ข้ อตกลงและเงื่อนไขการลงทะเบียน
ผู้ถือวีซา่ นักท่องเที่ยว

นักศึกษามีความประพฤติไม่ดี
• นักศึกษาไม่จ่ายค่าธรรมเนียมตามกําหนด
• นักศึกษาไม่แจ้ งว่าตนเป็ นโรคใดโรคหนึ่งอยู่
• มาพบว่าข้ อมูลทีน
่ กั ศึกษาให้ เมื่อสมัครเรี ยน
หรื อระหว่างการลงทะเบียน ไม่ถกู ต้ อง ไม่ครบถ้ วน
หรื อทําให้ เข้ าใจผิด

•

การยกเลิกหลักสูตรของกระทรวงการศึกษา
ในกรณีทไี่ ม่น่าจะเกิดขึ ้นว่ากระทรวงการศึกษาไม่สามารถเปิ ดสอนหลัก
สูตร ทีน่ กั ศึกษาได้ ลงทะเบียนและจ่ายค่าธรรมเนียมไปแล้ ว
นักเรี ยนจะได้ รับเสนอทางเลือกต่อไปนี:้
การรับค่าธรรมเนียมทังหมดคื
้
นเต็มจํานวน
• การโอนไปเรี ยนหลักสูตรอืน
่ ของกระทรวงการศึกษา
• การโอนไปเรี ยนหลักสูตรอืน
่ ทีจ่ ดั สอนโดยผู้จดั การศึกษาอืน่
•

หากนักศึกษาเลือกรับค่าธรรมเนียมคืนเต็มจํานวน
ก็จะได้ รับการดําเนินการภายใน14
วันหลังจากที่เราได้ รับใบสมัครขอค่าธรรมเนียมคืนเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
ดูทเี่ ว็บไซต์โครงการคุ้มครองค่าเล่าเรี ยนhttps://tps.gov.au
หากนักศึกษาโอนไปเรี ยนหลักสูตรอืน่ ของกระทรวงการศึกษาแทน
จะมีใบเสนอเข้ าเรี ยนใหม่ออกให้ และจะต้ องเซ็นใบตอบรับข้ อเสนอใหม่
หากนักศึกษาตังใจจะโอนไปเรี
้
ยนกับผู้จดั การศึกษาอืน่
นักศึกษาจะต้ องแสดงใบเสนอเข้ าเรี ยนทีถ่ กู ต้ องเป็ นหลักฐาน
การเลื่อนหรือยกเลิกการลงทะเบียนของนักศึกษา
นักศึกษาสามารถขอเลือ่ นการลงทะเบียนได้ ในสถานการณ์
ต่อไปนี:้
มีใบรับรองแพทย์ว่าเจ็บป่ วยจริ ง
• ความสูญเสียในครอบครัวทีไ่ ด้ รับการรับรองว่าจริ ง
• สถานการณ์ ด้านการเงิน การเปลีย่ นแปลงฉับพลัน
/ภัยพิบตั ิในประเทศบ้ านเกิด
•

คําร้ องขอเลือ่ นเวลาต้ องทําเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
พร้ อมเอกสารสนับสนุนเป็ นพยานหลักฐาน
ระยะเวลาสูงสุดสําหรับการเลือ่ นออกไปคือหกเดือน
และจําเป็ นต้ องมีใบเสนอเข้ าเรี ยนและใบยืนยันการลง ทะเบียนใหม่
หากการมาถึงช้ าของนักศึกษาทําให้ วนั สิ ้นสุดหลักสูตรของตนเปลีย่ นแป
ลงไป
กระทรวงการศึกษาสามารถเริ่ มการยกเลิกการลงทะเบียนเรี ยนของนักศึ
กษาได้ ในสถานการณ์ ต่อไปนี:้
•

นักศึกษาทําผิดเงื่อนไขวีซ่าข้ อใดข้ อหนึ่ง

Approved: July 2018

Authorised by: Director International Education

หากมีเหตุการณ์ เช่นนี ้เกิดขึ ้น นักศึกษา/บิดามารดา
จะได้ รับแจ้ งเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
นโยบายการคืนเงินของกระทรวงการศึกษา
การคืนเงินทุกกรณีจะได้ รับการดําเนินการตามเกณฑ์ของนโยบายและก
ระบวนการของ Education Services for Overseas Students
(ESOS) Act (ESOS,
กฎหมายบริ การการศึกษาสําหรับนักศึกษาต่างชาติ)และกระทรวงการศึ
กษา ตารางในหน้ าต่อจากนี ้ ไปกําหนดสถานการณ์
ทีจ่ ะใช้ กบั การคืนเงินและจํานวนทีจ่ ะจ่ายคืนให้ ในแต่ละสถานการณ์
กระบวนการคืนเงิน
การขอค่าธรรมเนียมคืนทังหมดต้
้
องทําเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
พร้ อมด้ วยหลักฐาน ภายในเวลา12 เดือน
ของการทีน่ กั ศึกษาออกจากหลักสูตรสําหรับนักศึกษานานาชาติ
หากนักศึกษาอายุตํ่ากว่า18 ปี
บิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมายของนักศึกษาต้ องเซ็นคําร้ องขอคืนเ
งินนัน้
เงินทีค่ ืนให้ จะจ่ายในนามของบิดามารดา /ผู้ปกครองตามกฎหมาย
นอกจากบิดามารดา /ผู้ปกครองตามกฎหมาย จะแจ้ งว่า ให้ บคุ คลอื่น /
ผู้อนื่ เป็ นผู้รับการจ่ายค่าธรรมเนียมคืน
คําร้ องขอคืนเงินจะถูกดําเนินการภายใน 4
สัปดาห์ของวันทีไ่ ด้ รับคําร้ องเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรนันพร้
้ อมรายละเอียด
ของบัญชีธนาคาร นอกจาก
กระทรวงการศึกษาจะไม่สามารถเปิ ดสอนหลักสูตรนี ้ได้ ในกรณีนี ้
การคืนเงินจะถูกดําเนินการภายใน 14
วันนักศึกษา/บิดามารดาจะได้ รับจดหมายอธิบายวิธีคํานวณจํานวนทีจ่ ะ
ได้ รับคืน

การคืนเงินจะถูกดําเนินการทันทีทกี่ ารลงทะเบียนของนักศึกษาถูกทําให้
สิ ้นสุดลง / ถูกถอนจากโรงเรี ยนรัฐบาลรัฐเซาท์ออสเตรเลีย
จะมีค่าใช้ จ่ายสําหรับการดําเนินการคืนเงิน (ค่าบริ หาร)
(ดูทตี่ ารางข้ างล่าง)
กําหนดการจ่ ายค่ าธรรมเนียม
กําหนดสําหรับการจ่ายเงินค่าใบเสนอเข้ าเรี ยนคํานวณว่าเป็ น 90 วัน
จากวันทีอ่ อกจดหมายนัน้ และไม่ช้ากว่า 90 วัน
ก่อนวันที่หลักสูตรนันเริ
้ ่ มต้ น
การไม่ปฏิบตั ิตามกําหนดการจ่ายค่าธรรมเนียม
จะเป็ นผลให้ ใบเสนอถูกยกเลิก
นักศึกษาต้ องจ่ายค่าธรรมเนียม (ตามวีซ่าเดิม)
ขณะทีน่ กั ศึกษาถือวีซ่าบริ ดจิ ้ง
การประกันทางการแพทย์ และการเดินทาง
กระทรวงการศึกษาแนะนําอย่างยิ่ง ให้ นกั ศึกษาทุกคน
ทีเ่ ดินทางมาออสเตรเลีย ด้ วยวีซ่านักท่องเทีย่ ว / ผู้มาเยือน
เตรี ยมซื ้อกรมธรรม์ครอบคลุมการประกันทางการแพทย์และการเดินท
างอย่างครบถ้ วน
ครอบครัวของนักศึกษาเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายด้ านการดูแลสุขภา
พและการเดินทางทังหมด
้
กระทรวงการศึกษาไม่มีหน้ าทีร่ ับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ของนักเรี ยน
ด้ านการดูแลสุขภาพและการเดินทางทีเ่ กิดขึ ้น
ในขณะเดินทางไปหรื อกลับจากออสเตรเลีย
หรื อระหว่างการพํานักในออสเตรเลีย
ความเสียหาย การสูญเสียหรือบัญชีค้างจ่ าย
นักศึกษาและบิดามารดาของตนเป็ นผู้รับผิดชอบ ในการจ่ายค่าเสีย
หาย ความสูญเสีย หรื อบัญชีค้างจ่ายในโรงเรี ยนหรื อโฮมสเตย์ ในทุก
กรณี นักศึกษาต้ องจ่ายโดยตรงและทันที ให้ โรงเรี ยนและโฮมสเตย์
การเปิ ดเผยข้ อมูลของนักศึกษา
กระทรวงการศึกษาเก็บรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ก่อนและระหว่างการลงทะเบียนเรี ยน เพื่อให้ ความช่วยเหลือนักศึกษา
ระหว่างทีเ่ รี ยนและพํานักในออสเตรเลีย ในกรณีทจี่ ําเป็ น
ข้ อมูลทีเ่ ก็บไว้ จะสามารถถูกนําไปให้ รัฐบาลออสเตรเลีย
รัฐบาลเซาท์ออสเตรเลีย หรื อหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวข้ องได้
เมื่อกฎหมายบังคับ
เราสามารถเปิ ดเผยข้ อมูลนันได้
้ โดยไม่ต้องได้ รับคํายินยอมของนักศึกษา
ด้ วย
การเก็บระเบียนบันทึก

เราขอแนะนําให้ นกั ศึกษาเก็บสําเนาเอกสารทังหมด
้
ทีเ่ กี่ยวข้ องกับข้ อตกลงของพวกเขา
และใบเสร็ จรับเงินสําหรับการจ่ายเงินทังหมดเอาไว้
้

นโยบายการคืนเงินของกระทรวงการศึกษา
ตารางต่อไปนี ้กําหนดสถานการณ์วา่ จะมีการคืนเงินให้ ในกรณีใด และจะจ่ายคืนเป็ นจํานวนเท่าใด ในแต่ละสถานการณ์

หลักสูตร

หลักสูตรการเรี ยนในต่างประเทศระดับประถมศึกษา
หลักสูตรการเรี ยนในต่างประเทศระดับมัธยมศึกษา
หลักสูตรศึกษาในต่างประเทศระดับภูมิภาค

สถานการณ์ –
การถอน/การยกเลิก/การเลื่อนการลงทะเบียนที่นักศึกษาริ เริ่
ม

จํานวนเงินทีจ่ ะจ่ ายคืน

ถูกปฏิเสธวีซ่า(ต้ องให้ เอกสารสนับสนุน)

คืนค่าธรรมเนียมทั ้งหมดเต็มจํานวน หักค่าธรรมเนียมสําหรับค่าบริ หารและบริ การสนับสนุนต่างๆ
(ต่อครอบครัว หากเราได้ รับการขอคืนเงินในเวลาเดียวกัน)

นักศึกษาถอนการลงทะเบียนก่อนการเริ่ มหลักสูตร

6 สัปดาห์ หรื อมากกว่ านัน้ ก่ อนวันเริ่ มต้ นหลักสูตร:
เราจะคืนค่าธรรมเนียมต่อไปนี ้:
o

ค่าธรรมเนียมทั ้งหมดที่จ่ายไปแล้ ว
(ไม่รวมค่าธรรมเนียมสําหรับค่าบริ หารและบริ การสนับสนุนต่างๆ) หักค่าบริ หาร$500
(ต่อครอบครัว หากเราได้ รับการขอคืนเงินในเวลาเดียวกัน)

ตํ่ากว่ า 6 สัปดาห์ :
เราจะคืนค่าธรรมเนียมต่อไปนี ้หักค่าบริ หาร $500:
o ค่าโฮมสเตย์ที่จ่ายไปแล้ ว (หากเกี่ยวข้ อง)
o ค่าคุ้มครองสุขภาพสําหรับนักเรี ยนต่างชาติที่เหลืออยู่ (หากเกี่ยวข้ อง)
เราจะไม่ คืนค่าธรรมเนียมต่อไปนี ้:
o ค่าเล่าเรี ยนที่จ่ายไปแล้ ว
o ค่าบริ หารและการบริ การสนับสนุนต่างๆ
o ค่าจัดที่พกั โฮมสเตย์ (หากเกี่ยวข้ อง)
o ค่าการต้ อนรับที่สนามบิน (หากเกี่ยวข้ อง)
นักศึกษายกเลิกการลงทะเบียนหลังจากที่หลักสูตรได้ เริ่ มขึ ้นแล้ ว

เราจะคืนค่าธรรมเนียมต่อไปนี ้หักค่าบริ หาร$500 (ต่อครอบครัว
หากเราได้ รับการขอคืนเงินในเวลาเดียวกัน) :
o ค่าคุ้มครองสุขภาพสําหรับนักศึกษาต่างขาติที่เหลืออยู่ (หากเกี่ยวข้ อง)
o ค่าโฮมเสตย์ที่เหลือจากที่จ่ายไปแล้ ว
เราจะไม่ คืนค่าธรรมเนียมต่อไปนี ้:
o ค่าเล่าเรี ยนที่จา่ ยไปแล้ ว
o ค่าบริ หารและบริ การสนับสนุนต่างๆ
o ค่าการต้ อนรับที่สนามบิน (หากเกี่ยวข้ อง)
o ค่าจัดที่พกั โฮมสเตย์ (หากเกี่ยวข้ อง)

การเปลี่ยนแปลงฐานะของวีซ่า หลังจากหลักสูตรได้ เริ่ มขึ ้นแล้ ว

เราจะคืนค่าธรรมเนียมต่อไปนี ้หักค่าบริ หาร$500 (ต่อครอบครัว
หากเราได้ รับการขอคืนเงินในเวลาเดียวกัน) :
o ค่าโฮมเสตย์ที่เหลือจากที่จ่ายไปแล้ ว
เราจะไม่ คืนค่าธรรมเนียมต่อไปนี ้:
o ค่าเล่าเรี ยนที่จา่ ยไปแล้ ว
o ค่าบริ หารและบริ การสนับสนุนต่างๆ
o ค่าการต้ อนรับที่สนามบิน (หากเกี่ยวข้ อง)
o

ค่าจัดที่พกั โฮมสเตย์ (หากเกี่ยวข้ อง)

การเลื่อนหลักสูตร (นักเรี ยนเป็ นผู้กระทํา)

o

ค่าธรรมเนียมถูกโอนไป (เป็ นเวลาสูงสุดหกเดือน)

o

หากเกินหกเดือน คืนเต็มจํานวน (ไม่รวมค่าบริ หารและบริ การสนับสนุนต่างๆ) หักค่าบริ หาร $500
(ต่อครอบครัว หากเราได้ รับการขอคืนเงินในเวลาเดียวกัน)

สถานการณ์ – กระทรวงการศึกษา /
โรงเรี ยนยกเลิกการลงทะเบียน

กระทรวงการศึกษายกเลิกหลักสูตร

จํานวนเงินทีจ่ ะจ่ ายคืน

หลังจากหลักสูตรได้ เริ่ มขึ ้นแล้ ว

เราจะคืนค่าธรรมเนียมต่อไปนี ้หักค่าบริ หาร$500 (ต่อครอบครัว
หากเราได้ รับการขอคืนเงินในเวลาเดียวกัน) :
o ค่าคุ้มครองสุขภาพสําหรับนักศึกษาต่างขาติที่เหลืออยู(่ หากเกี่ยวข้ อง)

(ดู:‘นโยบายการเลื่อนการพักการเรี ยน

o

หรื อการยกเลิกการลงทะเบียนของนักศึกษา’)

เราจะไม่ คืนค่าธรรมเนียมต่อไปนี ้:

ค่าโฮมเสตย์ที่เหลือจากที่จ่ายไปแล้ ว

ค่าเล่าเรี ยนที่จ่ายไปแล้ ว
o ค่าบริ หารและบริ การสนับสนุนต่างๆ
o

o

ค่าการต้ อนรับที่สนามบิน (หากเกี่ยวข้ อง)

o

ค่าจัดที่พกั โฮมสเตย์ (หากเกี่ยวข้ อง)

สถานการณ์ –
กระทรวงการศึกษาไม่สามารถจัดสอนหลักสูตร
กระทรวงการศึกษายกเลิกหลักสูตร
หลังจากหลักสูตรได้ เริ่ มขึ ้นแล้ ว

(ดู:‘นโยบายการเลื่อนการพักการเรี ยน

หรื อการยกเลิกการลงทะเบียนของนักศึกษา’)

จํานวนเงินทีจ่ ะจ่ ายคืน
จ่ายคืนเงินเต็มจํานวนสําหรับหลักสูตร ที่จา่ ยไปแล้ ว ภายใน14 วัน
หากหลักสูตรนั ้นยังไม่ได้ เริ่ มเปิ ดสอน
o จ่ายคืนเงินค่าเล่าเรี ยนที่ จ่ายล่วงหน้ าไปแล้ ว ซึ่งยังไม่ได้ ใช้
ค่าคุ้มครองสุขภาพสําหรับนักเรี ยนต่างชาติที่ยงั ไม่ได้ ใช้ (ถ้ ามี) และค่าโฮมสเตย์ที่ยงั ไม่ได้ ใช้
หากหลักสูตรได้ เริ่ มไปแล้ ว
o การเปลี่ยนไปเรี ยนหลักสูตรทางเลือกของกระทรวงการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม
o

เกณฑ์ การศึกษาในโรงเรี ยนรัฐบาลเซาท์ออสเตรเลีย)(วีซ่านักท่ องเที่ยว / ผู้มาเยือน)
กรุณาอ่านเกณฑ์เหล่านี ้อย่างละเอียดถี่ถ้วน การกระทําผิดเกณฑ์หนึ่งเกณฑ์ใดดังกล่าวเหล่านี ้
อาจทําให้ เกิดการยกเลิกการลงทะเบียนของนักศึกษาในโรงเรี ยนรัฐบาลรัฐบาลเซาท์ออสเตรเลียได้
การมาถึงออสเตรเลีย
เนื่องจากเหตุผลด้ านสวัสดิการ ขอให้ บดิ ามารดาแน่ใจว่า
นักศึกษาทีม่ ีอายุตํ่ากว่า18 ปี
จะไม่เดินทางมาถึงออสเตรเลียก่อนวันเริ่ มต้ นหลักสูตรมากกว่า1
สัปดาห์ โปรดติดต่อขอข้ อมูลเพิ่มเติมทีI่ ES
การเตรียมการด้ านความเป็ นอยู่
นักเรี ยนระดับประถมทุกคน ทีอ่ ายุตํ่ากว่า 12 ปี ต้ องอยู่กบั บิดาหรื อ
มารดาหรื อญาติผ้ ไู ด้ รับการแต่งตังที
้ เ่ หมาะสม
ตามนิยามของDepartment of Home Affairs (DHA,
บริ การด้ านวีซ่าและการเข้ าเมือง)
นักเรี ยนผู้ทมี่ ีอายุระหว่าง12 และ18 ปี
ต้ องอยู่ในการเตรี ยมการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ต่อไปนี ้:
กับครอบครัวโฮมสเตย์ซึ่งกระทรวงการศึกษาจัดให้
o กับญาติผ้ ไู ด้ รับการแต่งตังที
้ เ่ หมาะสม มีอายุเกิน25 ปี ผู้ทมี่ ี
o

สิทธิ์สมัครขอเป็ นผู้ปกครองผ่าน DHA
o กับครอบครัวทีบ่ ดิ ามารดาของนักเรี ยนเป็ นผู้แต่งตัง้ อนึ่ง มี
เงื่อนไขทีต่ ้ องปฏิบตั ิตามด้ วย
นักศึกษาทีม่ ีอายุเกิน 18 ปี อาจสมัครขออยู่ตามลําพังได้
ภายใต้ เงื่อนไขเคร่ งครัดยิ่ง เมื่อทําการเปลีย่ นแปลงโฮมสเตย์
อาจมีค่าธรรม เนียมเพิ่มเติม
ในกรณีทมี่ ีการเปลีย่ นแปลงการเตรี ยมการเกี่ยวกับทีอ่ ยู่ นักศึกษา /
บิดามารดาต้ องแจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับทีอ่ ยู่ทเี่ ป็ นปั จจุบนั ให้ กระทรวง
การศึกษาและโรงเรี ยนทราบ
ความก้ าวหน้ าทางวิชาการที่น่าพอใจ
นักศึกษาต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายของกระทรวงการศึกษาทางด้ านความ
ก้ าวหน้ าทางหลักสูตร
และคงรักษาไว้ ซึ่งระดับทีน่ ่าพอใจในผลทางวิชาการ
การเข้ าชั้นเรียนเป็ นทีน่ ่ าพอใจ
นักศึกษาต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายการเข้ าชันเรี
้ ยนของกระทรวงการศึกษ
า
การทํางานพาร์ ทไทม์
นักศึกษาทีล่ งทะเบียนหลักสูตรหลักสูตรการเรี ยนในต่างประเทศเป็ นเวล
าหนึ่งปี หรื อน้ อยกว่านัน้ ไม่ได้ รับอนุญาตให้ ทาํ งาน

การเดินทาง
นักศึกษาจะได้ รับอนุญาตให้ เดินทาง ได้ เฉพาะช่วงเวลาปิ ดภาคเรี ยน
วันหยุดภาคฤดูร้อน และเมื่อจบหลักสูตรของตนเท่านัน้
การเดินทางทุกครัง้ ต้ องได้ รับการอนุญาตร่ วมกัน
ระหว่างบิดามารดาและโรงเรี ยน อย่างน้ อย 2 สัปดาห์ ก่อนเดินทาง
นักศึกษาจะต้ องกลับมาให้ ทนั เวลาเปิ ดเรี ยนของตนเอง
เงือ่ นไขของวีซ่า
รัฐบาลออสเตรเลียออกวีซ่า ทีม่ ีเงื่อนไขติดมาด้ วย
ให้ นกั เรี ยนต่างชาติมาศึกษาในออสเตรเลียเป็ นหน้ าทีร่ ับผิดชอบของนัก
ศึกษาผู้นนั ้ ทีจ่ ะ ต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทังหมดที
้
ต่ ิดมากับวีซ่าของตน
และ กระทรวงการศึกษาต้ องรายงานการกระทําผิดเงื่อนไขวีซ่า
ไม่ว่าจะข้ อใด
ของนักศึกษาทีล่ งทะเบียนในโรงเรี ยนรัฐบาลเซาท์ออสเตรเลีย
ดูข้อมูลเพิ่มเติมทีh่ ttp://www.homeaffairs.gov.au
การยินยอมให้ เข้ าถึงฐานะด้ านวีซ่า
บริ การ Visa Entitlement Verification Online
(VEVO,การยืนยันสิทธิประโยชน์ด้านวีซ่าออนไลน์ ) ผ่าน DHA
อนุญาตให้ กระทรวงการศึกษาตรวจสอบฐานะด้ านวีซ่าและสิทธิประโยช
น์ทางการ ศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ บิดามารดา /
ผู้ปกครองตามกฎหมายต้ องยินยอมอนุญาตให้ กระทรวงการศึกษาเข้ าถึ
งข้ อมูลนี ้ ผ่านบริ การ VEVO ได้
การยินยอมเพือ่ วัตถุประสงค์ ด้านการโฆษณา
เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการสือ่ สารหรื อโฆษณา
กระทรวงการศึกษาอาจจัดให้ มีการบันทึก / ทําวิดีโอคลิป / รูปภาพ /
หรื อภาพอืน่ ๆ ของนักศึกษา ซึ่งกระทําโดยกระทรวงการศึกษา
หรื อกระทรวงการศึกษาอนุมตั ิให้ หน่วยงาน /
ผู้รับเหมาช่วงของรัฐบาลให้ กระทํา
วัสดุดงั กล่าวอาจถูกนําไปใช้ ในช่วงใดช่วงหนึ่งทีม่ ิได้ ระบุไว้
บิดามารดา /
ผู้ปกครองตามกฎหมายจะถูกขอความยินยอมให้ เด็กของตนร่ วมมือในก
ารบันทึก / ทําวิดีโอคลิป / รูปภาพ / หรื อภาพอื่นๆ
เพื่อวัตถุประสงค์ดงั กล่าวมาแล้ ว และยอมรับว่าการบันทึก
หรื อภาพต่างๆ ทีท่ าํ ขึ ้นเพื่อการโฆษณากระทรวงการศึกษานัน้
เป็ นทรัพย์ สินของ
กระทรวงการศึกษาและจะถูกนําไปใช้ ตามดุลพินิจของกระทรวงการ

ศึกษาแต่เพียงผู้เดียว
หากท่านไม่ยินยอมให้ เด็กของท่านร่ วมมือในการบันทึก / ทําวิดีโอคลิป /
รูปภาพ / หรื อภาพอืน่ ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการโฆษณา
กรุณาแจ้ งให้ ทราบ ทีแ่ บบฟอร์ มใบตอบรับข้ อเสนอ
เมื่อท่านส่งคืนใบนันมาให้
้
เจ้ าหน้ าทีข่ องกระทรวงการศึกษาทีเ่ กี่ยวข้ อง

หากนักศึกษาหรื อบิดามารดาไม่พอใจในหลักสูตรของกระทรวงการ
ศึกษาไม่ว่าจะเป็ นด้ านไหน ก็ควรทีจ่ ะติดต่อ ขอความช่วย เหลือจาก
IES หรื อผู้จด
ั การฝ่ ายบริ การด้ านการศึกษานานาชาติ ทีโ่ รงเรี ยนของตน
นักศึกษาจะได้ รับแจกเอกสารสําเนานโยบายการร้ องเรี ยนและการอุทธร
ณ์ ของกระทรวงการศึกษาในช่วงปฐมนิเทศของตน

การร้ องเรียนและการอุทธรณ์
Education Services for Overseas Students (ESOS, โครงสร้ างกฎหมายบริ การการศึกษาสําหรับนักศึกษาต่างชาติ)

ผู้จดั การศึกษาออสเตรเลียทุกแห่ง ต้ องปฏิบตั ิตาม ESOS ซึ่งกําหนดมาตรฐานคงทีส่ มํ่าเสมอทัว่ ประเทศ
ในอันทีจ่ ะปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ของนักศึกษาต่างชาติ และให้ แน่ใจว่ามีการจัดการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ดูข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้ างกฎหมาย ESOS
ได้ ทhี่ ttps://internationaleducation.gov.au

