส มัพนัธท์ ีด่ ตีอ่กนั นอกจากน ีค้ณุยงัไดข้ยายม ติรภาพ
ในวงกวา้ง คณุจะไดฝ้ กึปฏ บิตั ตินในแบบของชาวนอรเ์วย ์ และ
คณุยงัจะไดเ้ร ยีนร ูเ้พ ิม่เต มิเก ีย่วกบัการใชช้ วี ติในนอรเ์วย ์ 
ส ิง่เหลา่น ีจ้ะม ปีระโยชนม์ากขณะสมคัรเขา้ทำางาน
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