
เวลลิงตนั
การศึ กษาใน



เวลลิงตัน
เวลลิงตนัเป็นเมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด ์ตัง้อยู่ ใน
จุดศนูย์กลางของประเทศ ท่ามกลางธรรมชาตอิันสวยงาม  
เป็นเมืองท่าที่ล้อมรอบดว้ยเนินเขาเขียว เวลลิงตนัเป็นเมือง
สวยงาม มีชีวติชีวา และทันสมัย  ภูมิภาคเวลลิงตนัมีประชากร 
496,000 คน และรวมถึงเมืองไวราราปา คาปิต ิโคส์ท โพรริวั 
ฮัทแวเลย์ และ เมืองเวลลิงตนั   

 WellingtonNZ.com

คณุไดเ้ลือกเรยีนที่
เวลลิงตนั ซ่ึงนับวา่น่า
อยู่มากที่สุดในโลก   
คูม่ือน้ีจะช่วยให้คณุ
เตรยีมพรอ้มสำาหรบัการ
ใช้ชีวติในนิวซีแลนด์

เคยีวรา 

และขอแสดงความยินดดีว้ย 
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คุณรู้ ไห ม ว่ า

ประชากร 25% ในเมือง
เวลลงิตนัน้ัน เป็นผูท้ีเ่กดิ  

ในประเทศอืน่

คุณรู้ ไห ม ว่ า

เวลลงิตนัไดร้บัการโวตเป็น
เมอืงน่าอยูท่ีสุ่ดในโลกโดย  

ดอยซ์ แบงค ์

ความปลอดภัยด้านชีวภาพ (ด่านกักกัน)  
นิวซีแลนดม์ีกฎหมายความปลอดภัยดา้นชีวภาพเข้มงวดมาก 
เพื่อปกป้องทรพัยากรธรรมชาตแิละอุตสาหกรรมหลักของเรา มี
หลายอย่างที่เป็นของตอ้งห้าม นำาเข้าประเทศไม่ ไดอ้ย่างเด็ด
ขาด รวมทัง้อาหารและผลิตภัณฑจากสัตว ์ ตอ้งตรวจสอบให้
แน่ ใจวา่ คณุเข้าใจกฎเหล่าน้ีก่อนการเดนิทาง

 รายการตอ้งสำาแดง ดทูี ่
mpi.govt.nz/travel-and-recreation/

การเดินทางสูเ่วลลิงตัน
สายการบินระหวา่งประเทศที่บินสู่นิวซีแลนด ์หลายสายมักจะ
ลงที่สนามบินเมืองโอ๊กแลนด ์หรอื ไครสตเ์ชิรช์ คณุจะตอ้งรบั
กระเป๋าเดนิทาง และผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
จึงตอ่ไปยังอาคารผู้ โดยสารภายในประเทศ เพื่อตอ่เครือ่งบิน
ไปเวลลิงตนั   สนามบินโอ๊คแลนดม์ีอาคารผู้ โดยสารระหวา่ง
ประเทศ แยกจากอาคารสายการบินภายในประเทศ ดงัน้ันคณุ
ตอ้งใช้เวลาเดนิราว 10 นาที หรอืจะน่ังรถโดยสารที่ ให้บรกิารฟรี
ระหวา่งอาคารทัง้สองก็ ได ้ 

สนามบินโอ๊คแลนด ์ไครสตเ์ชิรช์ และเวลลิงตนัมี Wi-fi ให้
บรกิารฟร ี 

ที่เวลลิงตนั ครอบครวัโฮส์ทของคณุ หรอื ผู้ประสานงานดา้น
ที่พักของโรงเรยีนจะรอรบัคณุที่สนามบิน และขับรถพาคณุไป
ส่งถึงที่พัก   

 สนามบินโอ็คแลนด ์ดทูี่  
aucklandairport.co.nz/information
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ท่ีพัก
โ ฮ ม ส เต ย์

นักเรยีนนานาชาตพิักกับครอบครวัชาวนิวซีแลนด ์– เรยีกวา่ 
“ครอบครวัโฮส์ท” หรอื ”ครอบครวัโฮมสเตย์” ผู้อำานวยการฝ่าย
นักเรยีนนานาชาต ิหรอื ผู้ประสานงานฝ่ายครอบครวัโฮมสเตย์ 
จะจัดคณุเข้าพักกับครอบครวัที่เหมาะสม และเป็นคนแรกที่ 
คณุควรจะพูดคยุดว้ย หากคณุมีปัญหาใดก็ตามระหวา่งช่วงเวลา
ที่พักอยู่ ในนิวซีแลนด ์ 

ห้องเช่า หรือ บ้านเช่า

นักเรยีนที่มาพรอ้มกับพ่อแม่หรอืญาต ิหากตอ้งการเช่าห้อง หรอื
เช่าบ้านเอง ก็สามารถทำาไดเ้ช่นกัน  ถ้าคณุตอ้งการพักอยู่ตาม
ลำาพัง ก็อาจทำาได ้หากคณุอายุ 18 ปีบรบิูรณ์แล้ว และตอ้งไดร้บั
อนุญาตจากโรงเรยีนและพ่อแม่ของคณุก่อน โรงเรยีนของคณุจะ
เข้าตรวจสอบที่พักของคณุก่อนการอนุมัต ิ

บ้านเช่าตา่ง ๆ ตอ้งทำาตามกฎระเบียบภายใตก้ารควบคมุดแูลของ
รฐับาลนิวซีแลนด ์ดงัน้ันคณุสามารถวางใจในการทำาข้อตกลง
ตา่ง ๆ กับเจ้าของบ้านเช่า หรอืผู้จัดการทรพัย์สินได้ โดยไม่ 
ตอ้งกังวลั  

 หาที่พัก บ้านเช่า ดทูี่ trademe.co.nz/property 

 หน่วยงานของรฐับาลที่ ใหค้ำาแนะนำาฟรเีรือ่งสิทธแิละความรบัผดิ
ชอบเรือ่งการเช่าทีพ่กัอาศัย  ดทูี ่  tenancy.govt.nz

หอพักในโรงเรียน

สถานศึกษาบางแห่งมีหอพักภายในบรเิวณโรงเรยีนไวบ้รกิารดว้ย 

การเดินทางไปโรงเรยีน 
การเดนิทางในเวลลิงตนัน้ันสะดวกสบาย เป็นเรือ่งง่าย เพราะมี
ระบบขนส่งสาธารณะที่ด ีและนักเรยีนจำานวนมากสามารถเดนิ
จากที่พักไปโรงเรยีนได ้ 

หากคณุอาศัยอยู่กับครอบครวัชาวนิวซีแลนด ์พวกเขาจะพา
คณุไปส่งที่ โรงเรยีนในวนัแรก และรบัผิดชอบในการอธิบายเส้น
ทางการเดนิทางให้คณุไดท้ราบ  หากจำาเป็น ครอบครวัที่คณุพัก
อยู่ดว้ยอาจพาคณุไปโรงเรยีนอีกหลายวนั จนกวา่คณุจะแน่ ใจวา่
สามารถเดนิทางไปโรงเรยีนดว้ยตนเองได ้เป็นสิง่ส�าคัญมากท่ี
คุณต้องไปโรงเรยีนทันเวลา 

รถโดยสาร 

ระบบรถโดยสารในเวลลิงตนัน้ันมีความปลอดภัย นักเรยีน
สามารถเดนิทางไปโรงเรยีนดว้ยรถโดยสารอย่างสบายใจได ้ คณุ
สามารถใช้บัตรเตมิเงิน Snapper card จ่ายคา่โดยสาร ซ่ึงจะมีคา่
ใช้จ่ายประมาณ $25.00 ตอ่สัปดาห์ ระหวา่งเวลาที่คณุยังไม่ ได้
รบับัตรเตมิเงิน คณุสามารถใช้เงินสดจ่ายคา่โดยสารได ้แต่ ไม่
ควรใช้ธนบัตรมูลคา่สูงกวา่ $10 เพราะเป็นเรือ่งยากในการทอน
เงิน 

 บัตรเตมิเงิน ดทูี่ snapper.co.nz

รถยนต์ 

ถ้าคณุอยูในนิวซีแลนดน้์อยกวา่หน่ึงปี หรอือยู่แบบโฮมสเตย์ 
คณุจะไม่ ไดร้บัอนุญาตให้ขับรถยนต ์  หรอืหากคณุตอ้งการขับ
รถเอง คณุตอ้งไดร้บัการยืนยันจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์
อักษร มี ใบขับขี่ถาวรของประเทศนิวซีแลนด ์และประกันภัย
รถยนตชั์น้หน่ึงดว้ย   
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การข่ีจักรยาน 

คณุอาจขี่จักรยานไปโรงเรยีนได ้แตค่ณุตอ้งสวมหมวกนิรภัย
ตลอดเวลาที่ขี่จักรยานดว้ย นอกจากน้ีคณุยังจะตอ้งพิสูจน์ ให้
โรงเรยีนของคณุไดท้ราบวา่ คณุเข้าใจกฎการใช้รถใช้ถนนใน
ประเทศนิวซีแลนดเ์ป็นอย่างด ี   

การเดินเท้า 

ความรูก้ฎการใช้รถใช้ถนนในนิวซีแลนด ์จะช่วยให้การเดนิเท้ามี
ความปลอดภัยมากยิ่งขึน้   

• เราขับรถยนตท์างดา้นซ้ายของถนน

• ข้ามถนนที่ทางม้าลาย หรอืทางข้ามที่มีสัญญาณไฟจราจร

• ตอ้งระมัดระวงัรถจากทางเข้าออก 

• ตอ้งเดนิบนทางเท้า หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ยานพาหนะ

• หากมีเด็กเล็ก ตอ้งจับมือเด็กไว ้เมื่ออยู่ ใกล้ถนน หรอื ในลาน
จอดรถ 

 กฎจราจรในนิวซีแลนด ์ดทูี่   
nzta.govt.nz/resources/roadcode 

 ใบอนุญาตขับขี่และความปลอดภัยบนท้องถนน ดทูี่  
drivesafe.org.nz 

 เคล็ดลับการขับขี่จักรยานอย่างปลอดภัย ดทูี่  
bikewise.co.nz 

การเงิน 
นักเรยีนอาจตอ้งการเปิดบัญชีธนาคารประเทศ
นิวซีแลนด ์สำาหรบัการชำาระเงินประกัน หรอืเมื่อไปพบ
แพทย์ หรอืทันตแพทย์   เมื่อคณุมาถึงประเทศ
นิวซีแลนด ์ครอบครวัโฮส์ท หรอืโรงเรยีนของคณุ 
สามารถช่วยคณุในการเปิดบัญชีธนาคารได ้คณุจะตอ้งใช้
หนังสือเดนิทางและจดหมายรบัรองจากโรงเรยีนเพื่อ
พิสูจน์ ยืนยันตวัตนของคณุกอ่นทีค่ณุจะไดร้บับตัร
ธนาคาร หรอืใช้บญัชีธนาคารของคณุได ้

ปกตแิล้วตอ้งอายุ 13 ปีขึน้ไป จึงมีสิทธิ์ ในการขอ และใช้
บัตร (เอ ที เอ็ม) EFTPOS ของธนาคารได ้นักเรยีนตอ้ง
อายุ 18 ปี ขึน้ไป จึงสามารถขอบัตรวซ่ีาเดบิต และบัตร
เครดติได ้ 

ดแูลการเงินและทรพัย์สินของคณุ – ไม่พกเงินสด
จำานวนมากตดิตวั และมั่นใจวา่คณุไดด้แูลกระเป๋าของ
คณุด ีทัง้ที่ โรงเรยีน และ เมื่อเข้าเมือง  

 แนะนำาธนาคาร และระบบการเงินนิวซีแลนด ์ 
ดทูี่ justlanded.com/english/New-Zealand/New-
Zealand-Guide/Money/Accounts 

ราคาสินค้าโดยท่ัวไป

• นำ ้า (1.5 ลิตร): $2.00

• McDonalds เบอรเ์กอร:์ $6

• รบัประทานอาหารที่รา้นอาหาร: $15-25

• โคก้กระป๋อง: $2.50

• กาแฟหน่ึงถ้วย: $4

• ก๋วยเตีย๋วหน่ึงชาม: $6.50

• ภาพยนตร:์ $10 to $15

• ตัว๋คอนเสิรต์นานาชาต:ิ $80

• ตัว๋ดกูีฬาราคาตัง้แต:่ $35  
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ความปลอดภัย 
องคก์ารอนามัยโลกจัดให้เวลลิงตนัเป็นเมืองมีความ
ปลอดภัย ผู้คนเป็นมิตร และยินดช่ีวยเหลือผู้อื่น – เพียง
ขอให้ถาม ถ้าคณุตอ้งการความช่วยเหลือ

เมื่อคณุออกไปข้างนอก ตอ้งแน่ ใจวา่ คณุมีหมายเลข
โทรศัพท์ที่สำาคญัตดิตวัไปดว้ย (เช่นหมายเลขของ
โรงเรยีน ที่พัก พ่อแม่และครอบครวัของคณุ) รวมทัง้
ตอ้งมีเครดติ และแบตเตอรี โทรศัพท์มือถือเพียงพอ
สำาหรบัใช้ โทรดว้ย 

ความปลอดภัยทางน� ้ า   

คณุตอ้งระมดัระวงัเมือ่อยู่ ใกลน้ำา้ นิวซีแลนดม์ชีายหาด 
ทะเลสาบ และแม่นำา้มากมายใหค้ณุไดเ้พลดิเพลนิ อยา่งไร
ก็ตาม คณุจำาเป็นตอ้งระมดัระวงัตวั เมือ่อยู่ ใกลน้ำา้ เพราะ
อาจเกดิอนัตรายได ้ ไม่ ไปวา่ยนำา้ตามลำาพงัคนเดยีว ตอ้ง
วา่ยนำา้ระหวา่งธงแสดงพืน้ทีป่ลอดภยับนชายหาด และไม่
ดำานำา้ หากคณุไมรู่แ้น่วา่นำา้ตรงน้ันลกึแค่ ไหน  เป็นเรือ่ง
สำาคญัมากทีค่ณุตอ้งไมส่วมเสือ้ผา้ทีม่นีำ า้หนักมาก อยา่ง  
ยนีส์ เมือ่ลงเลน่นำา้ 

 ความปลอดภัยทางนำา้ ดท่ีู  
watersafety.org.nz/resources-and-safety-tips 

 ความปลอดภัยทางทะเล ดทูี่ findabeach.co.nz/
besafe/patrolled-beaches ชายหาด

การป้องกันผิวจากแสงแดด 

แสงแดดในนิวซีแลนดม์ีความรอ้นแรงมาก เพื่อหลีก
เลี่ยงโอกาสการเป็นมะเรง็ผิวหนัง หรอืผิวหนังถูกทำาลาย
ดว้ยแสงแดด ในช่วงฤดรูอ้น คณุตอ้งสวมหมวก และ
แวน่กันแดด รวมทัง้ใช้ครมีกันแดด หรอืสวมเสือ้ผ้า
ปกปิดผิวหนัง ระหวา่งช่วงเวลา 10.00 น. ถึง 16.00 น. 

 ปลอดภัยไวก้่อน ดทูี่  
sunsmart.org.nz  
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สุขภาพ 
แพทย์ และ ทันตแพทย์

คณุอาจตอ้งลงทะเบียนทีค่ลนิีคแพทย ์(เรยีกวา่ GP 
หรอืแพทยท์ัว่ไป) ทนัททีีค่ณุไดเ้ดนิทางถงึนิวซีแลนด ์
เป็นการดหีากคณุลงทะเบีย่นที ่  คลีนิกเดยีวกับ
ครอบครวัโฮมสเตย์ของคณุ   ถ้าคณุป่วย คณุตอ้งนัด
พบแพทย ์หรอืไปพบแพทย์ทีค่ลนิีกนอกเวลา ถา้คณุ
ตอ้งการพบหมอทีพ่ดูภาษาของคณุได ้ขอใหถ้ามเจา้
หน้าทีผู่ด้แูลนักเรยีนนานาชาตท่ีิโรงเรยีนของคณุได ้ 

อย่าไปโรงพยาบาลทันที นอกจากเกิดอุบัตเิหตรุนุแรง 
หรอืคณุมีความจำาเป็นฉุกเฉินดา้นการแพทย์ หาก
ฉุกเฉิน โทร 111 เพื่อขอรถพยาบาล 

เจ้าหน้าที่ผู้ดแูลนักเรยีนนานาชาตทิี่ โรงเรยีนของคณุ 
สามารถแนะนำาทันตแพทย์ ให้คณุได ้หากจำาเป็น 
นักเรยีนหลายคนรอไปพบทันตแพทย์ที่ประเทศบ้าน
เกิดของตน เมื่อเดนิทางไปเยี่ยมบ้านช่วงวนัหยุด  

มีคลีนิกสุขภาพทางเพศหลายแห่งในเวลลิงตนั, (รวม
ถึงการวางแผนครอบครวั, สถานบรกิารเยาวชน, และ
มูลนิธิเอดส์ NZ), ที่ ให้บรกิารแก่ทุกคน และข้อมูล
จะถูกเก็บไวเ้ป็นความลับ  

 เรยีนรูเ้พิ่มเตมิเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศ ดทูี่ 
healthed.govt.nz/resource/compact-guide-
sexual-health

สุขภาพจิต 

เป็นเรือ่งปกตทิี่คณุตอ้งพบปัญหาบางอย่าง ระหวา่ง
การเริม่ปรบัตวักับสภาพแวดล้อมของโรงเรยีน และ
ที่อยู่ ใหม่  หากมีปัญหาใด ๆ คณุสามารถพูดคยุกับ
เจ้าหน้าที่ผู้ดแูลนักเรยีนนานาชาต ิหรอื ครแูนะแนว
ของโรงเรยีนเพื่อขอคำาปรกึษาได ้ถ้าคณุตอ้งการรบั
การบรกิารดา้นสุขภาพจิต แพทย์ประจำาตวัของคณุ
จะเป็นผู้ส่งตอ่ 

 การรบัมือกับการอาการทางจิต ดทูี่  
health.govt.nz/your-health/conditions-and-
treatments/mental-health 

การประกันภัย 

นักเรยีนนานาชาตทิุกคนตอ้งทำาประกันสุขภาพ และ
ประกันการเดนิทาง โรงเรยีนสามารถจัดการ ตดิตอ่
เรือ่งการประกันให้คณุได ้ ถ้าคณุและพ่อแม่ของ
คณุไดจ้ัดทำาประกันดงักล่าวเรยีบรอ้ยแล้ว คณุตอ้ง
มอบเอกสารการประกันที่แปลเป็นภาษาอังกฤษให้
โรงเรยีนเก็บไวฉ้บับหน่ึงดว้ย  

สถานทูต 
มีสถานทูตมากกวา่ 40 ประเทศตัง้อยู่ ในเวลลิงตนั  

 คน้หาสถานทูตของคณุ ดทูี่  
mfat.govt.nz/en/embassies ของสถานทูต
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กิจกรรมในเวลลิงตัน 
เวลลิงตนั มีทุกอย่างครบถ้วน เป็นเมืองที่มีชายหาดสวยงามมากมาย  เขียว สะอาด ปลอดภัย และมีกิจกรรม
หลากหลายให้เลือกทำาได ้

1. เดนิเล่นรมินำ ้า แล้วเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่ง
ชาตทิี่ทันสมัย มีชีวติชีวา Te Papa Tongarewa – 
พิพิธภัณฑ์แห่งนิวซีแลนด ์

  tepapa.govt.nz

2 คณุจะไดเ้ห็นทัศนียภาพสวยงาม และรอบดา้นของ
เวลลิงตนัไดท้ี่จุดชมววิเมาท์ วคิตอเรยี (Mount 
Victoria Lookout)  

  WellingtonNZ.com/discover/sights-activities/
mount-victoria-lookout

3. น่ังรถกระเช้าประวตัศิาสตร์ ไปชมสวนพฤษชาติ
  wellingtoncablecar.co.nz

  WellingtonNZ.com/wellington-botanic-garden

4. เลือกเชียรท์ีมกีฬาในท้องถิ่น เช่น รกับี ้– ทีม 
Hurricanes, เน็ตบอล - ทีม Pulse, ฟุตบอล - ทีม 
Phoenix, และ บาสเก็ตบอล - ทีม Saints 

  hurricanes.co.nz

  pulse.org.nz

  wellingtonphoenix.com

  saints.co.nz

5. ชิมรสชาตอิาหารทั่วภูมิภาค กล่าวกันวา่ เวลลิงตนัมี
คาเฟ่และรา้นอาหารมากกวา่นิวยอรก์ หากเปรยีบเทียบ
กับจำานวนพลเมือง

  คาเฟ่และรา้นอาหาร ดทูี่  
WellingtonNZ.com/discover/eat-and-drink

  วซ่ีาเพื่อรว่มเทศกาลอาหารในเวลลิงตนั ดทูี่  
visawoap.com

6. ฟังเสียงนกรอ้ง และ ชม takahe ในขณะที่คณุเดนิ
ผ่าน Zealandia ecosanctuary 

  visitzealandia.com

7. เข้าชมจุดสูงสุด Wellywood ภายในถำา้ Weta ที่ 
Miramar 

  wetaworkshop.com/visit-us

8. ลงเรอืข้ามฟากไปยังเกาะ Kapiti Island ซ่ึงเป็นเขต
ป่าสงวนที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหน่ึงของนิวซีแลนด ์ ถ้าโชค
ด ีคณุอาจไดเ้ห็นนกกีวดีว้ย

  doc.govt.nz/kapitiisland

9. ไปเยี่ยมชม meerkats (พังพอน) หรอื เลีย้งอาหาร
สิงโต ที่ Close Encounter ในสวนสัตวเ์วลลิงตนั 

  wellingtonzoo.com

10. ไปเทีย่วท่ีถนน ควิบา (Cuba Street) ชมเครือ่งแกว้ 
Bohemia และ boutique shopping พรอ้มดืม่ดำา่กบักาแฟ
ทีด่ทีีสุ่ดในเมอืง

  WellingtonNZ.com/new-zealands-coolest-street

 
อ่ืน ๆ

11. ท่องเที่ยวทั่วทัง้ภูมิภาค สัมผัสประสบการณ์ ใน  
the Kapiti Coast, Hutt Valley และ Wairarapa.

  WellingtonNZ.com/discover/explore-the-regions

12. เดนิตามเส้นทางตา่ง ๆ ที่มีมากมายรอบเมือง หรอื
จะเดนิในสวนป่าตา่ง ๆ ก็ ได้

  wellington.govt.nz/recreation/enjoy-the-outdoors

  gw.govt.nz/parks

13. การเขา้รว่มทมีกฬีาสโมสรตา่ง ๆ เป็นวธีิทำาใหค้ณุได้
รูจ้กัเพือ่นใหม ่ลองดวูา่โรงเรยีนของคณุมทีมีแนะนำา หรอื 
ใหล้องเขา้รว่มบา้งไหม:

  wellington.govt.nz/recreation/get-active-indoors/
asbsports-centre/programmes-and-activities

สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมในเวลลิงตัน 
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คุณรู้ ไห ม ว่ า

มหาวทิยาลยัในเมอืงเวลลงิตนั
ไดร้บัการจดัอนัดบัเป็น

มหาวทิยาลยัชัน้นำาในจำานวน 3% 
ของมหาวทิยาลยัทัว่โลก

การศกึษาต่อในเวลลิงตัน 
ก่อนออกจากประเทศของคณุ คณุอาจปรกึษากับครอบครวั เรือ่ง
การศึกษาระดบัมหาวทิยาลัย  นักเรยีนมัธยมศึกษานานาชาติ
จำานวนมากเลือกที่จะอยู่ ในประเทศนิวซีแลนดเ์พื่อการศึกษา 
ตอ่ในระดบัสูงขึน้ไป

มหาวทิยาลัยทัง้หมดของนิวซีแลนด ์ถูกจัดให้อยู่ ในจำานวน
มหาวทิยาลัยชัน้นำาสามเปอรเ์ซ็นตข์องโลก และมาตรฐาน
ทั่วไปของมหาวทิยาลัยในเวลลิงตนัน้ันสูงมาก เวลลิงตนั
มีมหาวทิยาลัย 2 แห่ง คอื มหาวทิยาลัยวคิตอเรยี แห่ง
เวลลิงตนั และมหาวทิยาลัย แมสเซย์ (Victoria University of 
Wellington, Massey University) สถาบันเทคโนโลยีสองแห่ง 
คอื เวลเทค และ วทิธีเรยีอา (WelTec, Whitireia), และสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนอื่น ๆ อีก มากกวา่ 12 แห่ง หลักสูตรการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน จัดขึน้เพื่อเป็นทางเลือกในการเตรยีมตวัเข้าศึกษา
ระดบัมหาวทิยาลัยตอ่ไป  นอกจากน้ันยังมี โรงเรยีนสอนภาษา
อีกมากมายให้เลือก เพื่อคณุสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษ ใน
ระหวา่งเรยีนที่เวลลิงตนัได ้ 

ครแูนะแนวอาชีพ หรอืหัวหน้าฝ่ายนักเรยีนนานาชาตจิะช่วยให้
คณุสามารถวางแผนการศึกษาตอ่ในอนาคตได ้แตต่อ้งแน่ ใจวา่ 
คณุไดเ้ลือกเรยีนแผนก หรอืวชิาที่ถูกตอ้งกับแผนการเลือกคณะ
เข้ามหาวทิยาลัย   

 วางแผนการเลือกอาชีพ ดทูี่  
careers.govt.nz 

 สถานศึกษาในเวลลิงตนั ดทูี่  
WellingtonNZ.com/study

กฎหมายนิวซีแลนด์ 
ตำารวจในประเทศนิวซีแลนด ์ยินดช่ีวยคณุเสมอ คณุจะ
ปลอดภัยในการพูดคยุกับพวกเขา กฎหมายสำาคญัส่ีเรือ่งที่คณุ
ตอ้งทำาความเข้าใจ:

1. ผู้มีสิทธิ์ดืม่แอลกอฮอลได ้ตอ้งมีอายุ 18 ปี ขึน้ไป  คณุไม่
สามารถซือ้ หรอืดืม่แอลกอฮอล์หากคณุอายุน้อยกวา่ที่กล่าวแล้ว

2. หากคณุอายุตำา่กวา่ 18 ปี คณุไม่มีสิทธิ์ซือ้บุหรี ่

3. การใช้ และเกี่ยวข้องกับยาเสพตดิทุกประเภท เป็นเรือ่งผิด 
กฏหมาย

4. การยินยอมในการมีเพศสัมพันธ์ ได ้คณุตอ้งมีอายุมากกวา่ 16 
ปี ขึน้ไป หมายความวา่ ทุกคนที่อายุตำา่กวา่ 16 ปี ไม่สามารถให้
ความยินยอมในการมีเพศสัมพันธ์ตามกฎหมายได ้แม้พวกเขา
บอกวา่ เต็มใจก็ตาม เน่ืองจากยังเด็กเกินไป แม้จะอายุมากกวา่ 
16 ปี แตม่ึนเมา ก็ ไม่อาจให้คำายินยอมในการมีเพศสัมพันธ์ตาม
กฎหมายได ้เน่ืองจากการตดัสินใจบกพรอ่ง

 กฎหมายยาเสพตดิและแอลกอฮอล์ของนิวซีแลนด ์
police.govt.nz/advice/drugs-and-alcohol
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คุณรู้ ไห ม ว่ า

สำานักผูเ้ช่ียวชาญดา้นเศรษฐศาสตร ์ไดล้ง
คะแนนใหนิ้วซีแลนดเ์ป็นอนัดบัหน่ึง
ของโลก ในดา้นการเตรยีมนักเรยีน

สำาหรบัอนาคต

https://www.careers.govt.nz
https://www.wellingtonnz.com/study/
http://www.police.govt.nz/advice/drugs-and-alcohol


การท�างาน 
คณุมีสิทธิ์ทำางานบางเวลาได ้หากคณุอายุเกินุ 16 ปี และเรยีน
อยู่ ในชัน้เกรด 12 ขึน้ไป สำานักตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์
อนุญาตให้คณุทำางานได ้20 ชั่วโมงตอ่สัปดาห์ ระหวา่งเทอม และ
ทำางานเต็มเวลาไดร้ะหวา่งช่วงปิดเทอม  กฎหมายนิวซีแลนด์
ระบุไวว้า่ คา่จ้างขัน้ตำา่สำาหรบัคนอายุ 16 ปี ขึน้ไป อัตราจ้างอยู่ที่ 
$15.75 ตอ่ช่ัวโมง *

(* ข้อมูลตัง้แต ่พฤษภาคม 2560) 

อย่างไรก็ตามโรงเรยีนแนะนำาวา่ คณุไม่ควรทำางานมากกวา่ 10 
ช่ัวโมงตอ่สัปดาห์ ในช่วงเปิดเทอม 

 สิทธิการทำางาน 
employment.govt.nz/starting-employment/rights-and-
responsibilities/minimumrights-of-employees

การดูแลท่ีเหมาะสม
ในนิวซีแลนด ์เด็ก/นักเรยีน รวมทัง้นักเรยีนนานาชาตดิว้ย หากอายุ
ตำา่กวา่ 14 ปี ไมส่ามารถอยูบ้่านตามลำาพงัได ้  หากครอบครวัโฮส์ท 
ไปคา้งคนืทีอ่ืน่ และนักเรยีนตา่งชาตทิีม่าพกัอยู่น้ันไม่ ไดร้ว่มเดนิ
ทางไปดว้ย ครอบครวัตอ้งแจ้งใหท้างโรงเรยีนทราบ หรอืจัดการ
นัดแนะเพือ่มคีนดแูลอย่างเหมาะสม  

โรงเรยีนหลายแห่งตอ้งการให้นักเรยีนที่แม้วา่ จะมีอายุ 18 ปีแล้ว  
ยอมรบัข้อตกลงที่ ใช้กับนักเรยีนอายุตำา่กวา่ 18 ปี ดว้ยเหมือนกัน 
ในกรณีน้ี นักเรยีนไดต้กลงที่จะปฏิบัตติามนโยบายและระเบียบ
ของโรงเรยีน  

คุณรู้ ไห ม ว่ า

เวลลงิตนัเป็นทีร่วมของแหล่ง
งาน ท่ีตอ้งการการศึกษาขัน้สูง

มากทีสุ่ดในนิวซีแลนด ์
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คุณรู้ ไห ม ว่ า

โทรหมายเลข 111 หากเกดิ
กรณีฉุกเฉินใด ๆ ก็ตาม

กรณีฉุกเฉิน 
การแพทย์ฉุกเฉิน

หากเกิดเหตฉุุกเฉินทางการแพทย์ โทร 111 เพื่อขอรถพยาบาล  
อย่าไปโรงพยาบาลดว้ยตวัเองทันที นอกจากเกิดอุบัตเิหตรุนุแรง 
หรอืคณุมีความจำาเป็นฉุกเฉินดา้นการแพทย์เท่าน้ัน   หากเป็น
เรือ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ หรอืไม่ ใช่เรือ่งฉุกเฉิน ควรไปพบแพทย์
ประจำาตวั หรอื คลีนิกนอกเวลา 

ไฟ ไหม้ 

หากเกิดไฟไหม้ ให้รอ้งเตอืนผู้อื่น พรอ้มกับรบีออกจากอาคารเรว็
ที่สุดทันที   อย่าเป็นห่วง หรอืหยุดเก็บข้าวของ โทร 111 และขอ
พนักงานดบัเพลิง (fire brigade)

 ส่ิงที่ตอ้งทำา เมื่อเกิดไฟไหม้ ดทูี่ 
fire.org.nz/Fire-Safety/Intheeventofafire/Pages/
Intheeventofafire

แผ่นดินไหว

ถ้าคณุรูสึ้กวา่เกิดแผ่นดนิไหว ส่ิงแรกคอื หมอบลงกับพืน้ ใช้
แขนคลุมศีรษะ และคอ หากเป็นไดย้ึดตวัไวก้ับส่ิงที่มั่นคง แข็ง
แรง  หากเกิดเหตทุี่ โรงเรยีน ให้ทำาตามขัน้ตอนตามที่ โรงเรยีน
ไดก้ำาหนดไว้

   เตรยีมพรอ้มรบัมือภัยพิบัต ิดทูี่  
getthru.govt.nz

อาชญากรรม 

ถ้าคณุตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมหรอืเกิดความรูสึ้กไม่
ปลอดภัยโทร 111 ทันที และขอความช่วยเหลือจากตำารวจ

ตำารวจให้ความคุม้ครองประชาชน และจะช่วยคณุ หากคณุมี
ปัญหา เราสามารถไวว้างใจตำารวจได ้พวกเขาพรอ้มและยินดจีะ
ช่วยเหลือคณุ นักเรยีนควรให้ความเคารพ และรว่มมือกับหน่วย
งานรฐับาลตลอดเวลา คณุจะตอ้งระบุช่ือเต็มและที่อยู่ของคณุ

เมื่อตอ้งรายงานเหตกุารณ์หรอือาชญากรรมที่ ไดเ้กิดขึน้แล้ว 
(เช่นขโมย), สำาหรบับางเหตกุารณ์ ที่การตอบสนองอย่างรวดเรว็
ของตำารวจไม่อาจส่งผลใด ๆ ก็ขอให้ตดิตอ่กับสถานีตำารวจที่ ใกล้
ที่สุด (สำาหรบักรณีที่ ไม่ฉุกเฉินเท่าน้ัน)

 รายช่ือสถานีตำารวจ ดทูี่
police.govt.nz/contact-us/stations
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สภาพอากาศและเสือ้ผ้า 
จะน� าเสือ้ผ้าแบบไหนติดตัวมาด้วย?  

เวลลิงตนัมีสภาพอากาศแบบกลาง ๆ ไม่หนาว หรอื รอ้นจัด 
บรรยากาศแบบทะเล และมีลมคอ่นข้างแรงเสมอ  ไม่บ่อยนักที่
อุณหภูมิ ในเวลลิงตนัลดลงตำา่กวา่ 6° C (43° F) หรอืสูงถงึ 25° C 
 (77° F) ฤดหูนาว (มิถุนายน-สิงหาคม) จะคอ่นข้างสัน้ และไม่
หนาวจัดมาก (มีหิมะตกเพียงสองครัง้ในช่วงเวลา 30 ปี ที่ผ่าน
มา) อย่างไรก็ตาม เวลลิงตนัไดช่ื้อวา่เป็นเมืองที่ลมทิศใตพ้ัดผ่าน
ในฤดหูนาว จึงทำาใหรูสึ้กวา่อุณหภูมิลดตำา่และเย็นลงมาก  สภาพ
อากาศที่ดทีี่สุดคอืช่วงเดอืนตลุาคม ถึง เดอืนเมษายน

คณุจะตอ้งมีเสือ้กันฝนและกันลมดว้ย หมวก หรอืเสือ้กันหนาว
แบบที่มีหมวกคลุมศีรษะเพื่อความอบอุ่น ฯลฯ เป็นการด ีหาก
คณุมีรองเท้าบูธ (boots) และชุดวา่ยนำ ้าดว้ย (togs) ถ้าคณุ
ตอ้งการเลือกวชิาภาคสนาม การศึกษากลางแจ้ง ก็จำาเป็นตอ้งมี
รองเท้าบูธสำาหรบัเดนิป่า ถุงนอน และชุดชัน้ในแบบกันหนาว
ดว้ย  

 ตรวจสอบสภาพอากาศปัจจุบันในเวลลิงตนั ไดท้ี่  
metservice.com/towns-cities/wellington

อาหาร 
นักเรยีน นักศึกษานานาชาตมิักจะอดคดิถึงอาหารที่พวกเขาเคย
ทานทีบ่า้นเกดิไม่ ได ้คณุควรจะพูดคยุเรือ่งน้ีกับครอบครวัโฮม
สเตย์ของคณุ  และหาเวลาออกไปซือ้ของกับพวกเขาเพื่อแสดง
ให้พวกเขาไดรู้จ้ักส่วนผสมหรอืเครือ่งปรงุอาหารแบบที่คณุชอบ
ไดบ้้าง มีซุปเปอรม์ารเ์ก็ตเฉพาะ และรา้นอาหารหลากหลายเชือ้
ชาต ิในเวลลิงตนัที่คณุสามารถหาอาหารและวตัถุดบิจากบ้าน
เกิดได้

 WellingtonNZ.com/discover/eat-and-drink/

การรับประทานอาหารท่ี โรงเรียน

นักเรยีนสามารถนำาของวา่งและอาหารกลางวนั จากบ้านมาทาน
ที่ โรงเรยีน ถ้าคณุไม่นำามาเอง ก็สามารถซือ้อาหารกลางวนัในโรง
อาหารของโรงเรยีนได้

• คณุไม่สามารถรบัประทานอาหารระหวา่งช่ัวโมงเรยีนในชัน้

• ไม่อนุญาตใหนักเรยีนรบัประทานอาหารในห้องสมุด

• ไม่อนุญาตให้ทานอาหาร หรอืดืม่นำ ้าในบรเิวณที่ตัง้
คอมพิวเตอร ์

• คณุจะตอ้งรกัษาความสะอาด และเก็บกวาดบรเิวณที่คณุใช้
รบัประทานอาหารให้เรยีบรอ้ย
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วฒันธรรมนิวซีแลนด์

การย้ายไปอยู่ประเทศอื่นตอ้งใช้เวลาในการปรบัตวัให้เข้ากับ
ภาษา อาหาร ผู้คน สภาพอากาศ ที่อยู่อาศัย และวธิีการทำาส่ิง 
ตา่งๆ ที่อาจแตกตา่งกัน  การเปลี่ยนแปลงน้ีมีผลตอ่ผู้คนใน
หลากหลายรปูแบบ นักเรยีนบางคน ปรบัตวัเข้ากับสภาพ
แวดล้อมใหม่ ไดอ้ย่างรวดเรว็ และบางคนอาจมีอาการคดิถึงบ้าน 
และรูสึ้กถึงความไม่แน่นอนก่อนที่จะปรบัตวัไดอ้ย่างมั่นคง  
ความรูสึ้กตกใจกับ "วฒันธรรมแปลกแยก” หรอื “Culture 
shock” เป็นส่ิงที่เกิดขึน้จรงิ แตจ่ะดขีึน้ เมื่อเวลาผ่านไป 

บรรทัดฐานทางสังคม

• ชายและหญิงมีสถานะเท่าเทียมกันในนิวซีแลนด ์ทัง้ที่ทำางาน 
และที่บ้าน

• ในบางวฒันธรรม อาจตอ้งเก็บกลัน้ความรูสึ้กไวภ้ายใน ไม่
นิยมให้แสดงออก ไม่วา่จะเป็นความสุข ความโกรธ และความ
เศรา้ แต่ ในวฒันธรรมตะวนัตก เช่น นิวซีแลนด ์สามารถ
แสดงอารมณ์ ไดอ้ย่างเปิดเผย คณุสามารถพูดคยุถึงความ
รูสึ้กของตนกับคนอื่นได ้เพียงแตต่อ้งพูดความจรงิเท่าน้ัน 

• ในบางวฒันธรรม การสบตากับผู้สูงอายุอาจเป็นเรือ่งไม่สุภาพ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่กำาลังถูกตำาหนิ ตกัเตอืน แต่ ใน
นิวซีแลนด ์การสบสายตาเป็นรปูแบบสำาคญัอย่างหน่ึงในการ
ส่ือสาร

• เวน้แตจ่ะมีกิจกรรมพิเศษ นักเรยีนมัธยมศึกษาส่วนใหญ่
จะเข้านอนประมาณ ส่ีทุ่ม ระหวา่งวนัเรยีนปกต ิ เวลาที่
คนในบ้านตอ้งงดการส่งเสียงรบกวน  นักเรยีนต้องไม่ ใช้
อินเทอรเ์น็ตหรอืโทรศพัท์มือถือ สมารท์โฟน เช่นหลัง
เวลา 23.00 น.ระหวา่งสปัดาห์

• บ้านส่วนใหญ่ ในนิวซีแลนด ์มักมีสัตวเ์ลีย้ง อาจจะเป็นแมว 
หรอืสุนัข สัตวเ์หล่าน้ีมักจะอยู่ ในบ้านดว้ย 

• หากคณุรูสึ้กสับสนในเรือ่งดงักล่าว ก็ถาม และบอกความคดิ
ของคณุได ้ นอกจากน้ันแล้ว อย่าคดิเองวา่ คนอื่นจะเข้าใจ
คณุ การเล่าเรือ่งที่เข้าใจผิด สู่กันฟัง มักจะกลายเป็นเรือ่ง
สนุก

• เรือ่งตรงตอ่เวลา  ตอ้งไม่สาย เมื่อถึงเวลาอาหาร การนัดหมาย 
หรอืกลับบ้านหลังเลิกเรยีน 

• หากจำาเป็นตอ้งล่าช้า หลีกเลี่ยงไม่ ไดจ้รงิ ๆ คณุควรโทรศัพท์
ให้คนในบ้านไดร้บัทราบ 

• ในบางวฒันธรรม ถือเป็นเรือ่งสุภาพที่คณุจะปฏิเสธการเสนอ
อาหารจานแรก หรอื เครือ่งดืม่แก้วแรก – แต่ ไม่มีการปฏิบัติ
เช่นน้ีในประเทศนิวซีแลนด ์

• ล้างมือ ดว้ยนำ ้าและสบู่ก่อนการเตรยีมอาหาร

งานบ้าน

• ในนิวซีแลนด ์ทุกคนในครวัเรอืนช่วยกันทำางานบ้าน แม้วา่จะ
เป็นเพียงการรกัษาความสะอาดห้องพักส่วนตวัให้เรยีบรอ้ย 
และจัดเตยีงในตอนเช้า  งานบ้านทั่วไป เช่น ช่วยล้างจานหลัง
อาหาร  รบัผิดชอบทำาความสะอาดหลังจากเสรจ็งานที่ทำา ขอ
ให้ทำาเป็นประจำาทัง้ที่บ้าน และที่ โรงเรยีนดว้ย หากไม่แน่ ใจ
วา่จะทำางานน้ันอย่างไร ขอให้สอบถาม 

• จะมีตะกรา้สำาหรบัเสือ้ผ้าใช้แล้วในห้องนอนของคณุ หรอื
ตะกรา้เสือ้ผ้าสำาหรบัคนในบ้าน นำาเสือ้ผ้าที่ ใช้แล้วของคณุใส่
ไว้ ในตะกรา้ ไม่ ใช่ทิง้ไวบ้นพืน้ 

• คณุอาจตอ้งเปลี่ยนผ้าปูที่นอนดว้ยตวัเอง ทำาความสะอาด 
และดดูฝุ่นห้องนอนของคณุ หรอืวา่เจ้าของบ้านอาจจะทำาให้
เองก็ ได ้เจ้าของบ้านจะบอกเองวา่พวกเขาคาดหวงัให้คณุทำา
อะไร อย่างไรบ้าง
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หลักปฏิบัติ
นักศึกษานานาชาตทิกุคนทีเ่ขา้เรยีนในสถานศึกษาของนิวซีแลนด ์จะไดร้บั
การคุม้ครอง ตามหลกัปฏบิตั ิดา้นการดแูล อภบิาลนักศึกษานานาชาต ิโดย
ฝ่ายการศึกษาของรฐับาลนิวซีแลนดด์ว้ย   
นีคื่อกฎหมายทีแ่สดงระดบัความเอาใจใส่ของสถานศึกษา หรอื ตวัแทนของ
สถานศึกษา ทีต่อ้งจัดเตรยีมให้นักเรยีน นักศึกษานานาชาต ิระหวา่งทีพ่วก
เขาอาศัย และเรยีนในประเทศนิวซีแลนด ์ 
มกีารควบคมุ ตรวจสอบระบบการศึกษา และประกนัคณุภาพอยา่งเครง่ครดั  
กล่าวโดยสรุป ในฐานะนักศึ กษานานาชาติ  คุณคาดหวังได้ว่า: 
• การเรี ยน การสอนท่ี คุณได้รับน้ันมีคุณภาพสูง
• ข้อมู ลการตลาดและโปรโมช่ั นที่ คุณได้รับกอ่นสมัครเข้าเรี ยนน้ัน ชัดเจน 

ถู กต้อง สมบูรณ์ ทำาให้ตัดสิ นใจเลือกสถานศึ กษาได้ง่าย เหมาะสม ตรง
ตามความต้องการ 

• ตัวแทนของสถานศึกษา ให้ข้อมลูทีเ่ช่ือถือได้  และได้กระทำาด้วยความ
ซ่ือสัตย์และความเป็นมืออาชี พ 

• คุณได้รับข้อมู ลครบถ้วน พร้อมทั ้งความช่วยเหลือในการสมัครเรี ยน  
รวมทัง้เข้าใจข้อผู กพันทางด้านกฎหมาย ในรูปแบบของเอกสารที่ ถู กต้อง
สมบูรณ์ 

• คุณได้รับการต้อนรับ และมี ข้อมู ลเพียงพอ ได้รับคำาแนะนำ า และรับการ
สนับสนุนช่วยเหลือให้ปรับตัวพร้อมดำาเนินชี วิตใหม่ ในนิวซี แลนด์ ได้  

• สภาพแวดล้อมในการศึ กษามีความปลอดภัย เช่นเดียวกับที่ พักอาศัยต้อง
ปลอดภัยด้วยเหมือนกัน 

 อ่านหลักปฏิบัต ิในการดแูลนักเรยีนนานาชาตฉิบับเต็มไดท้ี่:  
nzqa.govt.nz/providers-partners/education-code-of-practice/
code-of-practice-resources-languages/2016-code-of-practice

สิ่งท่ีควรท�าหากคุณมีเรือ่งต้องการรอ้งเรยีน 
เมือ่คณุมาถึงนิวซีแลนดใ์นฐานะนักศึกษานานาชาต ิคณุสามารถคาดหวงัที่
จะไดร้บัมาตรฐานการศึกษาทีสู่ง มีความรูสึ้กปลอดภัย และไดร้บัการดแูลอยา่ง
ดตีลอดช่วงเวลาทีค่ณุเรยีน และใช้ชีวติอยูท่ีน่ี่  
ถา้คณุมเีรือ่งตอ้งการรอ้งเรยีน ก็ถอืวา่เป็นส่ิงสำาคญัทีค่ณุตอ้งทำาตามขัน้ตอน
อนัถกูตอ้งเหมาะสม 
ตอ่ไปน้ีคอืส่ิงทีค่ณุตอ้งทำา  
ขอใหผู้ ้ใหบ้รกิารการศึกษาแก้ ไขขอ้รอ้งเรยีน  
ผู ้ใหบ้รกิารการศึกษาเป็นจดุแรกของการตดิตอ่ยืน่ขอ้รอ้งเรยีนของคณุรวมทัง้
ขอ้รอ้งเรยีนใด ๆ เกีย่วกับตวัแทนของสถานศึกษาน้ัน ๆ ดว้ย   
จะตอ้งมกีระบวนการรอ้งเรยีนอยู่ ในระบบพรอ้มให้คณุไดก้ระทำาตามจนเสรจ็
สิน้กระบวนการ และสถานศึกษาตอ้งอธบิายกระบวนการน้ันใหค้ณุรบัทราบ
ดว้ย ทำาตามกระบวนการน้ัน และดผูลวา่ขอ้รอ้งเรยีนของคณุไดร้บัการแก้ ไข
จากสถานศึกษาหรอืไม่  
ถา้คำารอ้งเรยีนของคณุไม ่ไดร้บัการแก ้ไข ขอใหต้ดิตอ่ สถาบนัควบคมุ
คณุภาพการศึกษา NZQA
ถา้ผู ้ใหบ้รกิารการศึกษาม ิไดแ้ก ้ไขขอ้รอ้งเรยีนของคณุ และคณุยังคงตอ้งการ
ขอ้สรปุปัญหาน้ันแล้ว คณุสามารถตดิตอ่ NZQA ได ้NZQA เป็นหน่วยงาน
รฐับาล หน่วยงานน้ีเป็นหน่วยงานอิสระทีส่ามารถประเมนิคำารอ้งของคณุ และ
อาจทำาการสืบสวนสอบสวนข้อรอ้งเรยีนน้ัน หรอืใหค้ำาแนะนำาแกค่ณุวา่ควร
ดำาเนินการอยา่งไรตอ่ไป   
คณุสามารถส่งขอ้รอ้งเรยีนของคณุไปท่ีเวบ็ไซตข์อง NZQA หรอืส่งอีเมลถึง 
qadrisk@nzqa.govt.nz   
หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบักระบวนการรอ้งเรยีน ตดิตอ่ NZQA ดว้ย
หมายเลขโทรศัพท์ 0800 697 296  
หรอื – หากเป็นข้อพพิาททางการเงนิ คณุอาจตดิตอ่ FairWay Resolution 
หน่วยงานน้ีจะช่วยคณุแก้ ไขขอ้พพิาททางการเงนิ หรอืช่วยคณุทวงถาม
สัญญาทีค่ณุมกีบัสถานบรกิารการศึกษา ไมม่คีา่ใช้จา่ยในการใช้บรกิารเหลา่น้ี
FairWay Resolution เป็นหน่วยงานอิสระท่ีมปีระสบการณ์ ในการช่วยแก้
ปัญหาขอ้พพิาทแกผู่ค้นในสังคม  คณุสามารถตดิตอ่ FairWay Resolution 
ไดท่ี้หมายเลขโทรศัพท์   0800 77 44 22 หรอืไปท่ี  
www.fairwayresolution.com/istudent-complaints

ห้องน� ้ า

• บ้านนิวซีแลนดจ์ะมีฝักบัวอาบนำ ้า และอาจจะมีอ่างอาบนำ ้า
ดว้ย และนำ ้ารอ้น ในนิวซีแลนดม์ีราคาแพง มีการจำากัด
จำานวนนำ ้ารอ้นสำาหรบับ้านแตล่ะหลังในแตล่ะวนั เพราะนำ ้า
ตอ้งผ่านระบบการทำานำ ้ารอ้นในถังเก็บนำ ้าของแตล่ะบ้าน
ก่อน  หลีกเลี่ยงเปิดนำ ้าเต็มอ่างอาบนำ ้า หรอือาบนำ ้าดว้ยฝักบัว
ยาวนานมาก เป็นเรือ่งสุภาพมาก หากคณุรกัษาสภาพห้องนำ ้า
ให้เหมือนก่อนที่คณุเข้าใช้ ดงัน้ันคณุจำาเป็นตอ้งทำาความ
สะอาดบ้าง ภายหลังการใช้ทุกครัง้ 

• ห้องสุขานิวซีแลนดม์ีสไตล์แบบตะวนัตก ยกฝาปิดโถส้วมขึน้
แล้ว จึงจะเห็นที่น่ัง  ผู้ชายควรยกที่น่ังขึน้ และยืนที่พืน้เมื่อ
จำาเป็น นอกจากน้ีคณุไม่ควรพยายามดงึ หรอืยืนบนสุขภัณฑ์
เหล่าน้ี เพราะอาจทำาให้แตกหักได ้ ม้วนกระดาษชำาระ
ทำาความสะอาดมักตดิอยู่บนข้างฝา ในห้องสุขา  ปกตแิล้ว มี
ปุ่มกดนำ ้าสองปุ่มที่ โถชักโครก ปุ่มหน่ึงใช้นำ ้ามาก และอีก
ปุ่มหน่ึงใช้นำ ้าน้อยกวา่  เช่นกัน ขอให้คณุรกัษาความสะอาด
ให้เหมือนสภาพก่อนการใช้งาน จะมีแปรงทำาความสะอาด
โถชักโครก และบางทีอาจมีสเปรย์ดบักลิ่น และผลิตภัณฑ์
ทำาความสะอาดอื่น ๆ อยู่ดว้ย นอกจากกระดาษเท่าน้ันที่ทิง้
ลงโถชักโครกได ้ส่วนของใช้สำาหรบัสุขอนามัยส่วนบุคคลของ
สตร ีหรอืแผ่นอนามัยตา่ง ๆ ตอ้งห่อทิง้ในถังขยะเท่าน้ัน  ล้าง
มือ ดว้ยสบู่และนำ ้าทุกครัง้หลังการใช้ห้องนำ ้า แล้วตอ้งเช็ดมือ
ให้แห่งสนิทดว้ย 

ภาพ การศึกษานิวซีแลนด ์เวลลิงตนัเมืองน่าอยู่ และ สภาเมืองฮัท ซิตี ้
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