“ To Provide training, apprenticeships and
career services so students can transition to
safe, productive and independent lives.”
ที่

พันธมิตรทางธุรกิ จ

มูลนิ ธิได้ร่วมงานกับภาคีทางธุรกิ จกว่า 90 แห่ง เพื่อให้
นักเรี ยนมีโอกาสฝึ กงาน และมีโอกาสในการทางาน โดยงานที่
นัก เรี ย นสนใจมี หลากหลาย อาทิ งานด้ า นการให้ บริ ก าร งาน
แปลภาษาในโรงพยาบาล งานขายสิ นค้ า งานช่ า ง งานด้ า น
ออกแบบและสื่อ เป็ นต้น

การฝึ กงาน
“เยาวชนที่กาลังจะสาเร็ จการศึกษาจากโรงเรียนต่ างๆแสวงหาวิถีชีวิตที่
ดีขึ้น เด็กนั กเรี ยนต่ างต้ องเผชิ ญกับคาถามที่ว่า “ชี วิตจะเป็ นอย่ างไร
ต่ อไป” สาหรั บกลุ่มเยาวชผู้ยายถิ่นฐานข้ ามชาติ พวกเขาต้ องเผชิ ญ
ความยากลาบากมากกว่ านั้ น ทั้งด้ านของเอกสารรั บรองสถานะบุ คคล

การสื่ อสาร และวัฒนาธรรม ซึ่งนาไปสู่ ความยากลาบากในการหางาน
ที่ดีและยัน่ ยืน ดังนั้ น มูลนิ ธิสายใยเยาวชนจึงเห็ นความสาคัญของการ

การอบรมนอกโรงเรี ยน จัดขึ้นส าหรั บเยาวชนผูย้ าย
ถิ่นฐานข้ามชาติ ที่ดอ้ ยโอกาสในการเรี ยนและอยากหาความรู ้
ประสบการณ์ในการดาเนินชีวิต
หลั ก สู ตรการอบรมนอกโรงเรี ยนจะไม่ เ หมื อ นกั บ
หลักสู ตรทัว่ ๆไป ตรงที่เยาวชนจะมีส่วนร่ วมในการเสนอความ
คิดเห็นและการลงมือปฏิบตั ิ วิชาหลักที่นักเรี ยนจะได้เรี ยนคือ
วิชาภาษาไทยพื้นฐานและทักษะด้านการใช้ชีวิต

เข้ ามาช่ วยเหลื อกลุ่มเยาวชนผู้ยายถิ่นฐานข้ ามชาติ ให้ สามารถข้ ามผ่ าน
อุปสรรคได้ ด้วยตนเอง และสามารถมีชีวิตความเป็ นอยู่ที่ดีขึ้น

ในช่ วงเวลาฝี กงาน ๓ เดือน นักเรี ยนจะมีโ อกาสน า
ความรู ้ ที่ไ ด้รั บ จากการอบรมมาปรั บ ใช้ใ นประสบการณ์ จ ริ ง
ระหว่างการฝึ กงานทางมูลนิธิยงั คงสนับสนุนเบี้ยเลี้ยงและเข้าพบ
ผูป้ ระกอบการเพื่อรั บฟั งความก้าวหน้ารวมถึงปั ญหาในช่วงการ
ฝึ กงานของนักเรี ย น เมื่ อ สิ้ น สุ ด การฝึ กงานนัก เรี ย นจะมีค วาม
ได้เ ปรี ยบและโอกาสในการจ้า งงานที่ สู งขึ้ นในอนาคตส่ ว น
ผู ้ป ระกอบการจะได้รั บ นัก เรี ยนที่ มีคุ ณ ภาพ สามารถสื่ อ สาร
ภาษาไทยได้
เมื่อสิ้ นสุ ดหลักสู ตรการฝึ กงาน นักเรี ยนจะมีทกั ษะเบื้องต้น
สาหรับการหางานและทางาน ซึ่ งนักเรี ยนจานวนไม่นอ้ ยได้รับ
การจ้างงานต่อจากนายจ้าง ซึ่ งทางมูลนิธิมีส่วนช่วยนักเรี ยนฝึ ก
ทักษะการเขียนจดหมายสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน และทักษะ
ทางสังคมอื่นๆ ที่จาเป็ นสาหรับการหางานทา

การฝึ กอบรมแบบเข็มข้น
เมื่ อสิ้ นสุ ด การอบรมในโรงเรี ยนหรื อนอกโรงเรี ยน มู ล นิ ธิจ ะ

คัดเลื อกนักเรี ยนเพื่อเข้ารั บ การอบรมแบบเข้ม ข้นเป็ นเวลา ๑๒ สัป ดาห์
หลังจากนั้นนักเรี ยนจะได้เข้ารับการฝึ กงานตามความสนใจของแต่ ละบุคคล
ในสถานประกอบการและกลุ่มธุ รกิจที่ต้ งั อยู่ในพื้นที่อาเภอแม่สอด

ในช่วงการฝึ กอบรมแบบเข็มข้นนักเรี ยนจะได้รับการฝึ กฝนความ

มูลนิธิได้ให้การอบรบและจัดทาหลักสูตรการเรีย นการ
สอนส าหรับ นักเรีย นที่กาลัง ศึกษาในระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอน
ปลาย และกลุ่ ม นั ก เรีย นในหลัก สู ต รการศึก ษาทางเลื อ ก ซึ่ ง
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนภาษาไทยสาหรับการสือ่ สาร
และทักษะชีวติ

ชานาญเฉพาะด้าน การสื่ อสารภาษาไทย ซึ่ งเป็ นจุ ดเริ่ มต้นของการพัฒนา
ศักยภาพในการพึ่งพาต้นเองในอนาคต

โดยนัก เรี ย นจะได้รั บ ค าแนะน าจากครู แ ละผู ้ดู แ ลโครงการ
เพื่อให้นกั เรี ยนมีโอกาสแลกเปลี่ยนปั ญหาและประสบการณ์

ศูนย์ประสานงานเพื่อการหางานทา
มู ล นิ ธิ ไ ด้ช่ ว ยเหลื อ เยาวชนที่ จ บหลัก สู ต รหางานที่
เหมาะสมกับทักษะและความสนใจ โดยมูลนิธิจะมีการประเมิน
ความสามารถและความสนใจ เพื่ อ หางานให้ ต รงกับ ความ
ต้องการของเยาวชน
ปั จจุ บนั นักเรี ยนที่จบหลักสู ตรสามารถหางานทาและ
บางส่ วนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

