การศึ กษาใน

เวลลิงตัน

เคียวรา
และขอแสดงความยินดีดว้ ย

คุณได้เลือกเรียนที่
เวลลิงตัน ซึ่งนั บว่าน่ า
อยู่มากที่สุดในโลก
คูม่ ือนี ้จะช่วยให้คณ
ุ
เตรียมพร้อมสำ�หรับการ
ใช้ชีวติ ในนิ วซีแลนด์
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เวลลิงตัน
เวลลิงตันเป็ นเมืองหลวงของประเทศนิ วซีแลนด์ ตัง้ อยู่ ใน
จุดศูนย์กลางของประเทศ ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงาม
เป็ นเมืองท่าที่ล้อมรอบด้วยเนิ นเขาเขียว เวลลิงตันเป็ นเมือง
สวยงาม มีชีวติ ชีวา และทันสมัย ภูมิภาคเวลลิงตันมีประชากร
496,000 คน และรวมถึงเมืองไวราราปา คาปิ ติ โคส์ท โพริรวั
ฮัทแวเลย์ และ เมืองเวลลิงตัน
WellingtonNZ.com

คุ ณ รู้ ไห ม ว่ า

เวลลิงตันได้รบั การโวตเป็ น
เมืองน่าอยูท่ สี่ ดุ ในโลกโดย
ดอยซ์ แบงค์

คุ ณ รู้ ไห ม ว่ า

การเดินทางสูเ่ วลลิงตัน
สายการบินระหว่างประเทศที่บินสู่นิวซีแลนด์ หลายสายมักจะ
ลงที่สนามบินเมืองโอ๊กแลนด์ หรือ ไครสต์เชิรช์ คุณจะต้องรับ
กระเป๋ าเดินทาง และผ่านขัน
้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
จึงต่อไปยังอาคารผู้ โดยสารภายในประเทศ เพื่อต่อเครือ่ งบิน
ไปเวลลิงตัน สนามบินโอ๊คแลนด์มีอาคารผู้ โดยสารระหว่าง
ประเทศ แยกจากอาคารสายการบินภายในประเทศ ดังนั ้นคุณ
ต้องใช้เวลาเดินราว 10 นาที หรือจะนั่ งรถโดยสารที่ ให้บริการฟรี
ระหว่างอาคารทัง้ สองก็ ได้
สนามบินโอ๊คแลนด์ ไครสต์เชิรช์ และเวลลิงตันมี Wi-fi ให้
บริการฟรี
ที่เวลลิงตัน ครอบครัวโฮส์ทของคุณ หรือ ผู้ประสานงานด้าน
ที่พักของโรงเรียนจะรอรับคุณที่สนามบิน และขับรถพาคุณไป
ส่งถึงที่พัก
สนามบินโอ็คแลนด์ ดูที่
aucklandairport.co.nz/information

ประชากร 25% ในเมือง
เวลลิงตันนัน
้ เป็ นผูท้ เี่ กิด
่
ในประเทศอืน
ความปลอดภัยด้านชีวภาพ (ด่านกักกัน)
นิ วซีแลนด์มีกฎหมายความปลอดภัยด้านชีวภาพเข้มงวดมาก
เพื่อปกป้ องทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมหลักของเรา มี
หลายอย่างที่เป็ นของต้องห้าม น�ำเข้าประเทศไม่ ได้อย่างเด็ด
ขาด รวมทัง้ อาหารและผลิตภัณฑจากสัตว์ ต้องตรวจสอบให้
แน่ ใจว่า คุณเข้าใจกฎเหล่านี ้ก่อนการเดินทาง
รายการต้องส�ำแดง ดูที่
mpi.govt.nz/travel-and-recreation/
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ที่พัก

การเดินทางไปโรงเรียน

โ ฮม ส เต ย์

การเดินทางในเวลลิงตันนั ้นสะดวกสบาย เป็ นเรือ่ งง่าย เพราะมี
ระบบขนส่งสาธารณะที่ดี และนั กเรียนจ�ำนวนมากสามารถเดิน
จากที่พักไปโรงเรียนได้
หากคุณอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวนิ วซีแลนด์ พวกเขาจะพา
คุณไปส่งที่ โรงเรียนในวันแรก และรับผิดชอบในการอธิบายเส้น
ทางการเดินทางให้คณ
ุ ได้ทราบ หากจ�ำเป็ น ครอบครัวที่คณ
ุ พัก
อยู่ดว้ ยอาจพาคุณไปโรงเรียนอีกหลายวัน จนกว่าคุณจะแน่ ใจว่า
สามารถเดินทางไปโรงเรียนด้วยตนเองได้ เป็ นสิง่ ส�ำคัญมากที่
คุณต้องไปโรงเรียนทันเวลา

นั กเรียนนานาชาติพักกับครอบครัวชาวนิ วซีแลนด์ – เรียกว่า
“ครอบครัวโฮส์ท” หรือ ”ครอบครัวโฮมสเตย์” ผู้อ�ำนวยการฝ่ าย
นั กเรียนนานาชาติ หรือ ผู้ประสานงานฝ่ ายครอบครัวโฮมสเตย์
จะจัดคุณเข้าพักกับครอบครัวที่เหมาะสม และเป็ นคนแรกที่
คุณควรจะพูดคุยด้วย หากคุณมีปัญหาใดก็ตามระหว่างช่วงเวลา
ที่พักอยู่ ในนิ วซีแลนด์

ห้ อ งเช่ า หรื อ บ้ า นเช่ า
นั กเรียนที่มาพร้อมกับพ่อแม่หรือญาติ หากต้องการเช่าห้อง หรือ
เช่าบ้านเอง ก็สามารถท�ำได้เช่นกัน ถ้าคุณต้องการพักอยู่ตาม
ล�ำพัง ก็อาจท�ำได้ หากคุณอายุ 18 ปี บริบูรณ์ แล้ว และต้องได้รบั
อนุ ญาตจากโรงเรียนและพ่อแม่ของคุณก่อน โรงเรียนของคุณจะ
เข้าตรวจสอบที่พักของคุณก่อนการอนุ มัติ
บ้านเช่าต่าง ๆ ต้องท�ำตามกฎระเบียบภายใต้การควบคุมดูแลของ
รัฐบาลนิ วซีแลนด์ ดังนั ้นคุณสามารถวางใจในการท�ำข้อตกลง
ต่าง ๆ กับเจ้าของบ้านเช่า หรือผู้จัดการทรัพย์สินได้ โดยไม่
ต้องกังวัล
หาที่พัก บ้านเช่า ดูที่ trademe.co.nz/property
หน่ วยงานของรัฐบาลที่ ให้ค�ำแนะน�ำฟรีเรือ่ งสิทธิและความรับผิด
่ กั อาศัย ดูท่ี tenancy.govt.nz
ชอบเรือ่ งการเช่าทีพ

หอพั ก ในโรงเรี ย น
สถานศึกษาบางแห่งมีหอพักภายในบริเวณโรงเรียนไว้บริการด้วย
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รถโดยสาร
ระบบรถโดยสารในเวลลิงตันนั ้นมีความปลอดภัย นั กเรียน
สามารถเดินทางไปโรงเรียนด้วยรถโดยสารอย่างสบายใจได้ คุณ
สามารถใช้บัตรเติมเงิน Snapper card จ่ายค่าโดยสาร ซึ่งจะมีคา่
ใช้จ่ายประมาณ $25.00 ต่อสัปดาห์ ระหว่างเวลาที่คณ
ุ ยังไม่ ได้
รับบัตรเติมเงิน คุณสามารถใช้เงินสดจ่ายค่าโดยสารได้ แต่ ไม่
ควรใช้ธนบัตรมูลค่าสูงกว่า $10 เพราะเป็ นเรือ่ งยากในการทอน
เงิน
บัตรเติมเงิน ดูที่ snapper.co.nz

รถยนต์
ถ้าคุณอยูในนิ วซีแลนด์น้อยกว่าหนึ่ งปี หรืออยู่แบบโฮมสเตย์
คุณจะไม่ ได้รบั อนุ ญาตให้ขับรถยนต์ หรือหากคุณต้องการขับ
รถเอง คุณต้องได้รบั การยืนยันจากผู้ปกครองเป็ นลายลักษณ์
อักษร มี ใบขับขี่ถาวรของประเทศนิ วซีแลนด์ และประกันภัย
รถยนต์ชัน
้ หนึ่ งด้วย

การขี่ จั ก รยาน
คุณอาจขี่จักรยานไปโรงเรียนได้ แต่คณ
ุ ต้องสวมหมวกนิ รภัย
ตลอดเวลาที่ข่จี ักรยานด้วย นอกจากนี ้คณ
ุ ยังจะต้องพิสูจน์ ให้
โรงเรียนของคุณได้ทราบว่า คุณเข้าใจกฎการใช้รถใช้ถนนใน
ประเทศนิ วซีแลนด์เป็ นอย่างดี

การเดิ น เท้ า
ความรูก้ ฎการใช้รถใช้ถนนในนิ วซีแลนด์ จะช่วยให้การเดินเท้ามี
้
ความปลอดภัยมากยิ่งขึน
• เราขับรถยนต์ทางด้านซ้ายของถนน
• ข้ามถนนที่ทางม้าลาย หรือทางข้ามที่มีสัญญาณไฟจราจร
• ต้องระมัดระวังรถจากทางเข้าออก
• ต้องเดินบนทางเท้า หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ยานพาหนะ
• หากมีเด็กเล็ก ต้องจับมือเด็กไว้ เมื่ออยู่ ใกล้ถนน หรือ ในลาน
จอดรถ

การเงิน
นั กเรียนอาจต้องการเปิ ดบัญชีธนาคารประเทศ
นิ วซีแลนด์ ส�ำหรับการช�ำระเงินประกัน หรือเมื่อไปพบ
แพทย์ หรือทันตแพทย์ เมื่อคุณมาถึงประเทศ
นิ วซีแลนด์ ครอบครัวโฮส์ท หรือโรงเรียนของคุณ
สามารถช่วยคุณในการเปิ ดบัญชีธนาคารได้ คุณจะต้องใช้
หนั งสือเดินทางและจดหมายรับรองจากโรงเรียนเพื่อ
พิสูจน์ ยืนยันตัวตนของคุณก่อนทีค่ ณ
ุ จะได้รบั บัตร
ธนาคาร หรือใช้บญ
ั ชีธนาคารของคุณได้
้ ไป จึงมีสิทธิ์ ในการขอ และใช้
ปกติแล้วต้องอายุ 13 ปี ขึน
บัตร (เอ ที เอ็ม) EFTPOS ของธนาคารได้ นั กเรียนต้อง
้ ไป จึงสามารถขอบัตรวีซ่าเดบิต และบัตร
อายุ 18 ปี ขึน
เครดิตได้
ดูแลการเงินและทรัพย์สินของคุณ – ไม่พกเงินสด
จ�ำนวนมากติดตัว และมั่นใจว่าคุณได้ดแู ลกระเป๋ าของ
คุณดี ทัง้ ที่ โรงเรียน และ เมื่อเข้าเมือง
แนะน�ำธนาคาร และระบบการเงินนิ วซีแลนด์
ดูท่ี justlanded.com/english/New-Zealand/NewZealand-Guide/Money/Accounts

กฎจราจรในนิ วซีแลนด์ ดูที่
nzta.govt.nz/resources/roadcode
ใบอนุ ญาตขับขี่และความปลอดภัยบนท้องถนน ดูที่
drivesafe.org.nz
เคล็ดลับการขับขี่จักรยานอย่างปลอดภัย ดูที่
bikewise.co.nz

ราคาสิ น ค้ า โดยทั่ ว ไป
•
•
•
•
•
•
•
•
•

น� ้ำ (1.5 ลิตร): $2.00
McDonalds เบอร์เกอร์: $6
รับประทานอาหารที่รา้ นอาหาร: $15-25
โค้กกระป๋ อง: $2.50
กาแฟหนึ่ งถ้วย: $4
ก๋วยเตีย๋ วหนึ่ งชาม: $6.50
ภาพยนตร์: $10 to $15
ตัว๋ คอนเสิรต์ นานาชาติ: $80
ตัว๋ ดูกีฬาราคาตัง้ แต่: $35
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ความปลอดภัย
องค์การอนามัยโลกจัดให้เวลลิงตันเป็ นเมืองมีความ
ปลอดภัย ผู้คนเป็ นมิตร และยินดีช่วยเหลือผู้อ่น
ื – เพียง
ขอให้ถาม ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือ
เมื่อคุณออกไปข้างนอก ต้องแน่ ใจว่า คุณมีหมายเลข
โทรศัพท์ที่ส�ำคัญติดตัวไปด้วย (เช่นหมายเลขของ
โรงเรียน ที่พัก พ่อแม่และครอบครัวของคุณ) รวมทัง้
ต้องมีเครดิต และแบตเตอรี โทรศัพท์มือถือเพียงพอ
ส�ำหรับใช้ โทรด้วย

ความปลอดภั ย ทางน� ้ ำ
คุณต้องระมัดระวังเมือ่ อยู่ ใกล้น�ำ้ นิ วซีแลนด์มชี ายหาด
ทะเลสาบ และแม่น�ำ้ มากมายให้คณ
ุ ได้เพลิดเพลิน อย่างไร
ก็ตาม คุณจ�ำเป็ นต้องระมัดระวังตัว เมือ่ อยู่ ใกล้น�ำ้ เพราะ
อาจเกิดอันตรายได้ ไม่ ไปว่ายน� ำ้ ตามล�ำพังคนเดียว ต้อง
ว่ายน�ำ้ ระหว่างธงแสดงพืน้ ทีป่ ลอดภัยบนชายหาด และไม่
ด�ำน�ำ้ หากคุณไม่รแู้ น่ วา่ น� ำ้ ตรงนั น
้ ลึกแค่ ไหน เป็ นเรือ่ ง
ส�ำคัญมากทีค่ ณ
ุ ต้องไม่สวมเสือ้ ผ้าทีม่ น
ี � ำ้ หนั กมาก อย่าง
ยีนส์ เมือ่ ลงเล่นน�ำ้
ความปลอดภัยทางน� ำ้ ดูที่
watersafety.org.nz/resources-and-safety-tips
ความปลอดภัยทางทะเล ดูที่ findabeach.co.nz/
besafe/patrolled-beaches ชายหาด

การป้ องกั น ผิ ว จากแสงแดด
แสงแดดในนิ วซีแลนด์มีความร้อนแรงมาก เพื่อหลีก
เลี่ยงโอกาสการเป็ นมะเร็งผิวหนั ง หรือผิวหนั งถูกท�ำลาย
ด้วยแสงแดด ในช่วงฤดูรอ้ น คุณต้องสวมหมวก และ
แว่นกันแดด รวมทัง้ ใช้ครีมกันแดด หรือสวมเสือ้ ผ้า
ปกปิ ดผิวหนั ง ระหว่างช่วงเวลา 10.00 น. ถึง 16.00 น.
ปลอดภัยไว้ก่อน ดูที่
sunsmart.org.nz
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สุขภาพ
แพทย์ และ ทั น ตแพทย์
คุณอาจต้องลงทะเบียนทีค่ ลีนิคแพทย์ (เรียกว่า GP
หรือแพทย์ทวั่ ไป) ทันทีทค่ี ณ
ุ ได้เดินทางถึงนิ วซีแลนด์
เป็ นการดีหากคุณลงทะเบีย่ นที่ คลีนิกเดียวกับ
ครอบครัวโฮมสเตย์ของคุณ ถ้าคุณป่ วย คุณต้องนั ด
พบแพทย์ หรือไปพบแพทย์ทคี่ ลีนิกนอกเวลา ถ้าคุณ
่ ดู ภาษาของคุณได้ ขอให้ถามเจ้า
ต้องการพบหมอทีพ
หน้ าทีผ่ ดู้ แู ลนั กเรียนนานาชาติที่ โรงเรียนของคุณได้
อย่าไปโรงพยาบาลทันที นอกจากเกิดอุบัตเิ หตุรน
ุ แรง
หรือคุณมีความจ�ำเป็ นฉุ กเฉิ นด้านการแพทย์ หาก
ฉุ กเฉิ น โทร 111 เพื่อขอรถพยาบาล
เจ้าหน้ าที่ผู้ดแู ลนั กเรียนนานาชาติท่ี โรงเรียนของคุณ
สามารถแนะน�ำทันตแพทย์ ให้คณ
ุ ได้ หากจ�ำเป็ น
นั กเรียนหลายคนรอไปพบทันตแพทย์ที่ประเทศบ้าน
เกิดของตน เมื่อเดินทางไปเยี่ยมบ้านช่วงวันหยุด
มีคลีนิกสุขภาพทางเพศหลายแห่งในเวลลิงตัน, (รวม
ถึงการวางแผนครอบครัว, สถานบริการเยาวชน, และ
มูลนิ ธิเอดส์ NZ), ที่ ให้บริการแก่ทุกคน และข้อมูล
จะถูกเก็บไว้เป็ นความลับ
เรียนรูเ้ พิ่มเติมเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศ ดูที่
healthed.govt.nz/resource/compact-guidesexual-health

สุ ข ภาพจิ ต
เป็ นเรือ่ งปกติท่คี ณ
ุ ต้องพบปัญหาบางอย่าง ระหว่าง
การเริม่ ปรับตัวกับสภาพแวดล้อมของโรงเรียน และ
ที่อยู่ ใหม่ หากมีปัญหาใด ๆ คุณสามารถพูดคุยกับ
เจ้าหน้ าที่ผู้ดแู ลนั กเรียนนานาชาติ หรือ ครูแนะแนว
ของโรงเรียนเพื่อขอค�ำปรึกษาได้ ถ้าคุณต้องการรับ
การบริการด้านสุขภาพจิต แพทย์ประจ�ำตัวของคุณ
จะเป็ นผู้ส่งต่อ
การรับมือกับการอาการทางจิต ดูที่
health.govt.nz/your-health/conditions-andtreatments/mental-health
การประกั น ภั ย

นั กเรียนนานาชาติทุกคนต้องท�ำประกันสุขภาพ และ
ประกันการเดินทาง โรงเรียนสามารถจัดการ ติดต่อ
เรือ่ งการประกันให้คณ
ุ ได้ ถ้าคุณและพ่อแม่ของ
คุณได้จัดท�ำประกันดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว คุณต้อง
มอบเอกสารการประกันที่แปลเป็ นภาษาอังกฤษให้
โรงเรียนเก็บไว้ฉบับหนึ่ งด้วย

สถานทูต
มีสถานทูตมากกว่า 40 ประเทศตัง้ อยู่ ในเวลลิงตัน
ค้นหาสถานทูตของคุณ ดูที่
mfat.govt.nz/en/embassies ของสถานทูต
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กิจกรรมในเวลลิงตัน
เวลลิงตัน มีทุกอย่างครบถ้วน เป็ นเมืองที่มีชายหาดสวยงามมากมาย เขียว สะอาด ปลอดภัย และมีกิจกรรม
หลากหลายให้เลือกท�ำได้

สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วยอดนิ ยมในเวลลิ ง ตั น
1. เดินเล่นริมน� ้ำ แล้วเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่ง
ชาติที่ทันสมัย มีชีวติ ชีวา Te Papa Tongarewa –
พิพิธภัณฑ์แห่งนิ วซีแลนด์
tepapa.govt.nz

7. เข้าชมจุดสูงสุด Wellywood ภายในถ�ำ้ Weta ที่
Miramar
wetaworkshop.com/visit-us

8. ลงเรือข้ามฟากไปยังเกาะ Kapiti Island ซึ่งเป็ นเขต
2 คุณจะได้เห็นทัศนี ยภาพสวยงาม และรอบด้านของ ป่ าสงวนที่เก่าแก่ท่สี ุดแห่งหนึ่ งของนิ วซีแลนด์ ถ้าโชค
เวลลิงตันได้ที่จุดชมวิวเมาท์ วิคตอเรีย (Mount
ดี คุณอาจได้เห็นนกกีวดี ว้ ย
Victoria Lookout)
doc.govt.nz/kapitiisland
WellingtonNZ.com/discover/sights-activities/
mount-victoria-lookout

3. นั่ งรถกระเช้าประวัตศิ าสตร์ ไปชมสวนพฤษชาติ
wellingtoncablecar.co.nz
WellingtonNZ.com/wellington-botanic-garden

4. เลือกเชียร์ทีมกีฬาในท้องถิ่น เช่น รักบี ้ – ทีม
Hurricanes, เน็ ตบอล - ทีม Pulse, ฟุตบอล - ทีม
Phoenix, และ บาสเก็ตบอล - ทีม Saints
hurricanes.co.nz
pulse.org.nz
wellingtonphoenix.com
saints.co.nz

9. ไปเยี่ยมชม meerkats (พังพอน) หรือ เลีย้ งอาหาร
สิงโต ที่ Close Encounter ในสวนสัตว์เวลลิงตัน
wellingtonzoo.com

10. ไปเทีย่ วทีถ่ นน คิวบา (Cuba Street) ชมเครือ่ งแก้ว
Bohemia และ boutique shopping พร้อมดืม่ ด�ำ่ กับกาแฟ
ทีด่ ที ส่ี ดุ ในเมือง
WellingtonNZ.com/new-zealands-coolest-street

อื่น ๆ
11. ท่องเที่ยวทั่วทัง้ ภูมิภาค สัมผัสประสบการณ์ ใน
the Kapiti Coast, Hutt Valley และ Wairarapa.
WellingtonNZ.com/discover/explore-the-regions

5. ชิมรสชาติอาหารทั่วภูมิภาค กล่าวกันว่า เวลลิงตันมี
คาเฟ่ และร้านอาหารมากกว่านิ วยอร์ก หากเปรียบเทียบ 12. เดินตามเส้นทางต่าง ๆ ที่มีมากมายรอบเมือง หรือ
จะเดินในสวนป่ าต่าง ๆ ก็ ได้
กับจ�ำนวนพลเมือง
คาเฟ่ และร้านอาหาร ดูท่ี
WellingtonNZ.com/discover/eat-and-drink
วีซ่าเพื่อร่วมเทศกาลอาหารในเวลลิงตัน ดูที่
visawoap.com

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

visitzealandia.com

asbsports-centre/programmes-and-activities

13. การเข้าร่วมทีมกีฬาสโมสรต่าง ๆ เป็ นวิธท
ี �ำให้คณ
ุ ได้
รูจ้ กั เพือ่ นใหม่ ลองดูวา่ โรงเรียนของคุณมีทมี แนะน�ำ หรือ
6. ฟังเสียงนกร้อง และ ชม takahe ในขณะที่คณ
ุ เดิน ให้ลองเข้าร่วมบ้างไหม:
wellington.govt.nz/recreation/get-active-indoors/
ผ่าน Zealandia ecosanctuary
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คุ ณ รู้ ไห ม ว่ า

มหาวิทยาลัยในเมืองเวลลิงตัน
ได้รบั การจัดอันดับเป็ น
มหาวิทยาลัยชัน้ น�ำในจ�ำนวน 3%
ของมหาวิทยาลัยทัว่ โลก

การศึกษาต่อในเวลลิงตัน

กฎหมายนิ วซีแลนด์

ก่อนออกจากประเทศของคุณ คุณอาจปรึกษากับครอบครัว เรือ่ ง
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย นั กเรียนมัธยมศึกษานานาชาติ
จ�ำนวนมากเลือกที่จะอยู่ ในประเทศนิ วซีแลนด์เพื่อการศึกษา
้ ไป
ต่อในระดับสูงขึน
มหาวิทยาลัยทัง้ หมดของนิ วซีแลนด์ ถูกจัดให้อยู่ ในจ�ำนวน
มหาวิทยาลัยชัน
้ น�ำสามเปอร์เซ็นต์ของโลก และมาตรฐาน
ทั่วไปของมหาวิทยาลัยในเวลลิงตันนั ้นสูงมาก เวลลิงตัน
มีมหาวิทยาลัย 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย แห่ง
เวลลิงตัน และมหาวิทยาลัย แมสเซย์ (Victoria University of
Wellington, Massey University) สถาบันเทคโนโลยีสองแห่ง
คือ เวลเทค และ วิทธีเรียอา (WelTec, Whitireia), และสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนอื่น ๆ อีก มากกว่า 12 แห่ง หลักสูตรการศึกษา
้ ฐาน จัดขึน
้ เพื่อเป็ นทางเลือกในการเตรียมตัวเข้าศึกษา
ขัน
้ พืน
ระดับมหาวิทยาลัยต่อไป นอกจากนั ้นยังมี โรงเรียนสอนภาษา
อีกมากมายให้เลือก เพื่อคุณสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษ ใน
ระหว่างเรียนที่เวลลิงตันได้
ครูแนะแนวอาชีพ หรือหัวหน้ าฝ่ ายนั กเรียนนานาชาติจะช่วยให้
คุณสามารถวางแผนการศึกษาต่อในอนาคตได้ แต่ตอ้ งแน่ ใจว่า
คุณได้เลือกเรียนแผนก หรือวิชาที่ถูกต้องกับแผนการเลือกคณะ
เข้ามหาวิทยาลัย

ต�ำรวจในประเทศนิ วซีแลนด์ ยินดีช่วยคุณเสมอ คุณจะ
ปลอดภัยในการพูดคุยกับพวกเขา กฎหมายส�ำคัญสี่เรือ่ งที่คณ
ุ
ต้องท�ำความเข้าใจ:
้ ไป คุณไม่
1. ผู้มีสิทธิ์ดมื่ แอลกอฮอลได้ ต้องมีอายุ 18 ปี ขึน
สามารถซือ้ หรือดืม่ แอลกอฮอล์หากคุณอายุน้อยกว่าที่กล่าวแล้ว
2. หากคุณอายุตำ�่ กว่า 18 ปี คุณไม่มีสิทธิ์ซือ้ บุหรี่
3. การใช้ และเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกประเภท เป็ นเรือ่ งผิด
กฏหมาย
4. การยินยอมในการมีเพศสัมพันธ์ ได้ คุณต้องมีอายุมากกว่า 16
้ ไป หมายความว่า ทุกคนที่อายุตำ�่ กว่า 16 ปี ไม่สามารถให้
ปี ขึน
ความยินยอมในการมีเพศสัมพันธ์ตามกฎหมายได้ แม้พวกเขา
บอกว่า เต็มใจก็ตาม เนื่ องจากยังเด็กเกินไป แม้จะอายุมากกว่า
16 ปี แต่มึนเมา ก็ ไม่อาจให้ค�ำยินยอมในการมีเพศสัมพันธ์ตาม
กฎหมายได้ เนื่ องจากการตัดสินใจบกพร่อง

วางแผนการเลือกอาชีพ ดูที่
careers.govt.nz
สถานศึกษาในเวลลิงตัน ดูที่
WellingtonNZ.com/study
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กฎหมายยาเสพติดและแอลกอฮอล์ของนิ วซีแลนด์
police.govt.nz/advice/drugs-and-alcohol

คุ ณ รู้ ไห ม ว่ า

ส�ำนั กผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเศรษฐศาสตร์ ได้ลง
คะแนนให้นิวซีแลนด์เป็ นอันดับหนึ่ ง
ของโลก ในด้านการเตรียมนั กเรียน
ส�ำหรับอนาคต

การทำ�งาน
คุณมีสิทธิ์ท�ำงานบางเวลาได้ หากคุณอายุเกินุ 16 ปี และเรียน
้ ไป ส�ำนั กตรวจคนเข้าเมืองนิ วซีแลนด์
อยู่ ในชัน
้ เกรด 12 ขึน
อนุ ญาตให้คณ
ุ ท�ำงานได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ระหว่างเทอม และ
ท�ำงานเต็มเวลาได้ระหว่างช่วงปิ ดเทอม กฎหมายนิ วซีแลนด์
้ ไป อัตราจ้างอยู่ท่ี
ระบุไว้วา่ ค่าจ้างขัน
้ ต�ำ่ ส�ำหรับคนอายุ 16 ปี ขึน
$15.75 ต่อชั่วโมง *
(* ข้อมูลตัง้ แต่ พฤษภาคม 2560)
อย่างไรก็ตามโรงเรียนแนะน�ำว่า คุณไม่ควรท�ำงานมากกว่า 10
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในช่วงเปิ ดเทอม
สิทธิการท�ำงาน
employment.govt.nz/starting-employment/rights-andresponsibilities/minimumrights-of-employees

การดูแลที่เหมาะสม
ในนิ วซีแลนด์ เด็ก/นั กเรียน รวมทัง้ นั กเรียนนานาชาติดว้ ย หากอายุ
ต�ำ่ กว่า 14 ปี ไม่สามารถอยูบ่ า้ นตามล�ำพังได้ หากครอบครัวโฮส์ท
่ื และนั กเรียนต่างชาติทม่ี าพักอยูน
ไปค้างคืนทีอ่ น
่ ัน
้ ไม่ ได้รว่ มเดิน
ทางไปด้วย ครอบครัวต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ หรือจัดการ
นั ดแนะเพือ่ มีคนดูแลอย่างเหมาะสม
โรงเรียนหลายแห่งต้องการให้นักเรียนที่แม้วา่ จะมีอายุ 18 ปี แล้ว
ยอมรับข้อตกลงที่ ใช้กับนั กเรียนอายุตำ�่ กว่า 18 ปี ด้วยเหมือนกัน
ในกรณี นี้ นั กเรียนได้ตกลงที่จะปฏิบัตติ ามนโยบายและระเบียบ
ของโรงเรียน

คุ ณ รู้ ไห ม ว่ า

เวลลิงตันเป็ นทีร่ วมของแหล่ง
งาน ทีต่ อ้ งการการศึกษาขัน้ สูง
มากทีส่ ดุ ในนิวซีแลนด์
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คุ ณ รู้ ไห ม ว่ า

กรณี ฉุกเฉิ น
การแพทย์ ฉุ กเฉิ น
หากเกิดเหตุฉุกเฉิ นทางการแพทย์ โทร 111 เพื่อขอรถพยาบาล
อย่าไปโรงพยาบาลด้วยตัวเองทันที นอกจากเกิดอุบัตเิ หตุรน
ุ แรง
หรือคุณมีความจ�ำเป็ นฉุ กเฉิ นด้านการแพทย์เท่านั ้น หากเป็ น
เรือ่ งเล็ก ๆ น้ อย ๆ หรือไม่ ใช่เรือ่ งฉุ กเฉิ น ควรไปพบแพทย์
ประจ�ำตัว หรือ คลีนิกนอกเวลา

โทรหมายเลข 111 หากเกิด
กรณี ฉุกเฉินใด ๆ ก็ตาม
อาชญากรรม

ถ้าคุณตกเป็ นเหยื่อของอาชญากรรมหรือเกิดความรูส้ ึกไม่
ปลอดภัยโทร 111 ทันที และขอความช่วยเหลือจากต�ำรวจ
หากเกิดไฟไหม้ ให้รอ้ งเตือนผู้อื่น พร้อมกับรีบออกจากอาคารเร็ว ต�ำรวจให้ความคุม้ ครองประชาชน และจะช่วยคุณ หากคุณมี
ที่สุดทันที อย่าเป็ นห่วง หรือหยุดเก็บข้าวของ โทร 111 และขอ ปัญหา เราสามารถไว้วางใจต�ำรวจได้ พวกเขาพร้อมและยินดีจะ
พนั กงานดับเพลิง (fire brigade)
ช่วยเหลือคุณ นั กเรียนควรให้ความเคารพ และร่วมมือกับหน่ วย
งานรัฐบาลตลอดเวลา คุณจะต้องระบุชื่อเต็มและที่อยู่ของคุณ
สิ่งที่ตอ้ งท�ำ เมื่อเกิดไฟไหม้ ดูท่ี
้ แล้ว
เมื่อต้องรายงานเหตุการณ์ หรืออาชญากรรมที่ ได้เกิดขึน
fire.org.nz/Fire-Safety/Intheeventofafire/Pages/
(เช่นขโมย), ส�ำหรับบางเหตุการณ์ ที่การตอบสนองอย่างรวดเร็ว
Intheeventofafire
ของต�ำรวจไม่อาจส่งผลใด ๆ ก็ขอให้ตดิ ต่อกับสถานี ต�ำรวจที่ ใกล้
ที่สุด (ส�ำหรับกรณี ที่ ไม่ฉุกเฉิ นเท่านั ้น)
แผ่ น ดิ นไหว

ไฟ ไหม้

้ ใช้
ถ้าคุณรูส้ ึกว่าเกิดแผ่นดินไหว สิ่งแรกคือ หมอบลงกับพืน
แขนคลุมศีรษะ และคอ หากเป็ นได้ยึดตัวไว้กับสิ่งที่มั่นคง แข็ง
แรง หากเกิดเหตุท่ี โรงเรียน ให้ท�ำตามขัน
้ ตอนตามที่ โรงเรียน
ได้ก�ำหนดไว้
เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ ดูที่
getthru.govt.nz
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รายชื่อสถานี ต�ำรวจ ดูที่
police.govt.nz/contact-us/stations

สภาพอากาศและเสือ้ ผ้า

อาหาร

นั กเรียน นั กศึกษานานาชาติมักจะอดคิดถึงอาหารที่พวกเขาเคย
ทานทีบ่ า้ นเกิดไม่ ได้ คุณควรจะพูดคุยเรือ่ งนี ้กับครอบครัวโฮม
เวลลิงตันมีสภาพอากาศแบบกลาง ๆ ไม่หนาว หรือ ร้อนจัด
สเตย์ของคุณ และหาเวลาออกไปซือ้ ของกับพวกเขาเพื่อแสดง
บรรยากาศแบบทะเล และมีลมค่อนข้างแรงเสมอ ไม่บ่อยนั กที่ ให้พวกเขาได้รจู้ ักส่วนผสมหรือเครือ่ งปรุงอาหารแบบที่คณ
ุ ชอบ
อุณหภูมิ ในเวลลิงตันลดลงต�ำ่ กว่า 6° C (43° F) หรือสูงถึง 25° C ได้บ้าง มีซุปเปอร์มาร์เก็ตเฉพาะ และร้านอาหารหลากหลายเชือ้
้ และไม่ ชาติ ในเวลลิงตันที่คณ
(77° F) ฤดูหนาว (มิถุนายน-สิงหาคม) จะค่อนข้างสัน
ุ สามารถหาอาหารและวัตถุดบิ จากบ้าน
หนาวจัดมาก (มีหิมะตกเพียงสองครัง้ ในช่วงเวลา 30 ปี ที่ผ่าน
เกิดได้
มา) อย่างไรก็ตาม เวลลิงตันได้ชื่อว่าเป็ นเมืองที่ลมทิศใต้พัดผ่าน
ในฤดูหนาว จึงท�ำใหรูส้ ึกว่าอุณหภูมิลดต�ำ่ และเย็นลงมาก สภาพ
WellingtonNZ.com/discover/eat-and-drink/
อากาศที่ดท
ี ่สี ุดคือช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือนเมษายน
คุณจะต้องมีเสือ้ กันฝนและกันลมด้วย หมวก หรือเสือ้ กันหนาว
แบบที่มีหมวกคลุมศีรษะเพื่อความอบอุ่น ฯลฯ เป็ นการดี หาก
การรั บ ประทานอาหารที่ โรงเรี ย น
คุณมีรองเท้าบูธ (boots) และชุดว่ายน� ้ำด้วย (togs) ถ้าคุณ
น จากบ้านมาทาน
ต้องการเลือกวิชาภาคสนาม การศึกษากลางแจ้ง ก็จ�ำเป็ นต้องมี นั ่กเรียนสามารถน�ำของว่างและอาหารกลางวั
้ อาหารกลางวันในโรง
ที
โ
รงเรี
ย
น
ถ้
า
คุ
ณ
ไม่
น
�ำมาเอง
ก็
ส
ามารถซื
อ
รองเท้าบูธส�ำหรับเดินป่ า ถุงนอน และชุดชัน
้ ในแบบกันหนาว
อาหารของโรงเรียนได้
ด้วย
• คุณไม่สามารถรับประทานอาหารระหว่างชั่วโมงเรียนในชัน
้
• ไม่อนุ ญาตใหนั กเรียนรับประทานอาหารในห้องสมุด
ตรวจสอบสภาพอากาศปัจจุบันในเวลลิงตัน ได้ที่
• ไม่อนุ ญาตให้ทานอาหาร หรือดืม่ น� ้ำในบริเวณที่ตงั ้
metservice.com/towns-cities/wellington
คอมพิวเตอร์
• คุณจะต้องรักษาความสะอาด และเก็บกวาดบริเวณที่คณ
ุ ใช้
รับประทานอาหารให้เรียบร้อย

จะน� ำเสื อ้ ผ้ า แบบไหนติ ด ตั ว มาด้ ว ย?
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วัฒนธรรมนิ วซีแลนด์
การย้ายไปอยู่ประเทศอื่นต้องใช้เวลาในการปรับตัวให้เข้ากับ
ภาษา อาหาร ผู้คน สภาพอากาศ ที่อยู่อาศัย และวิธีการท�ำสิ่ง
ต่างๆ ที่อาจแตกต่างกัน การเปลี่ยนแปลงนี ้มีผลต่อผู้คนใน
หลากหลายรูปแบบ นั กเรียนบางคน ปรับตัวเข้ากับสภาพ
แวดล้อมใหม่ ได้อย่างรวดเร็ว และบางคนอาจมีอาการคิดถึงบ้าน
และรูส้ ึกถึงความไม่แน่ นอนก่อนที่จะปรับตัวได้อย่างมั่นคง
ความรูส้ ึกตกใจกับ "วัฒนธรรมแปลกแยก” หรือ “Culture
้ จริง แต่จะดีขึน
้ เมื่อเวลาผ่านไป
shock” เป็ นสิ่งที่เกิดขึน

บรรทั ด ฐานทางสั ง คม
• ชายและหญิงมีสถานะเท่าเทียมกันในนิ วซีแลนด์ ทัง้ ที่ท�ำงาน
และที่บ้าน
• ในบางวัฒนธรรม อาจต้องเก็บกลัน
้ ความรูส้ ึกไว้ภายใน ไม่
นิ ยมให้แสดงออก ไม่วา่ จะเป็ นความสุข ความโกรธ และความ
เศร้า แต่ ในวัฒนธรรมตะวันตก เช่น นิ วซีแลนด์ สามารถ
แสดงอารมณ์ ได้อย่างเปิ ดเผย คุณสามารถพูดคุยถึงความ
รูส้ ึกของตนกับคนอื่นได้ เพียงแต่ตอ้ งพูดความจริงเท่านั ้น
• ในบางวัฒนธรรม การสบตากับผู้สูงอายุอาจเป็ นเรือ่ งไม่สุภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่ก�ำลังถูกต�ำหนิ ตักเตือน แต่ ใน
นิ วซีแลนด์ การสบสายตาเป็ นรูปแบบส�ำคัญอย่างหนึ่ งในการ
สื่อสาร
• เว้นแต่จะมีกิจกรรมพิเศษ นั กเรียนมัธยมศึกษาส่วนใหญ่
จะเข้านอนประมาณ สี่ทุ่ม ระหว่างวันเรียนปกติ เวลาที่
คนในบ้านต้องงดการส่งเสียงรบกวน นั กเรียนต้องไม่ ใช้
อินเทอร์เน็ ตหรือโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน เช่นหลัง
เวลา 23.00 น.ระหว่างสัปดาห์
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• บ้านส่วนใหญ่ ในนิ วซีแลนด์ มักมีสัตว์เลีย้ ง อาจจะเป็ นแมว
หรือสุนัข สัตว์เหล่านี ้มักจะอยู่ ในบ้านด้วย
• หากคุณรูส้ ึกสับสนในเรือ่ งดังกล่าว ก็ถาม และบอกความคิด
ของคุณได้ นอกจากนั ้นแล้ว อย่าคิดเองว่า คนอื่นจะเข้าใจ
คุณ การเล่าเรือ่ งที่เข้าใจผิด สู่กันฟัง มักจะกลายเป็ นเรือ่ ง
สนุ ก
• เรือ่ งตรงต่อเวลา ต้องไม่สาย เมื่อถึงเวลาอาหาร การนั ดหมาย
หรือกลับบ้านหลังเลิกเรียน
• หากจ�ำเป็ นต้องล่าช้า หลีกเลี่ยงไม่ ได้จริง ๆ คุณควรโทรศัพท์
ให้คนในบ้านได้รบั ทราบ
• ในบางวัฒนธรรม ถือเป็ นเรือ่ งสุภาพที่คณ
ุ จะปฏิเสธการเสนอ
อาหารจานแรก หรือ เครือ่ งดืม่ แก้วแรก – แต่ ไม่มีการปฏิบัติ
เช่นนี ้ ในประเทศนิ วซีแลนด์
• ล้างมือ ด้วยน� ้ำและสบู่ก่อนการเตรียมอาหาร

งานบ้ า น
• ในนิ วซีแลนด์ ทุกคนในครัวเรือนช่วยกันท�ำงานบ้าน แม้วา่ จะ
เป็ นเพียงการรักษาความสะอาดห้องพักส่วนตัวให้เรียบร้อย
และจัดเตียงในตอนเช้า งานบ้านทั่วไป เช่น ช่วยล้างจานหลัง
อาหาร รับผิดชอบท�ำความสะอาดหลังจากเสร็จงานที่ท�ำ ขอ
ให้ท�ำเป็ นประจ�ำทัง้ ที่บ้าน และที่ โรงเรียนด้วย หากไม่แน่ ใจ
ว่าจะท�ำงานนั ้นอย่างไร ขอให้สอบถาม
• จะมีตะกร้าส�ำหรับเสือ้ ผ้าใช้แล้วในห้องนอนของคุณ หรือ
ตะกร้าเสือ้ ผ้าส�ำหรับคนในบ้าน น�ำเสือ้ ผ้าที่ ใช้แล้วของคุณใส่
้
ไว้ ในตะกร้า ไม่ ใช่ทงิ ้ ไว้บนพืน
• คุณอาจต้องเปลี่ยนผ้าปูที่นอนด้วยตัวเอง ท�ำความสะอาด
และดูดฝุ่ นห้องนอนของคุณ หรือว่าเจ้าของบ้านอาจจะท�ำให้
เองก็ ได้ เจ้าของบ้านจะบอกเองว่าพวกเขาคาดหวังให้คณ
ุ ท�ำ
อะไร อย่างไรบ้าง

ห้ อ งน� ้ ำ
• บ้านนิ วซีแลนด์จะมีฝักบัวอาบน� ้ำ และอาจจะมีอ่างอาบน� ้ำ
ด้วย และน� ้ำร้อน ในนิ วซีแลนด์มีราคาแพง มีการจ�ำกัด
จ�ำนวนน� ้ำร้อนส�ำหรับบ้านแต่ละหลังในแต่ละวัน เพราะน� ้ำ
ต้องผ่านระบบการท�ำน� ้ำร้อนในถังเก็บน� ้ำของแต่ละบ้าน
ก่อน หลีกเลี่ยงเปิ ดน� ้ำเต็มอ่างอาบน� ้ำ หรืออาบน� ้ำด้วยฝักบัว
ยาวนานมาก เป็ นเรือ่ งสุภาพมาก หากคุณรักษาสภาพห้องน� ้ำ
ให้เหมือนก่อนที่คณ
ุ เข้าใช้ ดังนั ้นคุณจ�ำเป็ นต้องท�ำความ
สะอาดบ้าง ภายหลังการใช้ทุกครัง้
้
• ห้องสุขานิ วซีแลนด์มีสไตล์แบบตะวันตก ยกฝาปิ ดโถส้วมขึน
้ และยืนที่พน
แล้ว จึงจะเห็นที่นั่ง ผู้ชายควรยกที่นั่งขึน
ื ้ เมื่อ
จ�ำเป็ น นอกจากนี ้คณ
ุ ไม่ควรพยายามดึง หรือยืนบนสุขภัณฑ์
้
เหล่านี เพราะอาจท�ำให้แตกหักได้ ม้วนกระดาษช�ำระ
ท�ำความสะอาดมักติดอยู่บนข้างฝา ในห้องสุขา ปกติแล้ว มี
ปุ่ มกดน� ้ำสองปุ่ มที่ โถชักโครก ปุ่ มหนึ่ งใช้น�้ำมาก และอีก
ปุ่ มหนึ่ งใช้น�้ำน้ อยกว่า เช่นกัน ขอให้คณ
ุ รักษาความสะอาด
ให้เหมือนสภาพก่อนการใช้งาน จะมีแปรงท�ำความสะอาด
โถชักโครก และบางทีอาจมีสเปรย์ดบั กลิ่น และผลิตภัณฑ์
ท�ำความสะอาดอื่น ๆ อยู่ดว้ ย นอกจากกระดาษเท่านั ้นที่ทงิ ้
ลงโถชักโครกได้ ส่วนของใช้ส�ำหรับสุขอนามัยส่วนบุคคลของ
สตรี หรือแผ่นอนามัยต่าง ๆ ต้องห่อทิง้ ในถังขยะเท่านั ้น ล้าง
มือ ด้วยสบู่และน� ้ำทุกครัง้ หลังการใช้ห้องน� ้ำ แล้วต้องเช็ดมือ
ให้แห่งสนิ ทด้วย

ภาพ การศึกษานิ วซีแลนด์ เวลลิงตันเมืองน่ าอยู่ และ สภาเมืองฮัท ซิตี ้

หลักปฏิ บัติ

นั กศึกษานานาชาติทกุ คนทีเ่ ข้าเรียนในสถานศึกษาของนิวซีแลนด์ จะได้รบั
การคุม้ ครอง ตามหลักปฏิบตั ิ ด้านการดูแล อภิบาลนั กศึกษานานาชาติ โดย
ฝ่ ายการศึกษาของรัฐบาลนิวซีแลนด์ดว้ ย
นีค่ อื กฎหมายทีแ่ สดงระดับความเอาใจใส่ของสถานศึกษา หรือ ตัวแทนของ
่ วก
สถานศึกษา ทีต่ อ้ งจัดเตรียมให้นักเรียน นั กศึกษานานาชาติ ระหว่างทีพ
เขาอาศัย และเรียนในประเทศนิวซีแลนด์
มีการควบคุม ตรวจสอบระบบการศึกษา และประกันคุณภาพอย่างเคร่งครัด
กล่าวโดยสรุป ในฐานะนั กศึ กษานานาชาติ คุ ณคาดหวั งได้ ว่า:
•
การเรี ยน การสอนที่ คุ ณได้ รั บนั ้ นมี คุ ณภาพสู ง
•
ข้ อมู ลการตลาดและโปรโมชั่ นที่ คุ ณได้ รั บก่อนสมั ครเข้ าเรี ยนนั ้ น ชั ดเจน
ถู กต้อง สมบู รณ์ ทำ �ให้ ตัดสิ นใจเลื อกสถานศึ กษาได้ง่าย เหมาะสม ตรง
ตามความต้องการ
•
ตั วแทนของสถานศึกษา ให้ ข้ อมูลทีเ่ ชื่อถื อได้ และได้กระทำ �ด้ วยความ
ซื่ อสั ตย์ และความเป็ นมื ออาชี พ
•
คุ ณได้ รั บข้ อมู ลครบถ้ วน พร้ อมทั ้งความช่ วยเหลื อในการสมั ครเรี ยน
รวมทั ง้ เข้ าใจข้ อผู กพั นทางด้ านกฎหมาย ในรู ปแบบของเอกสารที่ ถู กต้อง
สมบู รณ์
•
คุ ณได้ รั บการต้อนรั บ และมี ข้ อมู ลเพี ยงพอ ได้ รั บคำ �แนะนำ � และรั บการ
สนั บสนุ นช่ วยเหลื อให้ ปรั บตั วพร้ อมดำ �เนิ นชี วิ ตใหม่ ในนิ วซี แลนด์ ได้
•
สภาพแวดล้อมในการศึ กษามี ความปลอดภั ย เช่นเดี ยวกั บที่ พั กอาศั ยต้อง
ปลอดภั ยด้ วยเหมื อนกั น
อ่านหลักปฏิบัติ ในการดูแลนั กเรียนนานาชาติฉบับเต็มได้ที่:
nzqa.govt.nz/providers-partners/education-code-of-practice/
code-of-practice-resources-languages/2016-code-of-practice

่ วรท�ำหากคุณมีเรือ่ งต้องการร้องเรียน
สิ่งทีค

เมือ่ คุณมาถึงนิวซีแลนด์ในฐานะนั กศึกษานานาชาติ คุณสามารถคาดหวังที่
จะได้รบั มาตรฐานการศึกษาทีส่ ูง มีความรูส้ กึ ปลอดภัย และได้รบั การดูแลอย่าง
ดีตลอดช่วงเวลาทีค่ ณ
ุ เรียน และใช้ชวี ติ อยูท
่ น
ี่ ่ี
ถ้าคุณมีเรือ่ งต้องการร้องเรียน ก็ถอื ว่าเป็ นสิ่งส�ำคัญทีค่ ณ
ุ ต้องท�ำตามขัน้ ตอน
อันถูกต้องเหมาะสม
ต่อไปนี ค้ อื สิ่งทีค่ ณ
ุ ต้องท�ำ
ขอให้ผู้ ให้บริการการศึกษาแก้ ไขข้อร้องเรียน
่ ข้อร้องเรียนของคุณรวมทัง้
ผู้ ให้บริการการศึกษาเป็ นจุดแรกของการติดต่อยืน
ข้อร้องเรียนใด ๆ เกีย่ วกับตัวแทนของสถานศึกษานัน
้ ๆ ด้วย
จะต้องมีกระบวนการร้องเรียนอยู่ ในระบบพร้อมให้คณ
ุ ได้กระท�ำตามจนเสร็จ
สิน้ กระบวนการ และสถานศึกษาต้องอธิบายกระบวนการนัน
้ ให้คณ
ุ รับทราบ
ด้วย ท�ำตามกระบวนการนัน
้ และดูผลว่าข้อร้องเรียนของคุณได้รบั การแก้ ไข
จากสถานศึกษาหรือไม่
ถ้าค�ำร้องเรียนของคุณไม่ ได้รบั การแก้ ไข ขอให้ตดิ ต่อ สถาบันควบคุม
คุณภาพการศึกษา NZQA
ถ้าผู้ ให้บริการการศึกษามิ ได้แก้ ไขข้อร้องเรียนของคุณ และคุณยังคงต้องการ
ข้อสรุปปัญหานัน
้ แล้ว คุณสามารถติดต่อ NZQA ได้ NZQA เป็ นหน่วยงาน
รัฐบาล หน่วยงานนี เ้ ป็ นหน่วยงานอิสระทีส่ ามารถประเมินค�ำร้องของคุณ และ
อาจท�ำการสืบสวนสอบสวนข้อร้องเรียนนัน
้ หรือให้ค�ำแนะน�ำแก่คณ
ุ ว่าควร
ด�ำเนินการอย่างไรต่อไป
คุณสามารถส่งข้อร้องเรียนของคุณไปทีเ่ ว็บไซต์ของ NZQA หรือส่งอีเมลถึง
qadrisk@nzqa.govt.nz
หากต้องการข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับกระบวนการร้องเรียน ติดต่อ NZQA ด้วย
หมายเลขโทรศัพท์ 0800 697 296
หรือ – หากเป็ นข้อพิพาททางการเงิน คุณอาจติดต่อ FairWay Resolution
หน่วยงานนี จ้ ะช่วยคุณแก้ ไขข้อพิพาททางการเงิน หรือช่วยคุณทวงถาม
สัญญาทีค่ ณ
ุ มีกบั สถานบริการการศึกษา ไม่มคี า่ ใช้จา่ ยในการใช้บริการเหล่านี ้
FairWay Resolution เป็ นหน่วยงานอิสระทีม่ ปี ระสบการณ์ ในการช่วยแก้
ปัญหาข้อพิพาทแก่ผคู้ นในสังคม คุณสามารถติดต่อ FairWay Resolution
ได้ทหี่ มายเลขโทรศัพท์ 0800 77 44 22 หรือไปที่
www.fairwayresolution.com/istudent-complaints
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