
โรงเรียนรัฐบาลเซาท์ออสเตรเลีย

คู่มือก่อนออกเดินทาง

การเดินทางของคุณ

เริ่มต้นเดี๋ยวนี้



เนื้อหา ติดตามเรา
facebook.com/SAGSinternational 

www.youtube.com/SAGovtSchools 
www.instagram.com/

southaustraliangovschools 

1. การเตรียมตัวเดินทาง    02

รายละเอียดเที่ยวบิน 

จัดเตรียมการประกัน 

เงินสำา�หรับใช้จ่าย 

เครื่องแบบนักเรียน

จัดกระเป๋า

หมายเลขโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน

เดินทางสู่ออสเตรเลีย

2. การมาถึงและสัปดาห์แ รกของคุณในออสเตรเลีย   08

ถึงอะดีเลด

สัปดาห์แรกในโฮมสเตย์ของคุณ

สัปดาห์แรกที่โรงเรียน

3. การปักหลักในครอบครัวโฮมสเตย์ของท่าน    12

การทำา�ตัวให้คุ้นเคย

ทักษะภาษาอังกฤษ

ความปลอดภัยของคุณ

4. การทำา�ตัวให้คุ้นเคยกับ โรงเรียนของคุณ            16

การทำา�ตัวให้คุ้นเคย

การจ่ายเงินค่าเล่าเรียน

การเรียนให้ได้ผลดี

เตรียมพร้อมสำาหรับการผจญภัยด้านการศึกษาต่างประเทศของท่าน 

INTERNATIONALSTUDENTS.SA .EDU.AU 01SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT SCHOOLS



1. 
การเตรียมตัวเดินทาง

รายละเอียดเที่ยวบิน
คุณต้องมาถึงอะดีเลดสองสามวันก่อนที่จะเริ่มไปโรงเรียน ถ้าคุณเป็นผู้ถือวีซ่านักเรียน คุณต้องไม่เดินทางมาถึงก่อนวันที่ 

สวัสดิการของคุณ ตามที่ปรากฏในใบยืนยันการลงทะเบียน (COE) ของคุณ เริ่มต้น การลงทะเบียนเรียนและการปฐมนิเทศจะเริ่มขึ้น

ใน วันแรกที่คุณไปโรงเรียน และเป็นสิ่งสำา�คัญที่คุณจะต้องไปร่วม ขอ ให้คุณแจ้งให้เราทราบรายละเอียดเที่ยวบินของคุณ อย่างน้อย 2 

สัปดาห์ก่อนที่คุณจะเดินทางมาถึง

เตรียมการประกัน
ถ้าท่านเดินทางด้วยวีซ่านักเรียน (500 – ภาคส่วนโรงเรียน)  ท่านต้องมีประกันสุขภาพนักศึกษาต่างชาติ  การประกันสุขภาพนักศึกษาต่าง 
ชาติ ที่กระทรวงการศึกษาจัดให้  คือการประกันสุขภาพกับบริษัท Bupa Australia สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาไปที่ bupa.com.au/
students หรือติดต่อ Bupa Australia OSHC ที่ 1800 888 942. ท่านจะต้องมีประกันการเดินทางต่างหาก  ซึ่งคุ้มครองสัมภาระและการย
กเลิกเที่ยวบิน  ถ้าท่านจะเดินทางด้วยวีซ่านักท่องเที่ยว ขอแนะนำาอย่างยิ่ง  ให้ท่านทำาประกันการเดินทางคุ้มครองรวม 
ซึ่งคุ้มครองค่ารักษา  พยาบาล สัมภาระและการยกเลิกเที่ยวบิน

เงินสำา�หรับใช้จ่าย
คิดว่าคุณจะต้องมีเงินสำา�หรับใช้จ่ายมากเท่าไร เราขอแนะนำา�ว่า เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนตัวทั้งหมดจะเท่า กับประมาณเดือน ละ 

400-700 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ให้คุณทำา�รายการที่คุณจำา�เป็นใน การทำา�งบประมาณ

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

   โทรศพั ท์: เดือนละ 30 - 100 เหรียญดอลลาร์ออสเตรเลีย

  ค่าเดินทาง: เดือนละ 25-60 ดอลลาร์ออสเตรเลีย

   ค่าเครื่องนุ่งห่มและของใช้ส่วนตัว: เดือนละ 150-250 ดอลลาร์ออสเตรเลีย

   ค่าความบันเทิง: เดือนละ 150 - 250 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
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การเข้าถึงเงินของคุณ

คิดว่าขณะอยู่ออสเตรเลีย คุณจะเข้าถึงเงินของคุณได้อย่างไร คุณ สามารถเตรียมการเข้าถึงบัญชีธนาคารในประเทศบ้านเกิดของ

คุณ ด้วยการใช้บัตรเอทีเอ็มที่เหมาะสม หรือในทางกลับกัน โฮมสเตย์ของ คุณสามารถช่วยคุณเปิดบัญชีธนาคารในออสเตรเลียได้

เครื่องแบบนักเรียน

ข้อบังคับสำา�หรับเครื่องแบบนักเรียนนั้นแตกต่างกันไปแต่ละโรงเรียน ดูรายละเอียดเครื่องแบบนักเรียนและเวลาเปิดร้านขาย

เครื่องแบบ นักเรียน ได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียนที่คุณจะไปเรียน คุณอาจสามารถ ใช้บางอย่างจากเครื่องแบบนักเรียนที่คุณมีอ

ยู่ ถ้ามันคล้ายคลึงกัน (ต.ย. รองเท้าหุ้มส้นสีดำา�มีเชือกผูก เสื้อเชิ้ตสีขาว เป็นต้น) เครื่อง แบบนักเรียนราคาชุดละ 150- 250 

ดอลลาร์ออสเตรเลีย.

ค่าใช้จ่ายในการเรียนเพิ่มเติม

อาจมีค่าใช้จ่ายในการเรียนเพิ่มเติม ตัวอย่าง เช่น การศึกษานอกสถานที่ เครื่องคิดเลข คอมพิวเตอร์แลบทอป 
และเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนบางแห่งมีสิ่งของให้ขอยืมใช้ ในขณะที่บางแห่ง อาจให้นกัเรียนซือ้ของใช้เหลา่นนั้ด้วยตนเอง 
กรุณาดขู ้อมลูเพิ่มเติม ที่เว็บไซต์ของโรงเรียนของท่าน

ถ้าท่านต้องการเรียนเพื่อให้ได้รับ South Australian Certificate of Education (ประกาศนยี บตั รการศกึ ษารัฐเซาท์ออสเตรเลยี 
) (ปี 11 และ 12) ท่านต้องจ่ายค่าธรรมเนียม สำาหรับค่าลงทะเบียน การประ เมินผลและประกาศนยี บตั ร กรุณาดขู ้อมลู 
เพิ่มเติมที่ www.sace.sa.edu.au

จัดกระเป๋าของคุณ
เช็คข้อจำา�กัดด้านสัมภาระสำา�หรับเที่ยวบินไปออสเตรเลีย ของคุณ

อะดีเลดมีสี่ฤดู

คุณอาจต้องมีเครื่องนุ่งห่มหลากหลาย เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับ สถานการณ์ส่วนมาก คือเสื้อผ้าใส่ลำา�ลองแบบเรียบร้อยและเรียบง่

าย อย่าลืมจัดเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับฤดูที่คุณจะเดินทางมาถึงด้วย

สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงไม่จัดใส่กระเป๋า

ออสเตรเลียมีกฎหมายศุลกากรและการกักและควบคุมโรคติดต่อ เคร่งครัด ดังนั้น เราจึงขอแนะนำา�ว่า อย่านำา�ผลิตภัณฑ์อาหาร 

พืชหรือ สัตว์เข้ามาในออสเตรเลีย คุณจะพบว่าอาหารที่คุณโปรดปรานส่วนมาก หาซื้อได้ในซุเปอร์มาร์เก็ต ตลาดกลางอะดีเลดแล

ะตลาดเมืองจีนของเรา อย่าเดินทางพร้อมเงินสดจำา�นวนมากในกระเป๋า ถ้าคุณต้องการทราบ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาหาร เงิน 

ยาและสินค้าปลอดภาษีที่อนุญาตให้ นำา�ติดตัวเข้าออสเตรเลียได้ โปรดดูที่ www.customs.gov.au

ฤดูร้อน ธันวา � กุมภา ร้อนและแห้ง  25°C-35°C

ฤดูใบไม้ร่วง มีนา � พฤษภา สบายๆและแห้ง  20°C-25°C

ฤดูหนาว มิถุนา � สิงหา เย็นและมีฝนตก  10°C-15°C

ฤดูใบไม้ผลิ  กันยา � พฤศจิกา มีฝนบ้าง  20°C-25°C

ฤดู เดือน ภูมิอากาศ อุณหภูมิ

อย่าลืมจัดส่ิงต่อไปน้ีใส่กระเป๋า

  ของโปรดบางอย่างของคุณ – รูปครอบครัวและมิตรสหาย 

เครื่อง ปรุงอาหารจานโปรดและของพิเศษที่จะช่วยให้คุณสา

มารถทำา�ตัว ให้คุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมใหม่ของคุณได้

 ยา ใบสั่งยาและประวัติทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง (นั่นคือ 

การฉีด วัคซีนป้องกันโรค) ยาของคุณต้องอยู่ในภาชนะบรร

จุดั้งเดิมของ มัน และมีจดหมายจากแพทย์ของคุณกำา�กับ 

(เป็นภาษาอังกฤษ)

 เงินที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายของคุณ จนกว่าคุณจะเปิดบัญชี 

ธนาคาร คุณสามารถแลกเงินได้ง่ายที่สนามบินหรือที่ธนาค

าร

 พจนานุกรมหรือโมไบล์แอพ

 เครื่องแปลงไฟสำา�หรับเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ

อย่าลืมเอกสารของคุณ

 ตั๋วเครื่องบิน

 หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้การได้และจดหมายการออกวีซ่า

 COE (ผู้ถือวีซ่านักเรียนเท่านั้น)

 รายละเอียดเกี่ยวกับโฮมสเตย์

 การประกันการเดินทาง (ผู้ถือวีซ่านักเรียนต้องมี)

 ถ่ายสำา�เนาตั๋วเครื่องบิน จดหมายการออกวีซ่า COE 

และกรมธรรม์ประกันการเดินทาง
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หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 24ชั่วโมงของเราไว้ในหมายเลขโทรศัพท์ สำา�หรับการติดต่อของคุณ: +61 401 123205

เดินทางไปออสเตรเลีย
ติดป้ายสัมภาระของคุณด้วยการเขียนชื่อและนามสกุลของคุณให้ ครบถ้วนพร้อมที่อยู่ออสเตรเลีย เก็บสิ่งของที่จะต้องสำา�แดงศุลกากร

ไว้ในที่ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายในกระเป๋าของคุณ ถ้าเที่ยวบินของ คุณล่าช้าหรือคุณพลาดเที่ยวบินต่อ เป็นสิ่งสำา�คัญที่คุณต้องโทรศัพท์ 

ถึงบริการหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงของเรา หมายเลข

+61 401 123205

SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT SCHOOLS06 INTERNATIONALSTUDENTS.SA .EDU.AU 07



2. 
การมาถึงและสัปดาห์
แรกของคุณใน
ออสเตรเลีย

มาถึงอะดีเลด
คุณจะได้รับบัตรผู้โดยสารขาเข้าบนเที่ยวบินของคุณ เพื่อกรอก ข้อความในบัตรให้ครบถ้วน ก่อนที่คุณจะลงจากเครื่องบินใน ออสเตรเลีย 

บัตรนี้กรอกได้ง่าย อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการความ ช่วยเหลือ ก็จะสามารถขอได้จากพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ณ ที่จุดแรกของกา

รเข้าสู่ประเทศออสเตรเลีย (ต.ย.อะดีเลด เม็ลเบิร์น ซิดนีย์) ให้คุณไปรับสัมภาระของคุณและเดินต่อไปยังศุลกากรพร้อม บัตรผู้โดยสารขา

เข้าที่กรอกเรียบร้อยแล้วของคุณ ถ้าคุณมีของ หลายอย่างที่ต้องสำา�แดงบนบัตรผู้โดยสารขาเข้าของคุณ คุณจะต้อง นำา�สิ่งของเหล่านี้ออ

กมาแสดงให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรดู ถ้าคุณไม่แน่ใจ ว่าสิ่งของชิ้นไหนต้องสำา�แดง ให้ถามเจ้าหน้าที่ศุลกากร

ถ้าคุณต้องต่อเที่ยวบินในประเทศออสเตรเลียไปอะดีเลด ให้คุณเดิน ต่อไปถึงห้องโถงสำา�หรับผู้โดยสารขาออก หลังจากที่ได้รับการผ่าน 

ศุลกากรแล้ว และตรวจดูเวลาขึ้นเครื่องและประตูทางออกเพื่อขึ้น เครื่องต่อไป

เม่อืมาถึงอะดิเลด ให้ท่านเดินไปที่ห้องโถงสำาหรับผู้โดยสารขาเข้า ถ้าเราจดัครอบครัวโฮมสเตย์ให้ท่าน เราจะไปรอพบทา่นท่หี ้
องโถงผ้โูดยสารขาเข้า ขอให้ท่านมองหาเจ้าหน้าที่โรงเรียนรัฐบาลรัฐเซาท์ออสเตรเลยี ซงึ่ สวมเสือ้กกั๊สีแดง ยืนถือป้ายชื่อของท่าน 
เราจะแนะนาำ ให้ทา่ นกบั ครอบ ครัวโฮมสเตย์ของทา่ นรู้จกั กนั และแจ้งให้บิดามารดาหรือตัวแทนของท่าน ทราบว่าท่านมาถึงแล้วด้วย

ความปลอดภยั

เมื่อมาถึง คุณและครอบครัวโฮมสเตย์ของคุณจะได้รับข้อมูลเกี่ยว กับวันแรกที่โรงเรียนของคุณ ซึ่งรวมถึงวันเดือนปี เวลา ชื่อผู้จัดการ 

หลักสูตรสำา�หรับนักศึกษานานาชาติ (ISP) ของคุณและที่ที่คุณจะต้อง ไปพบเขา

สัปดาห์แรกในโฮมสเตย์ของคุณ
ครอบครัวโฮมสเตย์ของคุณจะให้การต้อนรับคุณในฐานะเป็นส่วน หนึ่งของครอบครัวของพวกเขา นี่จะเป็นบ้านไกลบ้านของคุณ คุณ 

จะได้รับการพาชมรอบบ้าน และได้รับการแนะนำา�ให้รู้จักกับสมาชิก ครอบครัวคนอื่นๆ หลักจากการเดินทาง คุณอาจรู้สึกเหน็ดเหนื่อย 

และกระหายน้ำา� ดังนั้น อย่าลืมพักผ่อนและดื่มน้ำา�มากๆ

โทรศัพท์กลับบ้าน

บิดามารดาของคุณจะเฝ้ารอฟังข่าวจากคุณ อย่าลืมว่า เมื่อคุณ โทรศัพท์ออกต่างประเทศ คุณต้องหมุนหมายเลขสำา�หรับหมุนต่อต่าง 

ประเทศ: 0011 + รหัสประเทศ + รหัสพื้นที่ + หมายเลขโทรศัพท์
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การเดินทางไปและกลับจากโรงเรียน

โฮมสเตย์ของคุณจะหาวิธีที่ดีที่สุดสำา�หรับคุณเดินทางไปและกลับ จากโรงเรียน ถ้าคุณใช้การขนส่งมวลชน เขาจะช่วยจัดการซื้อบัตร 

อะดีเลด เมโทรและบัตรเดินทาง 28 วัน (หากต้องการ) ให้คุณได้ คุณควรมีบัตรประจำา�ตัวนักศึกษาของคุณติดตัวอยู่เสมอเมื่อคุณใช้ 

การขนส่งมวลชน เพราะคุณอาจถูกขอให้แสดงบัตรนั้นได้

การซื้อเครื่องแบบนักเรียนของคุณ

คุณสามารถซื้อเครื่องแบบนักเรียนของคุณ ก่อนการเริ่มต้นเรียนหรือ ซื้อในวันลงทะเบียนก็ได้ ตรวจรายละเอียดเกี่ยวกับที่ตั้งของและเวลา 

เปิดร้านขายเครื่องแบบนักเรียน ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน

การลงทะเบียนที่โรงเรียนและการเลือกรายวิชาของคุณ

คุณจะเลือกรายวิชาของคุณเมื่อคุณลงทะเบียน ผู้จัดการ ISP ของ คุณจะช่วยคุณเลือกรายวิชาที่เหมาะกับความสนใจ ความสามารถ แล

ะความต้องการในการประกอบอาชีพของคุณ เมื่อเลือกไปแล้ว คุณอาจได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนรายวิชาได้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับชั้น 

ปีของคุณ ที่ว่างและตารางเรียนของคุณด้วย

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด

ถ้าคุณเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา คุณอาจลงทะเบียนวิชาหลักสูตร ภาษาอังกฤษมัธยมศึกษาแบบเร่งรัด (ISEC) ไปแล้ว ถ้าไม่ใช่ และ 

เมื่อผู้จัดการ ISP ของคุณพบคุณแล้ว รู้สึกว่าคุณน่าจะได้รับ ประโยชน์จากความช่วยเหลือเพิ่มเติม เขาอาจแนะนำา�ให้คุณลงเรียน ISEC 

ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนของคุณ ทั้งนี้ จะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ถ้าคุณลงเรียน ISEC

ช่วงปฐมนิเทศ

คุณจะเข้าร่วมช่วงปฐมนิเทศ ซึ่งจะเริ่มต้นในสัปดาห์แรกที่โรงเรียน ช่วงปฐมนิเทศจะช่วยให้คุณเข้าใจเรื่องเงื่อนไขวีซ่าของคุณ การ คุ้มคร

องสุขภาพสำา�หรับนักเรียนต่างชาติ (OSHC) เรื่องราวด้าน ความปลอดภัยและข้อมูลสำา�คัญอื่นๆ นอกจากนี้ คุณจะได้ทราบ เกี่ยวกับคน

จำา�นวนมากที่คุณจะสามารถไปขอความช่วยเหลือและการ สนับสนุนได้ด้วย

การจัดระเบียบ

ขอให้ครอบครัวโฮมสเตย์ของคุณช่วยคุณเกี่ยวกับ:

• การเปิดบัญชีธนาคารและทำา�บัตรเอทีเอ็ม (หากต้องการ)

• การซื้อซิมการ์ดในประเทศสำา�หรับโทรศัพท์มือถือของคุณ

• การซื้อแอพหรือบัตรโทรศัพท์สำา�หรับการโทรศัพท์ทางไกล

• การใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้าน

บัญชีธนาคาร

บิดามารดาของคุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารต่างประเทศ หรือธนาคารออสเตรเลียของคุณก็ได้ คุณต้องเก็บบัตรเอทีเอ็มของ คุ

ณไว้ในที่ที่ปลอดภัยและดูแลการใช้เงินของคุณอย่างระมัดระวัง

การจ่ายเงินค่าโฮมสเตย์

ถ้าคุณลงทะเบียนเรียนหลักสูตรเพื่อจบระดับมัธยมศึกษา คุณต้อง จ่ายเงินค่าโฮมสเตย์งวดแรกของคุณทันทีที่คุณมาถึง และต่อจาก 

นั้นทุกสองสัปดาห์ ถ้าคุณลงทะเบียนเรียนหลักสูตรการเรียนในต่าง ประเทศระดับมัธยมศึกษา หรือหลักสูตรศึกษาในต่างประเทศระดับ 

ภูมิภาค คุณไม่ต้องจ่ายค่าโฮมสเตย์ เพราะค่าใช้จ่ายส่วนนี้รวมอยู่ แล้วในค่าธรรมเนียมหลักสูตรของคุณ

สัปดาห์แรกที่โรงเรียนของคุณ
วันแรกที่คุณไปโรงเรียน บิดามารดาโฮมสเตย์ของคุณจะไปเป็นเพื่อน คุณ คุณต้องนำา�หนังสือเดินทางและจดหมายการออกวีซ่าไปด้วย 

คุณ จะไปพบผู้จัดการ ISP ของคุณ ผู้ที่จะเป็นคนสำา�คัญสำา�หรับการติดต่อ ของคุณที่โรงเรียน และแนะแนวทางคุณตลอดประสบกา

รณ์ทาง โรงเรียนของคุณ นอกจากนี้ คุณจะพบกับนักเรียนที่เป็นบัดดี้ของ คุณ ผู้ซึ่งจะสอนคุณเกี่ยวกับกิจวัตรประจำา�วันที่โรงเรียนแล

ะช่วยคุณ ให้เกิดความคุ้นเคยกับชีวิตที่โรงเรียน

การจัดระเบียบ

ผู้จัดการ ISP ของคุณจะช่วยคุณเกี่ยวกับ:

• การชมบริเวณโรงเรียน

• การลงทะเบียนและการเลือกวิชาเรียนของคุณ

• บัตรประจำา�ตัวนักศึกษา

• หนังสือแบบเรียนและเครื่องเขียน

• เครื่องแบบนักเรียนและชุดกีฬา
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การทำา�ตัวให้คุ้นเคย
คนออสเตรเลียเป็นคนใจกว้างและเป็นมิตรอย่างยิ่ง ที่มาจากภูมิ หลังทางวัฒนธรรมต่างๆ กัน ชอบกิจกรรมในครอบครัว อยู่กลาง 

แจ้ง และพูดคุยกับเพื่อนฝูงตามร้านกาแฟ บาร์บีคิวหลังบ้านและที่ ชายหาด ในรัฐเซาท์ออสเตรเลีย ภูมิอากาศและการเข้าถึงอาหารสด 

สุดอร่อย ทำา�ให้เราสามารถสนุกสนานกับงานและอาหารทางวัฒน ธรรมหลากหลาย นอกจากนี้ เรายังชอบเล่นและดูกีฬาทุกประเภท 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟุตบอลออสเตรเลียรูลส์ คริกเก็ต เท็นนิสและ กอล์ฟ เด็กในออสเตรเลียได้รับการสนับสนุนให้สำา�รวจความสนใจข

องตนเอง และมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างขันแข็งในงานอดิเรกและกีฬา เด็กได้รับ การสนับสนุนให้เข้าร่วมวงสนทนาและกิจกรรมของครอบค

รัว แสดง ความรู้สึกของตนและช่วยงานบ้านเล็กๆ น้อยๆ

กิจวัตรประจำา�วันและกฏของครอบครัว 

ชีวิตครอบครัวบางด้านในออสเตรเลียอาจแตกต่างไปจากสิ่งที่คุณ คุ้นเคย รวมถึงกิจวัตรประจำา�วันและกฏของครอบครัว 

กิจกรรมทาง สังคมและอาหาร โฮมสเตย์ของคุณจะอธิบายกิจวัตรประจำา�วันและ กฎของครอบครัวบาง อย่างให้คุณทราบ 

เพื่อช่วยคุณในการปรับตัว และทำา�ตัวให้คุ้นเคย ในฐานะเป็นสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว คุณ จะถูกคาดหวังให้ช่วยทำา�งานบ้านเล็กๆ 

น้อยๆ บ้าง เช่นทำา�ความ สะอาดห้องของคุณ

การสื่อสารเป็นเรื่องสำา�คัญ

ครอบครัวโฮมสเตย์ของคุณจะสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับคุณ ครอบครัวของคุณและสิ่งที่คุณชอบทำา� ใช้โอกาสนี้คุยกับพวกเขา 

และมีส่วนร่วมในกิจกรรมครอบครัว เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ ครอบครัวของคุณและปรับปรุงภาษาอังกฤษของคุณ เป็นสิ่งสำา�คัญ 

ที่คุณให้ครอบครัวโฮมสเตย์ของคุณทราบ ว่าคุณกำา�ลัง รู้สึกอย่างไร (ต.ย. เช่น ไม่สบาย คิดถึงบ้าน เหงา เศร้า) คุณอยู่ 

ที่ไหนตลอดเวลา (ต.ย. เช่นกลับจากโรงเรียนถึงบ้านช้า ไปข้างนอก) และมีสิ่งไหนในครอบครัว โฮมสเตย์ของคุณที่คุณไม่สบายใจหรื

อไม่

3. 
การปักหลักในครอบครัวโฮมสเตย์ของท่าน
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คำา�แนะนำา�เพื่อช่วยคุณในการทำา�ตัวให้คุ ้นเคยกับ 
ครอบครัวโฮมสเตย์ของคุณ

   เข้าร่วมการสนทนาและกิจกรรมในครอบครัว

   รักการผจญภัยและลองชิมอาหารออสเตรเลีย

   เคารพกิจวัตรประจำา�วันและกฏของพวกเขา

   เสนอตัวช่วยงานบ้าน

   ใช้ข้าวของทรัพย์สินของพวกเขาอย่างระมัดระวังเสมอ

   ขออนุญาตเมื่อจะออกไปนอกบ้านหรือเชิญเพื่อนมาบ้าน

   จ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัวของคุณเอง

   ขอความช่วยเหลือเสมอเมื่อคุณต้องการมัน

ทักษะภาษาอังกฤษ
จุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของคุณสำา�หรับการศึกษาต่างประเทศอาจเป็น เพื่อการปรับปรุงทักษะภาษาอังกฤษของคุณให้ดีขึ้น 

อย่ากังวลเกี่ยว กับระดับภาษาอังกฤษของคุณเมื่อคุณมาถึง เพราะคุณจะมีโอกาส มากมายที่จะได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษของคุณกับทุกค

นที่คุณพูดด้วย อย่ากังวลว่าจะพูดผิด ภาษาอังกฤษของคุณจะดีขึ้นในเวลาไม่นาน

ความปลอดภัยของคุณ
เป็นสิ่งสำา�คัญเสมอทีี่จะคิดถึงความปลอดภัยของคุณ:

• ขออนุญาตจากครอบครัวโฮมสเตย์เสมอ ก่อนออกไปนอกบ้าน

• แจ้งให้ครอบครัวโฮมสเตย์ของคุณทราบว่าคุณกำา�ลังจะไปไหนและ จะกลับถึงบ้านเมื่อไร

• ให้แน่ใจว่าครอบครัวโฮมสเตย์ของคุณสามารถติดต่อคุณได้และคุณ สามารถติดต่อเขาได้

• อย่าเดินทางตามลำา�พังในเวลากลางคืนและมีโทรศัพท์มือถือติดตัว อยู่เสมอ

• อย่าวางทิ้งข้าวของส่วนตัวไว้บนขนส่งมวลชนโดยไม่คอยดูแล

• อย่าให้ใครขอยืมเงินหรือขอยืมเงินจากคนอื่น

ในกรณีฉุกเฉิน คุณสามารถโทรเรียกบริการโทรศัพท์ฉุกเฉินของเราที่ หมายเลข +61 401 123 205

 โปรดพึงระลึกว่า! โรงเรียนรัฐบาลเซาท์ออสเตรเลีย ไม่อนุญาตให้มี การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล การใช้ยาเสพติด 

หรือมีส่วนร่วมใน พฤติกรรมที่ผิดกฏหมาย (ต.ย. เล่นการพนัน การสักตัว) 
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การทำา�ตัวให้คุ้นเคย
โรงเรียนรัฐบาลเซาท์ออสเตรเลียมีทรัพยากรพร้อมอย่างดีและมักจะ อยู่ในบริเวณพื้นที่สวยงามขนาดกว้าง 

พร้อมสิ่งอำา�นวยความสะดวก สำา�หรับการกีฬาที่ดี อยู่ใกล้ขนส่งมวลชนและร้านค้า เวลาเรียนคือ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 

8.30 ถึงบ่าย 15.30 น. การเรียนมี ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน และนักเรียนได้รับการสนับสนุน ให้มีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการ

อภิปรายและกิจกรรม อนึ่ง การ ทัศนศึกษาเป็นส่วนสำา�คัญส่วนหนึ่งของหลักสูตร

กิจวัตรประจำา�วันในห้องเรียนและกฏของโรงเรียน 

บางด้านของชีวิตในโรงเรียนในออสเตรเลียอาจแตกต่างไปจากสิ่งที่ คุณคุ้นเคย รวมถึงกิจวัตรประจำา�วันในห้อง เรียน 

กฎของโรงเรียน ชั่วโมงเรียนและการใส่เครื่องแบบนักเรียน ครูและบัดดีของคุณจะ ช่วยคุณให้เข้าใจเรื่องกิจวัตรประจำา�วันและกฏข

องโรงเรียน

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในห้องเรียนและกิจกรรมอื่นๆ

ในฐานะเป็นนักเรียนต่างชาติ ประสบการณ์และมุมมองของคุณจะ แตกต่างไปจากประสบการณ์และมุมมองของนักเรียนออสเตรเ

ลีย นักเรียนในชั้นของคุณจะสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับคุณ โรงเรียนของ คุณที่เมืองไทยและเหตุผลว่าทำา�ไมคุณมาเรียนในออสเตร

เลีย จงใช้ โอกาสนี้พูดกับพวกเขาและแบ่งปันมุมมองของคุณ การมีส่วนร่วม อย่างแข็งขันในชั้นเรียนจะช่วยให้คุณสร้างทักษะด้าน

การเรียนที่ดี ผูกมิตรและทำา�ให้ภาษาอังกฤษของคุณดีขึ้น วิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งที่จะทำา�ตัวให้คุ้นเคยและผูกมิตร คือการเข้าร่วม สโ

มสรช่วงอาหารกลางวันหรือการกีฬาของโรงเรียน ทุกโรงเรียน จะมีกิจกรรมต่างกัน เช่นวงดนตรี การเต้นรำา� การละคร หมากรุก 

โต้วาทีและวิทยาการหุ่นยนต์ นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีกีฬาฤดูร้อน และฤดูหนาวให้นักเรียนเล่นอีกด้วย ถามผู้จัดการ ISP ของคุณว่า ที่ 

โรงเรียนของคุณมีกิจกรรมอะไรให้นักเรียนทำา�บ้าง

การจ่ายเงินค่าเล่าเรียน
ถ้าคุณลงทะเบียนเรียนหลักสูตรเพื่อจบระดับมัธยมศึกษา คุณจะได้ รับใบเรียกเก็บเงินค่าเล่าเรียนของคุณในเดือนพฤษภาคมและตุลา

คม การจ่ายเงินทั้งหมดต้องจ่ายเป็นเงินสกุลดอลลาร์ออสเตรเลีย ภายใน วันที่กำา�หนดบนใบเรียกเก็บเงินเท่านั้น

4. 
การทำา�ตัวให้คุ้นเคย
กับโรงเรียนของคุณ
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คำ��แนะนำ��เพื ่อช่วยคุณในก�รทำ��ตัวให้คุ ้นเคยกับ 
โรงเรียนใหม่ของคุณ

  ถามคำา�ถามและเข้าร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน

  แบ่งปันความคิดเห็นและมุมมองของคุณเกี่ยวกับหัวข้อ ที่อภิปราย

   มีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน

   เข้าร่วมสโมสรเวลาอาหารกลางวันหรือกีฬาหลัง โรงเรียนเลิก

   ขอความช่วยเหลือเสมอถ้าคุณต้องการ

การเรียนให้ได้ผลดี
โอกาสที่จะคิดและสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษตลอดเวลานั้น อาจดู น่ากลัวและน่าหน็ดเหนื่อยอย่างยิ่ง 

ครูเองทราบดีถึงเรื่องนี้และ สนับสนุนให้นักเรียนใช้ทั้งภาษาแรกของนักเรียนและภาษาอังกฤษใน การเรียน 

มันอาจเป็นการง่ายกว่าสำา�หรับคุณ ที่จะเข้าใจความหมาย เป็นภาษาไทยก่อนทำา�งานให้เสร็จเป็นภาษาอังกฤษ 

นักเรียนจำา�นวน มากพบว่า การใช้สองภาษาช่วยพวกเขาให้เรียนดีขึ้นและมีความ สามารถในการใช้ภาษาอังกฤ

ษดีกว่าด้วย ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมสำา�หรับการเรียนของคุณ โปรดคุยกับผู้จัดการ ISP ของคุณ 

โรงเรียนหลายแห่งให้ความช่วย เหลือเพิ่มเติมแก่นักเรียนในวิธีต่างๆ มากมาย ตัวอย่างเช่น สโมสร การบ้านหลังเวลา

เรียนและการสอนพิเศษหลังโรงเรียนเลิก

สถานท่ีท่ี
ท่านสามารถประสบความสำาเร็จ
ในส่ิงพิเศษหลายอย่าง
พบกันใน
รัฐเซาท์ออสเตรเลีย
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