
ฉบบัแปลของจดหมายขอใหค้ณตุ อบคาถาม  

 
คณุไดร้บัจดหมายทีส่ง่ไปทางบา้นจากหน่วยงานเทศบาลทีม่หีน้าทีจ่ดัใหท้กุคนมกีจิกรรม
ท าของเมอืง Stockholm ฉบบัน้ีเป็นฉบบัแปลของจดหมายดงักลา่ว 
 
******** 
 

หากคณุไมได่ ล้งทะเบียนเรียน 
หรือไมมีป่ ระกาศนียบตัรมธยั มศกษาตึ อนปลาย 
เราสามารถใหค้วามช่วยเหลือเพือพ่ ฒันาชีวตไดิ  ้
 
สวสัดี! 
 
พวกเราไดร้บัขอ้มลูมาวา่คณุไมไ่ดล้งทะเบยีนเรยีนในโรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายใด 
ๆ หรือวา่คณุไมม่ปีระกาศนียบตัรมธัยมศกึษาตอนปลาย พวกเราที ่Jobbtorg 
Stockholm 
ใหค้วามชว่ยเหลือและการช้ีแนะกบัยาวชนทีไ่มม่ปีระกาศนียบตัรมธัยมศกึษาตอนปลาย 
เราสามารถชว่ยคณุในการเรียนตอ่ การฝึกงาน หรือการหางานได ้
หากคณุตอ้งการมเีวลามากขึน้ในการคดิเกีย่วกบัสิง่ทีค่ณุตอ้งการท าในอนาคต 
เรายงัมกีจิกรรมสรา้งสรรค์และกจิกรรมเพือ่สขุภาพหลายประเภท 
ท ัง้แบบเดีย่วและแบบกลุม่ 
คณุสามารถไดร้บัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัความชว่ยเหลือของเราในภาพยนตร์ส ัน้ไดท้ี ่
ung.stockholm/kaa 
 

https://socialtstod.stockholm/vagen-till-jobb/ung-och-arbetslos/det-kommunala-aktivitetsansvaret/


เราอยากทราบวา่คณุตอ้งการความชว่ยเหลือฟรขีองเราหรือไม ่
เราขอใหค้ณุตอบค าถามสองสามขอ้เกีย่วกบัสถานการณ์ของคณุ 
สแกนควิอาร์โคด้หรือเขา้ที ่ung.stockholm/kaa เพือ่ตอบค าถาม 
โปรดตอบค าถามของเราโดยเร็วทีส่ดุ 
 
คณุสามารถกรอกแบบฟอร์มทีแ่นบมา ถา่ยรูปและสง่ภาพเป็น SMS มาหาเราได ้
นอกจากนัน้ยงัสามารถใสแ่บบฟอร์มทีก่รอกแลว้ลงในซองทีไ่มต่อ้งตดิแสตมป์แลว้สง่ถงึเร
าไดด้ว้ย ช าระไปรษณียากรแลว้ หากคณุไมต่อบกลบัเลย เราจะตดิตอ่คณุตอ่ไปเรือ่ย ๆ 
เพือ่เสนอความชา่ยเหลอื 
 
คณุสามารถตอบค าถามผา่นลงิค์น้ี:  
https://a.entergate.se/arbetsmarknadsforvaltningen/hostbrev2022 
 
หรือโดยการสแกนควิอาร์โคด้: 

 
 
ทาไมค ณถุ งึไดร้บจั ดหมายฉบบนั ี้ 
หากคณุอายุต ่ากวา่ 20 ปี 
ไมไ่ดล้งทะเบยีนเรยีนในโรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายหรือไมม่มีปีระกาศนียบตัรมธัยม
ศกึษาตอนปลาย 
คณุจะไดร้บัการคุม้ครองโดยหน่วยงานของเทศบาลทีม่หีน้าทีจ่ดัใหท้กุคนมกีจิกรรมท า 
(KAA) (กฎหมายวา่ดว้ยการศกึษา หมวด 29 มาตรา 9) ซึง่หมายความวา่เมอืง 
Stockholm มหีน้าทีใ่นการตดิตอ่และเสนอความชว่ยเหลือ 
เพือ่ใหค้ณุสามารถหากจิกรรมทีม่คีวามหมายได ้อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที:่ 
ung.stockholm/kaa 
 
******** 
 

ขอม้ ูลตดติ อผ่ ปู้ระสานงานในเขตตา่ง ๆ 
 
ผูป้ระสานงานของเรามหีน้าทีร่บัผดิชอบในเขตเมอืงตา่ง ๆ 
เลือกขอ้มลูตดิตอ่ส าหรบัเขตทีค่ณุอยูอ่าศยั ดรูายการดา้นลา่ง สปัดาหล์ะคร ัง้ jobbtorg 
แตล่ะแหง่เปิดใหเ้ขา้มาหาโดยไมต่อ้งนดัลว่งหน้า 
เพือ่ใหค้ณุสามารถรบัค าตอบหากมคี าถามหรือขอ้สงสยัใด ๆ 
ยนิดีตอ้นรบั! 

https://socialtstod.stockholm/vagen-till-jobb/ung-och-arbetslos/det-kommunala-aktivitetsansvaret/
https://a.entergate.se/arbetsmarknadsforvaltningen/hostbrev2022
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หากจ าเป็นตอ้งใชล้า่มเราสามารถจองลา่มใหโ้ดยไมค่ดิคา่ใชจ้า่ย 
ตดิตอ่เราและระบวุา่คณุตอ้งการใชล้า่มภาษาใด 
 
Kommunens aktivitetsansvar, เมอืง Stockholm: 
อเีมล: kaa@stockholm.se  
โทรศพัท์: 08-508 35 700 
 
หากคณอาศุ ยัอยูท่เขี่ ต: 
 

• Kungsholmen 

• Norrmalm 

• Södermalm 

• Östermalm 

 
ตดิตอ่:  
Elin หรือ Jessie ที ่Jobbtorg unga Globen: 
Elin: 076-123 5923 / elin.blennborn@stockholm.se   
Jessie: 076-123 5986 / jessie.moberg@stockholm.se  
 
เขา้มาหาเราโดยไมต่อ้งนดัลว่งหน้าทีJ่obbtorg unga Globen ทกุวนัพุธ เวลา 15.00–
18.00 น. 
ทีอ่ยู:่ Trädskolevägen 17, Johanneshov 
 
 
หากคณอาศุ ยัอยูท่เขี่ ต: 
 

• Enskede-Årsta-Vantör 

• Farsta 

• Skarpnäck 

 
ตดิตอ่:  
Zemira หรือ Monica ที ่Jobbtorg unga Globen: 
Zemira: 076-123 5744 / zemira.becirovic@stockholm.se   
Monica: 076-123 5593 / monica.sterin@stockholm.se   
 
เขา้มาหาเราโดยไมต่อ้งนดัลว่งหน้าที ่Jobbtorg unga Globen ทกุวนัพุธ เวลา 15:00–
18:00 น. 
ทีอ่ยู:่ Trädskolevägen 17, Johanneshov 
 
 
หากคณุอาศยัอยูท่ีเ่ขต: 
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• Hägersten-Älvsjö 

• Skärholmen 

 
ตดิตอ่:  
Laura หรือ Sara ที ่Jobbtorg unga Skärholmen:  
Laura: 076-124 9199 / laura.pena@stockholm.se   
Sara: 076-123 5861 / sara.jalal@stockholm.se    
 
เขา้มาหาเราโดยไมต่อ้งนดัลว่งหน้าที ่Jobbtorg unga Skärholmen ทกุวนัพธุ เวลา 
13:00–16:00 น. 
ทีอ่ยู:่ Ekholmsvägen 34, Skärholmen 
 
 
หากคณอาศุ ยัอยูท่เขี่ ต: 
 

• Rinkeby-Kista 

• Spånga-Tensta 

 
ตดิตอ่:  
Mogos, Pia หรือ Ronny ที ่Jobbtorg unga Kista:  
Mogos: 072-593 7018 / mogos.senay@stockholm.se   
Pia: 076-123 5889 / pia.samskog.kenntoft@stockholm.se   
Ronny: 076-123 5873 / ronny.lundstrom@stockholm.se   
 
เขา้มาหาเราโดยไมต่อ้งนดัลว่งหน้าที ่Jobbtorg unga Kista ทกุวนัพธุ เวลา 15.00–
18.00 น.  
ทีอ่ยู:่ Kista Galleria, trapphus 2, Kista 
 
 
หากคณอาศุ ยัอยูท่เขี่ ต: 
 

• Bromma 

• Hässelby-Vällingby 

 
ตดิตอ่:  
Fanny หรือ Ruth ที ่Jobbtorg unga Vällingby 
Fanny: 076-123 5658 / fanny.poijo@stockholm.se   
Ruth: 076-123 5666 / ruth.taye@stockholm.se   
 
เขา้มาหาเราโดยไมต่อ้งนดัลว่งหน้าที ่Jobbtorg unga Vällingby ทกุวนัพธุ เวลา 
13.00–16.00 น.  
ทีอ่ยู:่ Pajalagatan 56, Vällingby 
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