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กิจกรรมในวันว่ ำง และวันหยุด ในเมือง Reykjavíkur
Skóla- og frístundasvið Reykjavíkur

• Reykjavík แบ่ งออกเป็ น 5 ส่ วน
•
•
•
•
•

Vesturbær, miðborg og Hlíðar; Frístundamiðstöðin Tjörnin www.tjornin.is
Laugardalur, Háaleiti og Bústaðir: Frístundamiðstöðin Kringlumýri www.kringlumyri.is
Breiðholt: Frístundamiðstöðin Miðberg www.midberg.is
Grafarvogur: Frístundamiðstöðin Gufunesbær www.gufunes.is
Árbær, Grafarholt og Úlfarásdalur: Frístundamiðstöðin Ársel www.arsel.is

• ศูนย์นนั ทนาการตังอยู
้ ่ใจกลางเมืองReykjavíkศูนย์สนั ทนาการและศูนย์บริ การทางสังคม

ช่วงว่างหลังโรงเรี ยนเลิก
Frístundaheimili

•
•
•
•
•

ช่วงว่าหลังโรงเรี ยนเลิก สาหรับเด็กอายุ 6 - 9 ปี (ป 1 ถึง ป 4 )
เด็ก ๆ รู้จกั เพื่อน เพื่อเพิ่มทักษะทางสังคม ของเรี ยนรู้ภาษาไอซ์แลนด์และเรี ยนรู้ผ่านเกม
ศูนย์นนั ทนาการเปิ ดให้ บริการ และการเลี ้ยงดูบตุ ร แต่ปิดให้ บริการในช่วงฤดูหนาว
บ้ านพักผ่อนมีฤดูร้อนในช่วงฤดูร้อน
ข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ http://reykjavik.is/fristundaheimili

ศูนย์สงั คมบริ การสันทนาการ
Félagsmiðstöð

• ศูนย์สงั คมบริการสันทนาการ สาหรับเด็กอายุ 10-16 ปี
• เปิ ดทาการ กลางวัน 1-2 วัน ในหนึง่ สัปดาห์ สาหรับเด็อายุ 10 – 12 ปี
• เปิ ดทาการกลางวัน – ช่วงเย็น 2-3 วัน ในหนึง่ สัปดาห์ สาหรับเด็กอายุ 13 -16 ปี บางสถาที่ เปิ ด
เฉพาะกลางวัน
• เรี ยน รู้ปอ้ งกันตนเอง การเคารพตนเอง ความเชื่อมัน่ ตนเอง ในช่วงเวลาว่าง ทังเพื
้ ่อเกิดประโยชน์และสร้ างสรรค์
• ทางานร่วมกันในกลุม่ งานที่บริการเปิ ดกว้ าง และงานที่มอบหมายชัว่ คราว
• ทางานเกี่ยวกับอุดมการณ์ประชาธิปไตยของเยาวชน
• นักเรี ยนผู้ปกครองสามารถดูได้ จากเวปไซต์ http://reykjavik.is/felagsmidstodvar

กิจการการสันทนาการเพื่อการป้องกัน
Mikilvægi forvarnarstarfs

แบบไอซ์ แลนด์
• ตังแต่
้ ปีพ. ศ. 2543 เป็ นต้ นมาได้ มีการเน้ นย ้าถึงการ
ต่อต้ านแนวโน้ มที่ไม่พงึ ประสงค์ในการบริหารความ
เสี่ยงวัยรุ่นและเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
• ความรับผิดชอบของผู้ปกครองพ่อแม่ ศูนย์สงั คม
สันทนาการ มีการอบรมเด็กนักเรี ยนให้ พ้นห่างและ
แนวทางป้องกันตนเอง
• รัฐให้ ความสาคัญทุกปี ให้ ความรู้ในการป้องกัน พวก
มีพฤติกรรมเสี่ยง ผ่านการเรี ยนการสอนที่ม่งุ เน้ นสร้ าง
ความเข้ มแข็งให้ กบั เยาวชนและความสามัคคีของ
ผู้ปกครอง

ผู้ท่ ตี ้ องได้ รับกำรป้ องกัน
ความสัมพันธ์ของ
บิดามารดา
ความ
ดูแลเอา
ใจใส่ของ
พ่อ-แม่

การมี
งาน
ทา
จัดกิจกรรม
สันทนาการ
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ชีวติ นอกสถานที่ของเด็กนักเรียน ในประเทศไอซ์ แลนด์
Útivistartími barna á Íslandi

• ห้ ำมเด็กอำยุ 12 ปี อยู่ในที่สำธำรณะหลังเวลำ 20.00 น. 20:00 ยกเว้ นกรณีท่ ีมำพร้ อมกับผู้ใหญ่
เช่ น อำยุ 18 ปี ขึน้ ไป
• ห้ ำมเด็กอำยุ 13 ถึง 16 ปี อยู่ในที่สำธำรณะหลังเวลำ 22:00 น. ยกเว้ นกำรเดินทำงกลับจำก
โรงเรี ยนกีฬำหรื อกำรประชุมเยำวชน

• ในช่ วงระยะเวลำตัง้ แต่ 1 พฤษภำคมถึง 1 กันยำยน เด็กสำมำรถใช้ ชวิ ติ นอกสถำนที่ได้ เพิ่มอีก 2
ชั่วโมง

บัตรสังคมสันทนาการ
Frístundakortið

• เวปไซต์ ช่วงเวลาว่างและช่วงวันหยุด – www.fristund.is
บัตรสังคมสันทนาการ ที่เมือง เรเคียวิค
• เป้าหมายและจุดประสงค์ของเวลาว่างก็คือเด็กและเยาวชนทุกคนสามารถมีสว่ นร่ วมในกิจกรรมสันทนาการที่สร้ างสรรค์โดย
ไม่คานึงถึงสภาวะทางเศรษฐกิจหรื อสังคม.
• เงินช่วยเหลือผู้ปกครอง 50,000 kr ต่อเด็กหนึง่ คนต่อปี สาหรับเด็กอายุ 6 - 18 ปี ที่มีภมู ิลาเนาในเมืองReykjavík.
• ไม่มีการจ่ายเงินโดยตรงให้ กบั ผู้ปกครอง แต่พวกเขามีสิทธิที่จะจัดสรรจานวนเงินที่ระบุในชื่อของบุตรหลานของตนเพื่อรับเงิน
อุดหนุนจากการมีสว่ นร่วมและค่าธรรมเนียมการออกกาลังกาย.

• บัตรสังคมสันทนาการ ในช่วงเวลาว่าง วันหยุด เป็ นบัตร Electronic Reykjavík ใช้ ระบบการลงทะเบียน

