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… 

ยนิดต้ีอนรับสู่เขตพื�นที�การศึกษาเดลต้า 

ในนามของพนกังานหลกัสูตรนานาชาติทุกคน 
ขา้พเจา้ประสงคที์�จะตอ้นรับนกัเรียนนานาชาติเขา้สู่พื#นที�เขตการศึกษาเดลตา้อยา่งอบอุ่น
นกัเรียนกาํลงัที�จะเริ�มการผจญภยัที�น่าตื�นเตน้ในประเทศแคนาดาและพวกเรารู้สึกเป็นเกียรติอยา่งยิ�งในการช่วยเหลือนกั
เรียน

เราไดจ้ดัทาํคู่มือการปฐมนิเทศนี# เพื�อช่วยเหลือนกัเรียนในการปรับตวัสู่การเรียนรู้และสภาพแวดลอ้มความเป็นอยูใ่หม่ 
นกัเรียนควรศึกษาคู่มือนี# เพื�อใหเ้กิดความคุน้เคย 
เรามีพนกังานมากมายที�พร้อมช่วยเหลือนกัเรียนทั#งในบา้นและในสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน

สนุกกบัเวลาของนกัเรียนในเดลตา้ 
เราหวงัวา่นกัเรียนจะประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายในการเรียนของนกัเรียนและสร้างมิตรภาพใหม่ตลอดเวลาที�อยูที่�
นี� นกัเรียนคือปรมาจารยแ์ห่งความสาํเร็จของตวันกัเรียนเอง เช่นนั#นแลว้นกัเรียน
จงไขวข่วา้และใชป้ระโยชนจ์ากโอกาสนี#ในรูปแบบที�เป็นเอกลกัษณ์ของตวันกัเรียนเอง

ดว้ยความเคารพ

คาร์เรน ไซม่อน
ผูอ้าํนวยการ
หลกัสูตรนานาชาติ
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ข้อมูลติดต่อผู้ประสานงานโปรแกรมสําหรับนักเรียน

ผู้ดูแลประสานงานโฮมสเตย์: 
ทั#งครอบครัวโฮมสเตยแ์ละตวันกัเรียนตอ้งช่วยเหลือผูป้ระสานงานโฮมสเตย ์ หากมีปัญหาเกิดขึ#น 
ผูป้ระสานงานจะสามารถช่วยเหลือนกัเรียนในเบื#องตน้ได ้ หากนกัเรียนมีปัญหากบัโรงเรียน 
กรุณาติดตอ่ผูป้ระสานงานนกัเรียนหลกัสูตรนานาชาติโดยเฉพาะในโรงเรียนของนกัเรียน 
(ดูรายการขอ้มูลติดตอ่ของอีเมลแ์ละเบอร์โทรศพัท)์ ผูป้ระสานงานโฮมสเตยเ์ป็นสื�อกลางระหวา่งครอบครัว, นกัเรียนและเอเจน้ 
หากหนึ�งในนั#นมีส่วนเกี�ยวขอ้ง โดยจะทาํการปรึกษาหารือกบัทุกฝ่าย 

ชั�วโมงการทาํงานของผู้ประสานงานโฮมสเตย์: 
ผูป้ระสานงานโฮมสเตยท์าํงานที�สาํนกังานคณะกรรมการโรงเรียนที� 4585 Harvest Drive จาก 8:30น. ถึง 16.00น., 
วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ และสามารถติดตอ่หลงัจากชั�วโมงการทาํงานไดโ้ดยโทรศพัทมื์อถือ 
ออฟฟิสของหลกัสูตรนานาชาติอยูช่ั#นหลกัตรงขา้มกบัประตูหลกั 

พื�นที� ผู้ประสานงานโฮมสเตย์ เบอร์โทรศัพท์ อเีมล์ 
แลดเนอร์ เทยรี์�  แกลแลน 604-952-5399 tgallant@GoDelta.ca

นอร์ทเดลตา้  ทาเนีย โฮพ 604-952-5396 thope@GoDelta.ca 
เดลตา้เหนือโรงเรียนมธัยมเดลววิแซนด ์

ซอวเ์วสเซ็น  กิลเลี�ยน แพททริค 604-952-5385   gpatrick@GoDelta.ca
นอร์ทเดลตา้ Michele Ramsden 604-952-5352 mramsden@GoDelta.ca
Burnsview and Seaquam 
(ซีควอม, เบิร์นววิ, แซนด,์ แมคโคสคี, แกรย,์ ซนัไช ฮิล, ไพน์วูด๊, คูกา้ แคนยอน) 

กรณีฉุกเฉินหลงัชั�วโมงการทาํงานหรือวนัหยดุสุดสปัดาห์, กรุณาติดตอ่ผูป้ระสานงานโฮมสเตยห์รือคาร์เรน ไซมอ่น 
(ผูอ้าํนวยการ) โดยโทรศพัทมื์อถือตามรายละเอียดดา้นล่าง: 

Teri Gallant –  604-319-2575

Tania Hope –  604-612-1465

Gillian Patrick –  604-612-4020

Michele Ramsden 604-329-0373

Karen Symonds – 604-396-6862

อีเมลจ์ะตอบกลบัในชั�วโมงทาํงาน 

Brent Gibson 604 952-5075 email bgibson@GoDelta.ca            Homestay Manager

Brent Gibson             604-319-0493

5
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*กรุณาบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ที�เกี�ยวข้องในโทรศัพท์มอืถือสําหรับใช้ในกรณีฉุกเฉิน

ข้ออมูลติดต่อสําหรับนักเรียนนานาชาติหลกัสูตรมัธยมศึกษา

ข้อมูลสํานักงานสําหรับนักเรียนหลกัสูตรนานาชาติ

โรงเรียน ผู้ประสานงานนกัเรียนนานาชาติ โทรศัพท์ อเีมล์
โรงเรียนมธันมศึกษาเบิร์นวิว (BU) Ivana Trinka 604-594-0491 itrinka@deltaschools.ca

โรงเรียนมธัยมศึกษาเดลตา้ (DE) Jinny Lalonde 604-946-4194 jlalonde@deltaschools.ca

โรงเรียนมธัยมศึกษาเดลวิว (DL) Mark Pocockร 604-594-5491 mpocock@deltaschools.ca

โรงเรียนมธันมศึกษานอร์ทเดลตา้ (ND) Stephen Platzer 604-596-7471 splatzer@deltaschoolsca

โรงเรียนมธัยมศึกษาแซนด ์(SA) Emily Lee 604-594-3474 elee@deltaschools.ca

โรงเรียนมธัยมศึกษาซีควอม (SE) Wendy Yamazaki 604-591-6166 wyamazaki@deltaschools.ca

โรงเรียนมธัยมศึกษาเซาทเ์ดลตา้ (SD) แซนดร้า ฮดมัสนั 604-943-7407 sadamson@deltaschools.ca

ผูอ้าํนวยการ 
 (ผูป้กครองของนกัเรียน) คาร์เรน ไซมอ่น 604-952-5372

604-396-6862(cell)

ksymonds@GoDelta.ca 

ผูดู้แลเขต 
ช่วยเหลือโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา 

Claire George
604-952-5370

604- 562-4064
(cell) 

cgeorge@GoDelta.ca

ผูดู้แลเขต 
ช่วยเหลือโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา Dean Eichorn 604-952-5332

778-549-6891 (cell)

deichorn@GoDelta.ca 

ผูป้ระสานงานเขต 
ช่วยเหลือโรงเรียนระดบัประถมศึกษา คอรรีน ฮามิลตนั 604-952-5394

kgrimsey@GoDelta.ca

ผูจ้ดัการดา้นการตลาดและช่วยเหลือนกัเรียนสเปน/โปรตุเกส ฮิสราเอล  อคัคา 604-952-5301

604-230-0299(cell)

iaucca@GoDelta.ca 

พนกังานช่วยเหลือนกัเรียนเกาหลี อีลินเน่ ชู 604-952-5305

778-988-6069 (cell)

echu@GoDelta.ca 

พนกังานช่วยเหลือนกัเรียนจีน Dongmei (Lily) Yang
604-952-5344

604-790-9304

(cell) dyang@GoDelta.ca

พนกังานช่วยเหลือนกัเรียนญี�ปุ่ น อคาเน่ นิชิคิโอริ 604-952-5381

604-841-0123 (cell)
anishikiori@GoDelta.ca 

เจา้หนา้ที�ช่วยเหลือนกัศึกษาชาวเวียดนาม Tiana Pham 604-952-5392 tpham@GoDelta.ca

ฝ่ายรับสมคัรและงานทะเบียน Sungmin Kang 604-952-5302 skang@GoDelta.ca

ผูช่้วยผูบ้ริหาร 
ฝ่ายลงทะเบียนนกัเรียน Akiko Takaoี  604-952-5367

atakao@GoDelta.ca

ผูช่้วยผูบ้ริหาร Harleen Muker
604-952-5366

hmuker@GoDelta.ca

ฝ่ายบญัชี/ฝ่ายการแพทย ์
โฮมสเตยเ์ช็ค Michelle Lu 604-952-5327 mlu@GoDelta.ca 
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ข้อแนะนําเรื�องเสื�อผ้าสําหรับระยะเวลาหนึ�งปีในเดลต้า

*หมายเหตุ: สิ�งของนี# เป็นขอ้แนะนาํทั�วไปในจดัใส่กระเป๋าเดินทาง

มีนาคม/เมษายน/พฤษภาคม 
- เสื#อกนัหนาว (ขนแกะ, ผา้ขนสตัว,์ ผา้ฝ้าย, เป็นตน้)
- เสื#อกนัหนาวแบบมีฮูด้, กางเกงยีนส์
- เสื#อแขนยาวและแขนสั#น
- ชุดนอน 
- ร่ม
- แวน่ตากนัแดด 
- ชุดชั#นในและถุงเทา้ 7 – 10 คู่

มิถุนายน/กรกฏาคม/สิงหาคม/กนัยายน 
- กางเกงขาสั#น, กางเกงหา้ส่วนและกระโปรง
- เสื#อยืด, กางเกงยีนส์ผา้บาง
- รองเทา้ใชใ้นการเดิน
- ชุดวา่ยนํ#า, หมวกกนัแดด, แวน่ตากนัแดด 
- รองเทา้แตะ
- เสื#อกนัหนาวผา้บาง
- เสื#อกนัหนาวแบบมีฮูด้ผา้บาง
- ชุดชั#นในและถุงเทา้ 7-10 คู ่

เสื#อผา้ที�เราสวมใส่ในฤดูใบไมผ้ลิ เสื#อผา้ที�เราสวมใส่ในฤดูร้อน 
เสื#อแจค็เกต็เพราะวา่เสื#อกนัหนาวจะร้อนเกินไป ปกติแลว้เราจะใส่รองเทา้แตะเพราะรองเทา้กีฬานั#นร้อนเกินไปสาํหรับเของเรา 
รองเทา้กนัฝนเพราะเทา้ของเราจะไมเ่ปียกเมื�อเราเดินขา้งนอกในบอ่นํ#าขงั กางเกงวา่ยนํ#าสาํหรับเด็กชายเพื�อใชว้า่ยนํ#าหรือไปชายหาด 
เสื#อผา้สาํหรับฤดูใบไมผ้ลิ - 
อากาสเริ�มที�จะอบอุ่นดงันั#นเราไม่ตอ้งใส่เสื#อผา้หนาๆ 

ชุดวา่ยนํ#าสาํหรับเด็กหญิงใชว้า่ยนํ#าหรือไปชายหาด 

เสื#อกนัหนาวแบบมีฮูด้สุดยอด Nintendo สาํหรับเด็กชาย ไมใ่ส่เสื#อแจค็เกต็ เราใส่เสื#อยดืในฤดูร้อน 
เสื#อกนัหนาวแบบมีฮูด้แบบสวยงามสาํหรับเด็กหญิง เสื#อผา้สาํหรับฤดูร้อน - 

ในฤดูร้อนเราไมใ่ส่เสื#อผา้หลายชิ#นเพราะช่วงเวลานี# เป็นเวลาที�อากาศอบอุ่นที�สุดของปี 
กางเกงยนีส์เพราะเราไมต่อ้งใส่กางเกงหิมะต่อไป 
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ตุลาคม/พฤศจิกายน 
- เสื#อกนัฝน, ร่ม, เสื#อหนา
- รองเทา้บูทกนัฝน/รองเทา้
- เสื#อแขนยาว 
- เสื#อกนัหนาวแบบมีฮูด้, เสื#อกนัหนาว
- กางเกงยีนส์, กางเกงวอร์ม
- ถุงมือ 
- ชุดนอนหนา, รองเทา้แตะ
- ชุดชั#นในและถุงเทา้ 7-10 คู ่

ธนัวาคม/มกราคม/กุมภาพนัธ์  
- เสื#อหนา, ร่ม
- กางเกงยีนส์, กางเกงขายาว, หมวก, เสื#อกนัหนาวแบบมีฮูด้
- หมวกหนา 
- ถุงมือและผา้พนัคอ 
- เสื#อผา้ที�จะใส่ในตน้ฤดูใบไมผ่ลิและฤดูใบไมร่้วง 
- ชุดนอนหนา, รองเทา้แตะ
- ชุดชั#นในและถุงเทา้ 7-10 คู ่

สาํหรับทริปสกี 

- กางเกงสกี, แจค็เกต็สกี, แวน่ตา, และถุงมือหนากนันํ#า

เสื#อผา้ที�เราสวมใส่ในฤดูใบไมผ้ล/ใบไมร่้วง เสื#อผา้ที�เราสวมใส่ในฤดูหนาว 
บรือ....อากาศเริ�มที�จะหนาวอีกครั# ง 
เราตอ้งใส่เสื#อแจค็เกต็เพื�อรักษาร่างกายให้อบอุ่น

รองเทา้บูทลายน่ารักสาํหรับเด็กหญิง 

ใส่รองเทา้เพื�อรักษาเทา้ของเราให้อบอุ่นอีกครั# ง รองเทา้บูทสไปเดอร์แมนสาํหรับเด็กชาย 
กางเกงยนีส์เพราะอากาศเยน็เกินกวา่จะใส่กางเกงขาสั#น หมวกเพื�อรักษาหูของเราให้อบอุ่น
หมวกเพื�อรักษาหูของเราให้อบอุ่น กางเกงหิมะเพื�อเราจะสามารถเล่นในหิมะได ้

พวกเขาดูอบอุ่นใช่ไหม 
เสื#อผา้ใส่ฤดูหนาว - 
เสื#อผา้เหล่านี# ช่วยให้ร่างกายเราอบอุ่นเมื�ออากาศขา้งนอกหนาว 
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ความไม่คุ้นเคยทางวฒันธรรม
ความไม่คุน้เคยทางวฒันธรรมเป็นกระบวนการทางจิตวทิยาที�แทจ้ริงที�ทุกคนสามารถที�จะประสบพบเจอไดเ้มื�อมาอยูใ่นประเทศ
ใหม่ ความไม่คุย้เคยทางวฒันธรรมนั#นมี 4 ระยะและจะส่งผลตอ่แตล่ะบุคคลแตกตา่งกนั สิ�งสาํคญัในการรับมือกบัความ 
ไม่คุน้เคยทางวฒันธรรมคือมีความเขา้ใจในระยะและเขา้ใจความรู้สึกที�เกี�ยวขอ้งกบัแตล่ะเรื�องนั#นวา่เป็นเรื�องปกติ 
บางคนรู้สึกผิดหวงักบัสิ�งที�ยุง่ยากในประเทศแคนาดาและรู้สึกเหนื�อยลา้ในการใชภ้าษาองักฤษตลอดทั#งวนั, ทุกวนั 
ขา่วดีคือนกัเรียนส่วนใหญท่ั#งหมดสามารถหลุดพน้จากความรู้สึกเหล่านี#และจบลงดว้ยการมีประสบการณ์ที�งดงามในเดลตา้
ระยะแรกเริ�ม: 
เมื�อแรกนกัเรียนมาถึงแคนาดา ทุกสิ�งนั#นเป็นเรื�องใหม่และแตกตา่งเป็นสิ�งที�งดงามและน่าตื�นเตน้ 
นี�เป็นระยะของประสบการณ์ส่วนใหญข่องนกัท่องเที�ยวเท่านั#น เนื�องจากพวกเขาเหล่านั#นไม่ไดเ้ขา้มาอยูอ่าศยัในวฒันธรรมใหม่ 
ระยะนี#แสดงใหเ้ห็นประมาณ 1 สัปดาห์ถึง 1 เดือนหรือมากกวา่
ระยะเศร้าโศก
ระยะนี# เป็นระยะที�ความจริงปรากฏใหเ้ห็นวา่การอยูต่า่งประเทศเป็นระยะเวลานานมากกวา่อยูบ่า้น 
ความแตกตา่งทางวฒันธรรมที�ดูน่าตื�นเตน้เมื�อแรกมาถึงกลายเป็นเรื�องยาก นกัเรียนอาจรู้สึกสบัสน, โดดเดี�ยว 
และ/หรือรู้สึกหมดหวงัในระยะนี#  
ระยะนี# เป็นระยะที�เหนื�อยลา้โดยเฉพาะอยา่งยิ�งหากการเรียนภาษาองักฤษเป็นสิ�งที�ทา้ทายดว้ยแลว้
ระยะปรับเปลี�ยน
ระยะนี# เป็นระยะที�สาํคญัที�สุดที�ตอ้งเขา้ใจ ในช่วงระยะนี#  นกัเรียนบางคนรู้สึกโมโหหรือผดิหวงักบัชีวติในประเทศแคนาดา 
นกัเรียนเหล่านี# เริ�มเปรียบเทียบสิ�งตา่งๆ กบัวฒันธรรมบา้นเกิดและเริ�มครํ� าครวญถึงความแตกตา่งเหล่านั#น แตอ่ยา่กงัวลไป 
สิ�งเหล่านี# เป็นเรื�องปกติ สิ�งสาํคญัที�ตอ้งตระหนกัคืออาการของระยะนี#และไม่จมปลกักบัสิ�งเหล่านี#  
ระยะบูรณาการ
ปัญหาความทา้ทายทางวฒันธรรมและภาษาเริ�มที�จะคลี�คลายเมื�อนกัเรียนยอมรับและเปิดใจใหก้บัความแตกตา่งทั#งที�ก่อนหนา้นี#
ทาํใหน้กัเรียนรู้สึกผิดหวงั 
ระยะนี# เป็นระยะของประสบการณ์การเรียนตา่งประเทศที�กลายเป็นทุกสิ�งทุกอยา่งดงัที�นกัเรียนคาดหวงัไว ้
นกัเรียนรู้สึกมั�นใจและรู้สึกผอ่นคลายในชุมชน, ในโรงเรียนและในบา้นโฮมสเตย์

สิ�งสาํคญัที�ควรทราบคือนกัเรียนทุกคนไมไ่ดป้ระสบกบัความไม่คุน้เคยทางวฒันธรรมทุกระยะแตใ่นขณะเดียวกนัสิ�งสาํคญัคือค
วรเขา้ใจถึงระยะตา่งๆตามระบุดา้นบน นกัเรียนบางคนเมื�อมาถึงก็มีความรู้สึกคิดถึงบา้นทนัที 
ส่วนนกัเรียนคนอื�นไม่เคยรู้สึกผดิหวงัในระยะปรับเปลี�ยนและผา่นไปถึงระยะบูรณาการไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
สิ�งสาํคญัคือควรเขา้ใจวา่เกิดอะไรขึ#นและจาํไวว้า่มีบุคคลอีกหลายคนที�พร้อมใหก้ารช่วยเหลือ เช่น 
ผูป้ระสานงานโฮมสเตยข์องนกัเรียนและที�ปรึกษาในโรงเรียน
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เคลด็ลบัและเทคนิค (เพื�อลดผลกระทบจากความไม่คุ้นเคยทางวฒันธรรม)

• ศึกษาข้อมูล  รู้มากที�สุดเท่าที�จะทาํไดก่้อนนกัเรียนเดินทางเพื�อใหมี้สิ�งที�น่าแปลกใจนอ้ยที�สุดเมื�อนกัเรียนมาถึง 
ใชป้ระโยชนจ์ากอินเทอร์เน็ตและอยา่ลงัเลที�จะส่งอีเมลใ์หผู้ป้ระสานงานโฮมสเตยข์องนกัเรียนเพื�อสอบถามใหม้ากที�
สุดเท่าที�นกัเรียนตอ้งการ

• เปิดใจให้กว้าง อยา่ตดัสินและพยายามไม่เปรียบเทียบ ประเทศแคนาดานั#นแตกตา่งจากประเทศบา้นเกิดของนกัเรียน
หนึ�งในเหตุผลที�นกัเรียนเลือกประเทศแคนาดาเพื�อประสบการณ์การเรียนตา่งประเทศของนกัเรียน
ทา้ทายตวัของนกัเรียนเองในการเรียนรู้เกี�ยวกบัวถีีที�แตกตา่งในการทาํสิ�งตา่งๆ
อยา่ถอดใจกบัสิ�งเหล่านั#นวา่เป็นสิ�งที�ผิดหรือเป็นสิ�งที�ดอ้ยกวา่

• การเข้าร่วม  เขา้ร่วมในสมาคมของโรงเรียนและ/หรือทีมกีฬาและหากเป็นไปไดร่้วมกิจกรรมในชุมชน

• ความอดทน  ใหเ้วลากบัตวัเองเพื�อปรับตวัเขา้สู่สภาพแวดลอ้มรอบขา้งและทาํความรู้จกัเพื�อนใหม่ อยา่กดดนัตวัเอง
ใชเ้วลาในการปรับตวัใหคุ้น้เคยกบัสภาพแวดลอ้ม

• ความตื�นตวั การรู้สึกดีทางร่างกายจะช่วยใหน้กัเรียนรู้สึกดีทางจิตใจ 
ทาํใหก้ารออกกาํลงักายเป็นส่วนหนึ�งของกิจวตัรประจาํวนัของนกัเรียนและ / หรือตารางเรียนของนกัเรียน

• ผ่อนคลาย  นกัเรียนตอ้งใหแ้น่ใจวา่ทุกวนัของนกัเรียนมีเวลาในการพกัผอ่นทางจิตใจ  การเรียน
การคุยภาษาองักฤษและการสาํรวจความเป็นจริงแบบวนัตอ่วนัของประเทศใหม่และวฒันธรรมนั#นตอ้งการใชพ้ลงังาน
อยา่งมาก ใชเ้วลา “พกัผอ่น” ในแตล่ะวนัในการฟังเพลง,
ท่องโลกอินเทอร์เน็ตหรืออา่นหนงัสือที�เป็นภาษาแรกของนกัเรียน

• จดัการการตดิต่อของนักเรียนกบัทางบ้าน
ติดตอ่กบัทางบา้นและเพื�อนนั#นเป็นสิ�งจาํเป็นและเป็นการสนบัสนุนที�มีคุณคา่ในการอยูต่า่งประเทศของนกัเรียน
อยา่งไรก็ตามการติดตอ่มากเกินไปอาจไม่เหมาะสม
นกัเรียนสามารถติดตอ่ไดแ้ตไ่ม่ใช่ดว้ยการสูญเสียโอกาสในการทาํความรู้จกักบัเพื�อนใหม่
การเขา้ร่วมในกิจกรรมและ/หรือการตั#งใจเรียน

• รักษาสุขภาพให้แข็งแรง  ทานอาหารที�ดีตอ่ตวันกัเรียนและทาํใหน้กัเรียนรู้สึกดี นอนหลบัใหเ้พียงพอในตอนกลางคืน
พิจารณาในการเลือกทานอาหารเสริมวติามิน หากนกัเรียนรู้สึกไมส่บายอยา่รอนานเกินไปที�จะไปคลีนิค

• ขอความช่วยเหลื นกัเรียนไม่ไดอ้ยูต่วัคนเดียวในเดลตา้ หากนกัเรียนรู้สึกเศร้า โดดเดี�ยวหรือผิดหวงั
นกัเรียนสามารถพดูคุยกบัผูป้ระสานงานโฮมสเตยห์รือพนกังานในโรงเรียนของนกัเรียน

สิ�งสาํคญัที�สุดสาํหรับทุกคน: จงจาํไวว้า่ทาํไมนกัเรียนมาที�ประเทศแคนาดา! มนัควรที�จะเป็นสิ�งที�แตกตา่งและทา้ทาย 
หากประเทศแคนาดาเป็นเหมือนกบัประเทศบา้นเกิดของนกัเรียน ก็ไม่มีเหตุผลที�จะมาที�นี� 
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วฒันธรรม, ขนบธรรมเนียมและประเพณ ี

โดยทั�วไปแลว้ชาวแคนาดาเดียนเป็นคนง่ายๆและรักสนุก ไม่ใส่ใจตวัเองมากเกินไปและไม่โกรธเคืองง่ายๆ อยา่งไรก็ตามก็มี
สิ�งที�คาดหวงัและมาตรฐานทางวฒันธรรมที�ควรจะตอ้งระวงั จงใชส้ามญัสาํนึกและคาํนึงถึงสิ�งที�ควรและไม่ควรทาํตอ่ไปนี#

• เคาะประตบูา้นก่อนที�จะเขา้บา้น (และรอจนกวา่จะถูกเชิญเขา้ขา้งใน)

• ถอดรองเทา้ก่อนเขา้บา้นของคนอื�น

• กล่าว “excuse me” หากนกัเรียนชนผูอื้�นโดยบงัเอิญ

• เปิดประตคูา้งไวเ้พื�อคนอื�น (แมจ้ะเป็นคนแปลกหนา้) เมื�อเขา้สู่อาคาร

• กล่าว “ Good Morning” เมื�อนกัเรียนพบสมาชิกของครอบครัวตอนทานอาหารเชา้และ “Good Night” เมื�อเขา้นอน
(อยา่เพียงแคเ่ดินเขา้หอ้งหรือเดินออกนอกหอ้งโดยไม่กล่าวทกัทาย)

• ใชก้ระดาษชาํระเวลาสั�งนํ# ามูก (อยา่สูดนํ# ามูกในที�สาธารณะเพราะถือวา่เป็นเสียงหยาบคาย)

• อยา่เรอในที�สาธารณะหากเป็นไปได ้

• อยา่รับประทานอาหารเสียงดงัหรือเคี#ยวโดยเปิดปาก

• อยา่ถามผูใ้หญเ่รื�องอาย ุ(ถา้นกัเรียนไม่รู้จกัพวกเขาเป็นอยา่งดี)

ปกติแลว้ชาวแคนาเดียนตื�นนอนแต่เชา้ (6:00น. ถึง 7:00น), รับประทานอาหารเยน็เร็ว (ประมาณ 18:00น.) และเขา้นอนเร็ว 
(22:00น. ถึง 23:00น.) อาหารเยน็จะตรงเวลาและเป็นสิ�งสาํคญัที�ไม่ควรชา้และเคารพตอ่เวลารับประทานอาหารเยน็

ประตหูอ้งนอนโดยทั�วไปจะเปิดไวเ้วน้แตว่า่บุคคลนั#นตอ้งการความเป็นส่วนตวั 
หากประตปิูดหมายถึงนกัเรียนตอ้งเคาะประตูและรอจนกวา่จะถูกเชิญเขา้ขา้งใน 
ชาวแคนาเดียนมกัคิดเสมอวา่เป็นสิ�งที�แปลกหากนกัเรียนอยูแ่ตใ่นหอ้งและปิดประตู 
ประตหูอ้งนํ# าเปิดไวเ้สมอหากไม่มีคนอยูข่า้งใน

เป็นสิ�งสาํคญัที�นกัเรียนใหค้วามเคารพเท่าเทียมกนัสาํหรับโฮสแมแ่ละโฮสพอ่ของนกัเรียน

ชาวแคนาเดียนใหค้วามสาํคญักบัความซื�อสตัยแ์ละคอ่นขา้งตรงไปตรงมา 
กล่าวขอโทษทนัทีหากนกัเรียนทาํผิดและพยายามแกไ้ขปัญหา -สบตากบัผูอื้�น
การสบตาหมายถึงความสื�อสตัยแ์ละจริงใจซึ�งเป็นสิ�งสาํคญัอยา่งมากในประเทศแคนาดา

ชาวแคนาเดียนพดูเสียงเบาในที�สาธารณะ ลดระดบัเสียงหรือเสียงหวัเราะของนกัเรียน 
พดูเบาๆเมื�อคุยโทรศพัทมื์อถือเพราะบทสนทนาที�เสียงดงัเป็นสิ�งน่ารําคาญสาํหรับชาวแคนาเดียน

ชาวแคนาเดียนรับประทานอาหารเสียงเบา (อยา่ทาํเสียงดงัเมื�อรับประทานอาหาร) 
อยา่รับประทานอาหารโดยการเปิดปากเพราะสิ�งนี# เป็นที�น่ารังเกียจสาํหรับชาวแคนาเดียน

ชาวแคนาเดียนแปรงฟันบ่อยครั# งเพื�อกาํจดักลิ�นไม่พึงประสงค ์
เสื#อผา้ไม่ควรใหมี้กลิ�นที�ไม่พึงประสงคด์งันั#นเปลี�ยนเสื#อผา้ของนกัเรียนบ่อย ๆ และใชย้าระงบักลิ�นกาย 
ชาวแคนาเดียนอาบนํ# าวนัละครั# ง 
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ขณะอยู่โรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่ทนต่อการเลอืกปฏิบตั:ิ

เป็นสิ�งที�สาํคญัที�นกัเรียนควรระวงัในเรื�องของบทบาททางเพศในสงัคมของชาวแคนาเดียน 
หญิงและชายมีสิทธิเท่าเทียมกนัทั#งในบา้นและนอกบา้น โดยปกติงานบา้นเป็นความผดิชอบร่วมกนั

ประเทศแคนาดาเป็นสงัคมเสรีและมีความหลากหลายทางวฒันธรรม การเลือกปฏิบติัในทุกรูปแบบเป็นสิ�งที�ทนไม่ได ้
ในประเทศแคนาดา 
ทุกคนรวมถึงผูอ้พยพและผูม้าเยอืนมีสิทธิ� ไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนัโดยปราศจากการคาํนึงถึงเชื#อชาติ, สญัชาติ,  เพศ, 
ศาสนา, รสนิยมทางเพศหรือความพิการ 

สิ�งสําคญั: นักเรียนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่คาํนึงถึงเกณฑ์ที#ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงสัญชาติ 

นักเรียนที#รังแกนักเรียนคนอื#น ๆ ในทางใดทางหนึ#งอาจถกูไล่ออกจากหลกัสูตรนานาชาติ 

สุภาพ:  กล่าว “please” และ “thank you” เมื�อตอ้งใชแ้ละกล่าว “excuse me” 
หากนกัเรียนตอ้งการความช่วยเหลือหรือตอ้งการความสนใจจากบุคคลอื�น อยา่ขดัจงัหวะคนอื�นในขณะที�พวกเขากาํลงัพดู, 
โดยเฉพาะครู

ยกมอืและรอ: เพื�อใหค้รูเรียกซึ�งเป็นขอ้กาํหนดมาตรฐานในทุกชั#นเรียน

การสัมผสัทางกายภาพที�เหมาะสม:

ชาวแคนาเดียนใหค้วามสาํคญักบัพื#นที�ส่วนตวัของพวกเขาแตก่ารสมัผสัร่างกายบางรูปแบบเป็นเรื�องปกติ 
การจบัมือเป็นกิจวตัรเมื�อถูกแนะนาํใหรู้้จกักบับุคคลอื�นในครั# งแรกและการตบหลงัเป็นวธีิทั�วไปสาํหรับใหก้ารสนบัสนุนหรือแสดง
ความยนิดีกบัผูอื้�น การกอดเป็นคาํรํ� าลาครั# งสุดทา้ยหรือเพื�อปลอบใจผูอื้�นก็ถือเป็นเรื�องปกติเช่นกนั

กล่าวทกัทายครู:
ชาวแคนาเดียนกล่าวทกัทายโดยการเรียกชื�อของพวกเขา อยา่งไรก็ตามในชั#นเรียน ใหใ้ช ้Mr./Mrs./Ms ตามดว้ยนามสกลุของครู เช่น 
Mr. Smith

เรียนพเิศษ: หากนกัเรียนตอ้งการเรียนพิเศษ 
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ชีวติในบ้านหลงัใหม่ 
ชีวติในบา้นชาวแคนาเดียนเป็นไปตามที�นกัเรียนคิดไว ้
ครอบครัวโฮสมีหลายแบบและหลายขนาดรวมทั#งแบบที�มีลูกและแบบที�ไม่มีลูก
บางครอบครัวมีทั#งพอ่และแม่และบางครอบครัวมีเพียงแคห่นึ�งคน 

ความร้อนและไฟฟ้า: 
บา้นของชาวแคนาเดียนส่วนใหญมี่ระบบความร้อนกลาง (แก็ซธรรมชาติ) 
ปกติแลว้บา้นจะอุณหภูมิอุน่ในช่วงกลางวนัและอุณหภูมิเยน็ในช่วงกลางคืน ระบบไดถู้กสร้างและติดตั#งเป็นอยา่งดี 
อยา่งไรก็ตามชาวแคนาเดียนชอบอุณหภูมิเยน็ในบา้น หากนกัเรียนรู้สึกหนาวสามารถแจง้ครอบครัวโฮสและขอผา้ห่มเพิ�ม 
เป็นตน้ ชาวแคนาเดียนสวมใส่เสื#อผา้ที�อบอุน่ในบา้นเช่น
เสื#อกนัหนาวหรือเสื#อคลุมในบา้นและรองเทา้แตะ

แหล่งจ่ายไฟฟ้าและเตา้รับไฟฟ้าของแคนาดา (ซ็อกเก็ต, ปลั�กผนงั) เป็นแบบเดียวกบัที�ใชใ้น USA แหล่งจ่ายไฟฟ้าระดบั 110 
โวลตแ์ละ 60 เฮิร์ตซ์ (รอบตอ่วนิาที) ชาวแคนาเดียนโดยทั�วไปมกัจะใส่ใจเรื�องพลงังานเป็นอยา่งมาก นกัเรียนตอ้งแน่ใจวา่
ปิดสวติไฟเมื�อออกจากหอ้งและปิดเครื�องใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์อื�น ๆ เมื�อนกัเรียนใชง้านเสร็จแลว้ 

อาหารและเครื�องดื�ม: 
ปกติแลว้ครอบครัวจะรับประทานอาหาร 3 มื#อตอ่วนั อาหารเชา้ในวนัปกติจะเป็นอาหารที�รวดเร็วและเบา ซีเรียล 
และ/หรือขนมปังปิ# งนั#นเป็นอาหารปกติและ “ตอ้งทาํเอง” 
นกัเรียนส่วนใหญน่าํอาหารเที�ยงที�แพค็ใส่ถุงโดยครอบครัวโฮสมารับประทาน 
ที�โรงเรียน อาหารเยน็เป็นมื#อใหญแ่ละสาํคญัที�สุดของวนั ในเวลารับประทานอาหาร ผอ่นคลายและร่วมสงัสรรค ์
ชาวแคนาเดียนบางคนกินอาหารที�เหลือ- ไม่วา่จะใชเ้ป็นอาหารกลางวนัในวนัถดัไปหรือแมแ้ตมื่#อเยน็ในคืนถดัไป

นกัเรียนควรสร้างประสบการณ์การรับประทานอาหารเยน็ใหม้ากที�สุด 
ซึ�งเป็นเวลาที�ดีในการเชื�อมตอ่กบัครอบครัวของนกัเรียนและพฒันาภาษาองักฤษของนกัเรียน

นกัเรียนตอ้งแน่ใจวา่ตนถึงบา้นตรงเวลาอาหารเยน็และหากนกัเรียนวางแผนที�จะอยูข่า้งนอกกบัเพื�อน เป็นสิ�งสาํคญัอยา่งมาก
ที�ตอ้งบอกพอ่แม่โฮสใหท้ราบล่วงหนา้วา่นกัเรียนจะไม่อยูบ่า้นเวลาอาหารเยน็

อาหารของชาวแคนาเดยีนมคีวามหลากหลายมาก  ในบางสปัดาห์ของมื#ออาหารเยน็ 

ครอบครัวชาวแคนาเดียนอาจรับประทานพาสตา้แบบอิตาเลี�ยน, อาหารผดัแบบจีน, 
บาบีคิวแบบอเมริกนัและอาหารอบแบบองักฤษ ร้านขายของชาํในทอ้งถิ�นมีขายส่วนผสมสาํหรับอาหารจากทั�วโลก 
หากนกัเรียนมีอาการแพอ้าหารตอ้งแจง้ใหค้รอบครัวโฮสทราบและบอกวา่ชอบอาหารประเภทไหนมากที�สุด อาหารจะจดัแบบ 
“โฮม-สไตล”์ นั�นหมายถึงนกัเรียนตอ้งช่วยตนเองในการตกัอาหารจากโตะ๊
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หมายเหต:ุ นํ# าในเดลตา้นั#นสะอาดและสามารถดื�มโดยตรงจากก๊อก 
ขณะนี#ชาวแคนาเดียนส่วนใหญรู้่สึกวา่การใชข้วดนํ# าพลาสติกเป็นสิ�งที�ไม่ดีตอ่สุขภาพและสิ�งแวดลอ้ม นํ# าจากก็อกในบีซี 
เป็นนํ# าที�สะอาดที�สุดในโลกและบริสุทธิ� มาก มาจากเทือกเขาในทอ้งถิ�นโดยตรง 
นกัเรียนวางใจไดห้ากครอบครัวโฮสของนกัเรียนเสริฟนํ# าจากก็อกใหน้กัเรียนดื�ม
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การใช้ห้องนํ�าและห้องซักรีด: 
ชาวแคนาเดียนส่วนใหญอ่าบนํ# าในตอนเชา้ก่อนไปทาํงานหรือโรงเรียน นกัเรียนควรสอบถามสมาชิกของครอบครัววา่เวลาใด   
ที�ดีที�สุดในตอนเชา้ที�นกัเรียนไม่ตอ้งตอ่คิวเพื�อใชห้อ้งนํ# า หากนกัเรียนตอ้งการอาบนํ# าในตอนกลางคืนพยายามอาบนํ# าก่อนเวลา 
21.00น. จะไดไ้มเ่ป็นการรบกวนครอบครัวช่วงดึก เวลาการอาบนํ# าในแคนาดาโดยทั�วไปใชเ้วลาประมาณ 10 นาที 
โปรดจาํไวว้า่ถงันํ# าร้อนของชาวแคนาเดียนนั#นมีขนาดเลก็ 
การอาบนํ# านานอาจเป็นการใชน้ํ# าร้อนสาํหรับทั#งครอบครัวจนหมดถงัได!้ 

กรุณารักษาพื#นที�อาบนํ# าใหส้ะอาดและแหง้หลงัจากที�นกัเรียนใชเ้สร็จแลว้
เก็บผมที�ร่วงในอา่งลา้งหนา้หรืออ่างอาบนํ# าเพราะอาจทาํใหท่้อตนัได ้ เก็บทิ#งในถงัขยะ 
หอ้งนํ# าควรอยูใ่นสภาพเหมือนก่อนที�นกัเรียนใชแ้ละหลงัใชเ้สร็จแลว้

ระบบท่อระบายนํ# าในประเทศแคนาดามีความจุสูงและระบบประปาในบา้นมีความทนทาน 
กระดาษชาํระใชใ้นหอ้งนํ# าควรทิ#งในหอ้งนํ# าแตผ่ลิตภณัฑสุ์ขอนามยัของผูห้ญิงควรทิ#งในถงัขยะ

ชาวแคนาเดียนซกัผา้สปัดาห์ละหนึ�งครั# งโดยประมาณ เสื#อผา้ที�ใชแ้ลว้ของนกัเรียนใหใ้ส่ในตะกร้าที�ครอบครัวโฮสจดัหาให ้ 
โฮสแมจ่ะเป็นผูแ้ยกเสื#อผา้และซกัผา้ขาวและผา้ที�เนื#อละเอียดซกัรวมกนัและผา้ที�สีเขม้และผา้เนื#อหยาบเช่นกางเกงยนีส์จะถูกซกั
แยก ชาวแคนาเดียนไม่ซกัชุดชั#นในดว้ยมือและตากใหแ้หง้เหมือนในเอเชีย ชาวแคนาเดียนส่วนใหญจ่ะมีชุดชั#นในอยา่งนอ้ย  
7-10 คูเ่พื�อใหมี้ชุดชั#นในสะอาดพอใชจ้นกวา่จะถึงวนัซกัผา้ กรุณานาํถุงเทา้และชุดชั#นในมาใหพ้อใส่

ชาวแคนาเดียนชอบความเป็นส่วนตวั นกัเรียนตอ้งเคาะประตูหอ้งนอนและรอจนกวา่จะถูกเชิญเขา้ขา้งใน 
อยา่เพียงแคเ่ดินเขา้ไปในหอ้งนอนหรือหอ้งนํ# าโดยไม่ไดถู้กเชิญ 
อยา่เขา้หอ้งนอนของครอบครัวโฮสในช่วงที�พวกเขาไม่อยูบ่า้นเพราะนั�นเป็นพื#นที�ส่วนตวัของพวกเขา

ความส่วนตวัของนกัเรียนก็สาํคญัเช่นเดียวกนัสาํหรับครอบครัวของชาวแคนาเดียนและพวกเขาเคารพหอ้งนอนของนกัเรียนเช่น
เดียวกนั อยา่งไรก็ตามกรุณาจาํไวว้า่พอ่แม่โฮสเป็นผูใ้หญมี่สิทธิ� ที�จะเขา้หอ้งนอนของนกัเรียนไดด้ว้ยหลายเหตผุล
เมื�อนกัเรียนไม่อยูบ่า้น (เช่น การทาํความสะอาด)

โตต้อบกบัครอบครัวโฮส อยา่อยูใ่นหอ้งปิดประตู นั�งในหอ้งนั�งเล่นและอ่านนิตยสาร ดูโทรทศัน์กบัครอบครัว 
ช่วยเหลืองานในครัวและมีส่วนร่วมกบัครอบครัวในการสงัสรรคท์างสงัคม

วถีิชีวติครอบครัวของชาวแคนาเดียนนั#นเรียบง่าย สมาชิกในครอบครัวหยอกลอ้กนัและลอ้เล่นกนัแมก้ระทั�งลอ้เล่นกบัพอ่แม่ 
พอ่แม่จะไดรั้บการปฏิบติัดว้ยความเคารพแตก็่เรียบง่ายและสนุกสนาน 

ชาวแคนาเดียนรักสตัวเ์ลี#ยงของพวกเขาและปฏิบติักบัสตัวเ์ลี#ยงราวกบัสมาชิกในครอบครัว 
แมก้ระทั�งสุนขันอนบนเตียงกบัเจา้ของในตอนกลางคืน อยา่แกลง้หรือทาํร้ายสตัวเ์ลี#ยงในบา้น

จดบนัทึกกิจกรรมสาํคญัในบา้น เช่น งานวนัเกิดและร่วมฉลองวนัเกิดของพวกเขา 
เป็นการดีหากจะทาํหรือซื#อการ์ดและเขียนขอ้ความที�มีคุณคา่ภายในการ์ด
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กฏโฮมสเตย์ & ความคาดหวงั 

1. นักเรียนต้องรับผดิชอบต่อข้อแนะนําดงัต่อไปนี� 

นักเรียนจะ: 

� รักษาความสะอาดของหอ้งนอนและหอ้ง
นํ# า & 
ทาํความสะอาดหอ้งครัวหลงัจากที�ใชเ้สร็จ
แลว้ 

� ยดืถือเคอร์ฟิวของโฮมสเตยแ์ละของโรงเรี
ยน 

� แนะนาํเพื�อนใหก้บัพอ่แม่โฮมสเตยไ์ดรู้้จกั
และขออนุญาตหากตอ้งการนาํเพื�อนมาที�บ้
าน

� แจง้ใหพ้อ่แม่โฮมสเตยท์ราบวา่นกัเรียนจะ
ไปไหน, ไปกบัใคร, 
และจะกลบับา้นเมื�อไหร่ 

� ใหค้วามเคารพตอ่สมาชิกทั#งหมดของครอ
บครัว, ของใชข้องพวกเขา, 
และกฏของบา้น 

� สามารถติดตอ่ทางโทรศพัทมื์อถือไดต้ลอดเวลาเมื�อไม่อยูบ่า้น 
� ไม่นาํอาหารหรือเครื�องดื�มเขา้ไปในหอ้งนอนจนกวา่จะไดรั้บ

อนุญาตจากโฮมสเตย์
� คืนเงินใหค้รอบครัวโฮมสเตยห์ากนกัเรียนทาํความเสียหาย 
� พยายามเขา้ร่วมในกิจกรรมของครอบครัว 
� ไดรั้บการอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากพอ่แม่และผูป้ระสา

นงานของโรงเรียนหากเดินทางออกนอกเมืองหรือตา่งประเท
ศ 

� ไม่นาํนกัเรียนตา่งเพศเขา้ไปในหอ้งนอนของนกัเรียน 

2. พ่อแม่โฮมสเตย์ต้องรับผดิชอบจดัหาสิ�งต่อไปนี�ให้นักเรียน:

พ่อแม่โฮมสเตย์จะจดัหา: 

� สภาพแวดลอ้มที�ดูแลอยา่งดีและสะอาด
� ทาํความสะอาดผา้ปูที�นอนและผา้เช็ดตวัทุกสปัดาห์ 

� อาหารสามมื#อ - อาหารเชา้, อาหารกลางวนั, 
อาหารเยน็และอาหารวา่ง 

� แนะนาํการใชง้านที�เหมาะสมของบา้นและสาธารณูปโภคและ
คาํแนะนาํในการใชง้าน 

� กฏที�เหมาะสมกบัอายรุ่วมกบัเขตการศึกษา 
� หอ้งนอนส่วนตวัพร้อมเตียงนอนและผา้ปู,โตะ๊อ่านหนงัสือ,ตูเ้สื#

อผา้,โคมไฟ,โตะ๊แตง่ตวั,หนา้ตา่งเปิดได,้พื#นที�เก็บของสาํหรับห
นงัสือและสิ�งของเกี�ยวกบัการเรียน

� การใชอิ้นเทอร์เน็ต

� กญุแจบา้น 

� พื#นที�,เวลาและโอกาสในการศึกษาและดาํ
เนินงานที�ไดรั้บมอบหมายทั#งหมดจากโร
งเรียน 

� ช่วยเหลือหากเป็นไปไดใ้นการทาํการบา้
นและงานที�ไดรั้บมอบหมาย 

� ติดตอ่กบัโรงเรียนเรื�องพฒันาการทางดา้
นวชิาการของนกัเรียนและเขา้ร่วมประชุม
ผูป้กครองกบัครูหากจาํเป็น 

� รับส่งที�สนามบิน 
� รับส่งที�โรงเรียนหากตอ้งเดินเทา้มากกวา่ 

20 นาที
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สิ�งอื�นในบ้าน

การมส่ีวนร่วมในครอบครัว: 
นกัเรียนอยูบ่า้นโฮมสเตยใ์นฐานะสมาชิกของครอบครัวและสนบัสนุนใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในงานของครอบครัวทุกงาน 
เราสนุบสนุนใหค้รอบครัวรับประทานอาหารมื#อเยน็พร้อมกบันกัเรียนเพื�อสนทนากนัและเป็นเวลาของครอบครัว นกัเรียนควร
มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนเช่น ออกนอกบา้นไปสวนสาธารณะและกิจกรรมสนัทนาการ, กลุ่มเยาวชนคริสตจกัรทอ้งถิ�น 
เป็นตน้ นกัเรียนควรอยูร่่วมกิจกรรมของครอบครัวในวนัหยดุสุดสปัดาห์

************************************************************************ 

การใช้โทรศัพท์:  
นกัเรียนสามารถใชโ้ทรศพัทข์องครอบครัวไดแ้ตต่อ้งใชบ้ตัรโทรศพัทใ์นการโทรทางไกล

************************************************************************ 

โทรศัพท์มอืถือ: 
• นกัเรียนควรทราบวา่นกัเรียนมีความจาํเป็นตอ้งใชโ้ทรศพัทมื์อถือในประเทศแคนาดา

ครอบครัวโฮสตอ้งสามารถติดตอ่นกัเรียนไดเ้มื�อนกัเรียนไม่อยูบ่า้นและในกรณีฉุกเฉิน
• โทรศพัทมื์อถือควรสามารถรับขอ้ความและขอ้ความเสียงได ้
• โทรศพัทมื์อถือตอ้งชาร์ทเตม็เมื�อนกัเรียนออกจากบา้น
• นกัเรียนตอ้งรับสายทนัทีเมื�อนกัเรียนไม่อยูบ่า้น (กรุณาอยา่ปิดมือถือ)
• นกัเรียนควรมีหมายเลขโทรศพัทมื์อถือของสมาชิกครอบครัวโฮสทุกคน
• กรุณาบนัทึกเบอร์โทรศพัทมื์อถือของผูอ้าํนวยการหลกัสูตรนานาชาติในมือถือของนกัเรียนในกรณีฉุกเฉิน – 

Drprime2 
• คาร์เรน  ไซมอ่น 604-396-6862

************************************************************************** 

การใช้คอมพวิเตอร์: 
ครอบครัวโฮสควรจดัหาคอมพิวเตอร์เพื�อใชใ้นการทาํงานของโรงเรียนและเช็คอีเมล ์
ครอบครัวโฮสไมจ่าํเป็นตอ้งใหเ้วลาในการใชอิ้นเทอร์เน็ตไม่จาํกดัและบางครั# งครอบครัวโฮสตอ้งมีการจาํกดัเวลาในการท่องโล
กอินเทอร์เน็ต อาจมีเวลาจาํกดัวา่นกัเรียนสามารถใชค้อมพิวเตอร์ไดน้านเท่าใด 
หากครอบครัวโฮสเห็นวา่นกัเรียนใชอิ้นเทอร์เน็ตในทางที�ไม่เหมาะสม 
ครอบครัวจะติดตอ่ผูป้ระสานงานโฮมสเตยแ์ละพอ่แม่ของนกัเรียนเพื�อใหรั้บทราบ หากนกัเรียนถูกจบัไดว้า่ดูเวบ็ไซตล์ามก 
จะถูกระงบัใชค้อมพิวเตอร์ในบา้นทนัทีและอาจถูกไล่ออก
************************************************************************* 

งานบ้านและการซักรีด: 
นกัเรียนควรรักษาหอ้งของตนเองใหส้ะอาด 
นกัเรียนอาจถูกวานใหจ้ดัเก็บจานหรือใส่จานในเครื�องลา้งจานและช่วยงานบา้นที�เหมาะสมตามอายขุองนกัเรียน

*************************************************************************** 
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พี�เลี�ยงเดก็และพาสุนขัเดนิเล่น: 
นกัเรียนนานาชาติจะตอ้งไม่ถูกคาดหวงัใหรั้บผดิชอบตอ่เด็กเลก็หรือพาสุนขัเดินเล่นตลอดเวลา 

การห้ามออกนอกบ้านยามวกิาล

ครอบครัวชาวแคนาเดียนจะเขา้นอนเร็วเมื�อเปรียบเทียบกบัประเทศอื�นๆ พอ่แม่โฮสเขา้นอนประมาณ 22.00น. ถึง 23.00น. 
ดงันั#นเป็นช่วงเวลาเงียบของบา้น หากนกัเรียนยงัไม่นอนหลงัจากนี# เพื�อทาํการบา้น 
กรุณาทาํดว้ยความเคารพและเงียบในหอ้งของนกัเรียน 
(ควรรู้วา่คนอื�นกาํลงันอนหลบั)ในประเทศแคนาดานั#นถือเป็นการไม่สุภาพหากโทรมาที�บา้นหลงัจากเวลา 21.30น. 
เพราะไมมี่ใครตอ้งการที�จะถูกรบกวนหลงัจากเวลาดงักล่าว 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนระดบัประถมศึกษา: 
เป็นกฏหลกัที�ส่วนใหญค่รอบครัวจะกาํหนดไม่ใหอ้อกนอกบา้นหลงัจาก 19.00น. หรือ 20.00น. จากวนัอาทิตยถึ์งวนัพฤหสับดี 
และในวนัหยดุสุดสปัดาห์หา้มออกจากบา้นหลงัจาก 21.00น. หรือ 22.00น. 

หากต้องการออกจากบ้าน นักเรียนต้อง: 
• ขอนุญาตจากครอบครัวโฮสล่วงหนา้ (ครอบครัวโฮสสามารถที�จะปฏิเสธไดใ้นฐานะพอ่แม่) 
• แจง้ใหค้รอบครัวโฮสทราบรายละเอียดทั#งหมดวา่นกัเรียนจะไปที�ไหน 

• ใหแ้น่ใจวา่โทรศพัทมื์อถือนกัเรียนชาร์ทเตม็
• แจง้ใหค้รอบครัวทราบวา่นกัเรียนไปกบัใครและขอ้มูลติดตอ่ที�บา้นโฮมสเตยข์องเพื�อน
• เคารพเวลาหา้มออกนอกบา้นและไม่เขา้บา้นหลงัจากเวลานั#น
• โทรแจง้โฮมสเตยห์ากนกัเรียนคลาดรถประจาํทางหรือนกัเรียนมาชา้ 

การค้างคนืนอกบ้าน:  
นกัเรียนจะไดรั้บอนุญาตใหค้า้งคืนที�อื�นนอกจากบา้นโฮมสเตยไ์ดก็้ตอ่เมื�ออยูใ่นความดูแลของผูใ้หญ่ 
ครอบครัวโฮสของนกัเรียนจะโทรสอบถามผูใ้หญข่องบา้นหลงัอื�นเพื�อใหแ้น่ใจวา่ไดอ้นุญาตใหน้อนคา้งคืน 
กรุณาใหข้อ้มูลติดตอ่กบัพอ่แม่โฮสของนกัเรียนล่วงหนา้เพื�อใหพ้วกเขาไดพ้ดูคุยกนัเกี�ยวกบัการอนุญาต 
จาํไวว้า่พอ่แม่โฮมสเตยอ์าจปฏิเสธตอ่แผนการของนกัเรียนไดใ้นหลายเหตุผล

นักเรียนระดบัมธัยมศึกษา: 
เป็นกฏหลกัที�ส่วนใหญค่รอบครัวจะกาํหนดไม่ใหอ้อกนอกบา้นหลงัจาก 21.00น. หรือ 21.30 น. จากวนัอาทิตยถึ์งวนัพฤหสับดี 
และในวนัหยดุสุดสปัดาห์หา้มออกจากบา้นหลงัจาก 22.00น. หรือ 23.00น. 

หากต้องการออกจากบ้าน นักเรียนต้อง: 
• ขอนุญาตจากครอบครัวโฮสล่วงหนา้ (ครอบครัวโฮสสามารถที�จะปฏิเสธไดใ้นฐานะพอ่แม่) 
• ใหแ้น่ใจวา่โทรศพัทมื์อถือนกัเรียนชาร์ทเตม็
• แจง้ใหค้รอบครัวโฮสทราบรายละเอียดทั#งหมดวา่นกัเรียนจะไปที�ไหน 

• แจง้ใหค้รอบครัวทราบวา่นกัเรียนไปกบัใครและขอ้มูลติดตอ่ที�บา้นโฮมสเตยข์องเพื�อน
• เคารพเวลาหา้มออกนอกบา้นและไม่เขา้บา้นหลงัจากเวลานั#น
• โทรแจง้โฮมสเตยห์ากนกัเรียนคลาดรถประจาํทางหรือนกัเรียนมาชา้ 



เพื�อน

 

 

 

 

 

 

 

การไปเที�ยวกบัเพื�อนสําหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา: 
สาํหรับเด็กทุกคนนี�เป็นสิ�งสาํคญัที�สุดสาํหรับพอ่แมที่�ควรทราบวา่นกัเรียนทาํอะไรหลงัจากเลิกเรียนแลว้ 
เมื�อนกัเรียนไปหาเพื�อนนกัเรียนตอ้งแจง้ให้พอ่แมโ่ฮมสเตยท์ราบวา่นกัเรียนอยูที่�ไหน, จะไปที�ไหน, 
อยูก่บัใครและเมื�อไหร่นกัเรียนจะกลบัถึงบา้น พอ่แมโ่ฮมสเตยข์องนกัเรียนจะตอ้งอนุญาตก่อนที�นกัเรียนจะออกจากบา้นได ้
โดยปกติแลว้นกัเรียนระดบัประถมศึกษาไมส่ามารถออกนอกเขตเดลตา้ไดเ้วน้แต่เดินทางกบัครอบครัวโฮมสเตยห์รือผูใ้หญ่คนอื�นที�ไวว้างใจ
ได ้

การไปเที�ยวกบัเพื�อนสําหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา
สาํหรับเด็กวยัรุ่นทุกคนนี�เป็นสิ�งสาํคญัที�ผูดู้แลควรจะทราบวา่นกัเรียนทาํอะไรหลงัจากเลิกเรียนแลว้ 
หากนกัเรียนจะไปห้างหรือไปเมืองแวนคูเวอร์หรือไปหาเพื�อน นกัเรียนควรแจง้ให้พอ่แมโ่ฮมสเตยท์ราบวา่นกัเรียนอยูที่�ไหน, อยูก่บัใคร, 
จะกลบัถึงบา้นเมื�อไหร่, ขอ้มูลติดต่อเพื�อนของนกัเรียนและให้แน่ใจวา่โทรศพัทมื์อถือของนกัเรียนชาร์ทเตม็ก่อนที�จะออกจากบา้น
พอ่แมโ่ฮมสเตยข์องนกัเรียนสามารถที�จะปฏิเสธดว้ยหลากหลายเหตุผล จาํไวว้า่ 
พวกเขาเป็นราวกบัพอ่แมแ่ท้ๆ ของนกัเรียนขณะที�นกัเรียนอยูใ่นประเทศแคนาดาถึงแมว้า่นกัเรียนจะไมเ่ห็นดว้ยกต็าม 
พวกเขามีความรับผิดชอบต่อความปลอดภยัและสวสัดิภาพของนกัเรียน
เคารพเวลาห้ามออกนอกบา้น หากนกัเรียนไมเ่คารพกฏของบา้น ครอบครัวมีสิทธิ� จาํกดัอิสระภาพของนกัเรียนไดใ้นอนาคต

กาอไอเยี�ยมเพื�อน:ย
นยยเรียนตอ้งขออนุญาตหายนยยเรียนตอ้งยารที�จะนาํเยื�อนนยยเรียนคนอื�น เขา้มาบา้นไม่วา่เมื�อใดยต็ามย
ยอ่แมโ่ฮมยเตย์ย่วนใหญ่จะอนุญาตให้มียารคา้งคืนในบางโอยายแต่นยย เรียนตอ้งให้แน่ใจวา่ยะดวยต่อโฮมยเตยข์องนยยเรียนย

ยรุณาให้ความเคารยย ชาวแคนาเดียนปยติแลว้ชอบเมื�อเยื�อนนยยเรีย นมาเยี�ยมที�บา้นแต่ยมี็บางคร#ย งที�เป็นเวลาที�ไม่ยะดวยยาํหรยบครอบครยวย
ดยงน#ยนควรขออนุญาตย่อนทุยคร#ยง

ทริปสกบีนเทอืกเขาท้องถิ�น:
ควรมีการวางแผนสาํหรับนกัเรียนที�จะไปเล่นสกีกบัเพื�อนในทอ้งถิ�น
1. ทาํรายชื�อของนกัเรียนและเบอร์โทรศพัทมื์อถือ/โทรศพัทบ์า้นสาํหรับนกัเรียนที�จะไปเล่นสกีทุกคน (และขอ้มลูติดต่อพอ่แม)่
2. วางแผนสาํหรับวนันั#น – เทือกเขาอะไร, เวลาเริ�มและเวลาจบ, แผนการเดินทาง
3. วางแผนในการติดต่อระหวา่งวนั - ส่งขอ้ความในบางเวลา, ส่งขอ้ความหรือโทรศพัทห์ลงัจากลงจากเทือกเขาและระหวา่งทางกลบับา้น
4. นกัเรียนตอ้งเปิดโทรศพัทแ์ละโทรศพัทต์อ้งชาร์ทเตม็
5. นกัเรียนตอ้งเล่นสกีในระบบทีม - ไมค่วรเล่นสกีคนเดียว 
6. นกัเรียนควรมีการวางแผนจุดนดัพบ - เวลาและสถานที� 
7. ครอบครัวโฮสตอ้งติดต่อผูดู้แลหากนกัเรียนไมป่ฏิบติัตามหรือหากมีขอ้กงัวลใดๆ 
8. 
ครอบครัวโฮสตอ้งทาํหนา้ที�ของพอ่แม่อยา่งเตม็ที�ตลอดทั#งวนัของทริปและให้แน่ใจวา่แผนการสาํหรับวนันั#นเหมาะสมและเป็นที�ยอมรับได ้
9. ครอบครัวโฮสมีสิทธิ� ปฏิเสธทริปใดๆกต็ามที�เห็นวา่นกัเรียนยงัไมเ่ป็นผูใ้หญ่เพียงพอหรือไมส่ามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขได้
นกัสกีที�เริ�มเล่นสกีไมค่วรเล่นสกีโดยปราศจากผูใ้หญ่แต่หากเรียนกบัครูผูส้อนที�ไดรั้บการรับรองนั#นเป็นเรื�องที�ยอมรับได ้
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ค่าธรรมเนียมโอมสเตย์ 

คา่ธรรมเนียมโฮมสเตย:์ 
นกัเรียนตอ้งชาํระคา่ที�พกัใหก้บัครอบครัวโฮสในวนัที�หนึ�งของแตล่ะเดือน ($950 ตอ่เดือน) 
นกัเรียนเยอรมนัส่วนใหญแ่ละนกัเรียนบางกลุ่มไดช้าํระคา่ที�พกัโฮมสเตยล่์วงหนา้ใหก้บัพื#นที�เขตการศึกษาแลว้ดงันั#นนกัเรียนไ
ม่ตอ้งชาํระอีก   ส่วนนกัเรียนคนอื�นตอ้งชาํระคา่ที�พกัใหก้บัครอบครัวโฮมสเตยโ์ดยตรง 

ค่าธรรมเนียมระหว่างช่วงวนัหยุด: (มผีลบังคบัใช้ตั�งแต่ 1 กนัยายน 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเยี�ยมเยยีนของพ่อแม่: 
โปรแกรมโฮมสเตยจ์ดัหาบา้นสาํหรับนกัเรียนขณะที�นกัเรียนศึกษาอยูใ่นโรงเรียน 
พอ่แม่ที�มาเยี�ยมนกัเรียนและแจง้ใหท้ราบถึงช่วงเวลาที�จะมาเยี�ยมนกัเรียนอาจสามารถพกักบัครอบครัวโฮสไดห้ากครอบครัวอนุ
ญาตและจ่ายคา่โฮมสเตย ์$35 ตอ่คืน  

ความเสียหายในบ้าน:

นกัเรียนตอ้งรับผดิชอบชดเชยคา่เสียหายใหก้บัครอบครัวทนัทีหากนกัเรียนเป็นเหตขุองความเสียหายในบา้น 
อยา่กลวัหากเกิดจากอุบติัเหต ุ เป็นสิ�งปกติและเป็นส่วนหนึ�งในชีวติ ไม่มีใครรู้สึกเคืองโกรธหากสิ�งไม่คาดฝันเกิดขึ#น
แจง้ใหค้รอบครัวโฮสทราบและขอโทษ โฮสจะดูวา่ความเสียหายนั#นสามารถซ่อมไดไ้หมและจะหาวธีิแกปั้ญหา 

คา่ธรรมเนียมโฮมสเตยค์าํนวณที�ราคา $950 ตอ่เดือน (หรือ $32 ตอ่คืนสาํหรับคืนที�นอกเหนือจากนี# ) 
วนัหยุดของนักเรียน (ปีการศึกษาปกต ิ-  1 กนัยายน ถึง 30 มถุินายน) 
ระหวา่งปีการศึกษา 
นกัเรียนตอ้งชาํระคา่ธรรมเนียมโฮมสเตยเ์ตม็จาํนวนไม่วา่นกัเรียนจะไม่อยูใ่นช่วงวนัหยดุหรือดว้ยเหตุผลอื�นๆ 
วนัหยุดของนักเรียน (เทอมภาคฤดูร้อน – 1 กรกฏาคม ถึง 31 สิงหาคม) 
ช่วงเทอมฤดูร้อน นกัเรียนชาํระคา่ธรรมเนียมโฮมสเตยค์รึ� งหนึ�งของจาํนวนเตม็ ($15 ตอ่คืน) สาํหรับแตล่ะวนัของวนัหยดุ

อยา่งไรก็ตาม หากนกัเรียนไม่อยู ่ 3 สปัดาห์หรือมากกวา่ 
ครอบครัวสามารถเก็บของเครื�องใชข้องนกัเรียนใส่กล่องและทาํหอ้งใหว้า่ง 
เพื�ออนุญาตใหค้รอบครัวโฮมสเตยใ์ชห้อ้งสาํหรับนกัเรียนคนอื�นหรือเพื�อใชอ้ยา่งอื�น) ในกรณีเช่นนี#  
นกัเรียนไม่ตอ้งชาํระคา่โฮมสเตยส์าํหรับช่วงนี#  
นกัเรียนและครอบครัวโฮสสามารถที�จะตดัสินใจร่วมกนัหากมีพื#นที�วา่งที�จะใชเ้ก็บของของนกัเรียนเช่นในชั#นใตดิ้นหรือโรงรถใ
นช่วงภาคฤดูร้อนหากนี�เป็นสิ�งที�ทั#งสองฝ่ายเห็นพอ้งตอ้งกนั 
ครอบครัวโฮมสเตยส์ามารถเก็บคา่พื#นที�เก็บของ $50 ตอ่เดือนสาํหรับการใหบ้ริการนี#  
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การเปลี�ยนบ้านพกั

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเปลี�ยนบ้านพกั: 
นกัเรียนอาจตอ้งใชเ้วลาในการปรับตวัเขา้กบับา้นหลงัใหม่ของนกัเรียนเพราะวฒันธรรมและสภาพแวดลอ้
มของครอบครัวนั#นแตกตา่งอยา่งมากจากสิ�งที�นกัเรียนคุน้เคย 
นกัเรียนอาจรู้สึกเหนื�อยลา้และไม่สบายจากการเปลี�ยนโซนเวลาตอนนกัเรียนมาถึงและอาจรู้สึกกงัวลเกี�ยวกั
บชีวติใหม่ของนกัเรียน 
ใชเ้วลาในการปรับตวัเขา้กบับา้นหลงัใหม่และแจง้ใหค้รอบครัวโฮสทราบหากนกัเรียนพบเจอความยุง่ยากต่
างๆ 
ชาวแคนาเดียนเป็นคนที�เปิดใจและตอ้งการใหน้กัเรียนพดูคุยกบัพวกเขาหากนกัเรียนพบเจอประสบการณ์ที�
ยุง่ยาก
หากหลงัจากเวลาผา่นไปแลว้ระยะหนึ�ง นกัเรียนยงัรู้สึกตอ้งการเปลี�ยนบา้นพกั 
กรุณาติดตอ่ผูป้ระสานงานโฮมสเตยข์องนกัเรียนหรือผูอ้าํนวยการ (คาร์เรน ไซม่อน) 
หากมีปัญหาเกิดขึ#นสิ�งแรกที�จะทาํคือตรวจสอบดูวา่มีสิ�งใดในบา้นสามารถเปลี�ยนแปลงไดเ้พื�อแกไ้ขความเ
ขา้ใจผิด หากนกัเรียนเปลี�ยนบา้นพกั 
เราจะพานกัเรียนดูตวัเลือกบา้นหลงัอื�นๆและสามารถเลือกบา้นหลงัใหม่ที�นกัเรียนจะรู้สึกสบายหากเขา้ไปอ
ยู่

กรุณาจาํไวว้า่ ครอบครัวโฮสตอ้งไดรั้บการแจง้ใหท้ราบถึงการเปลี�ยนโฮมสเตยล์ว่งหนา้ 2 สปัดาห์ 
นกัเรียนสามารถยา้ยออกไดท้นัที (หรือจ่ายคา่บา้น 2 สปัดาห์) 
หรือพกัในบา้นหลงัเดิมตอ่อีกสองสปัดาห์แลว้ยา้ยออกหลงัจากครบกาํหนดเวลา 
ผูป้ระสานงานโฮมสเตยจ์ะเป็นผูช่้วยนกัเรียนในสถานการณ์นี#และจะแนะนาํนกัเรียนตลอดกระบวนการ
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ข้อจาํกดั

การขับรถ: 
นกัเรียนนานาชาติไม่อนุญาตใหส้อบใบอนุญาตขบัขี�หรือขบัรถยนตใ์นขณะที�อยูใ่นประเทศแคนาดา 

ทริปค้างคนื: 
นกัเรียนที�เดินทางไป Whistler 
และทริปคา้งคืนอื�นๆที�ตอ้งขยายระยะเวลานกัเรียนตอ้งไดรั้บอนุญาตจากพื#นที�เขตการศึกษาและตอ้งอยูภ่ายใตก้ารดูแลของผูใ้
หญที่�มีอาย ุ 25 ปีหรือมากกวา่ และทางเขตการศึกษาสามารถติดตอ่และตรวจสอบวตัถุประสงคที์�น่าเชื�อถือได ้
โฮมสเตยต์อ้งแจง้ใหเ้ขตการศึกษาทราบถึงรายละเอียดของทริปที�นกัเรียนจะเขา้ร่วม 

การเที�ยวโดยการโบกรถ: 
ไม่อนุญาตใหเ้ที�ยวโดยการโบกรถ

การสูบบุหรี�: 
การสูบบุหรี�ไมอ่นุญาตสาํหรับนกัเรียน 
ถือเป็นสิ�งผดิกฏหมายสาํหรับบุคคลที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะในการซื#อบุหรี�ในประเทศแคนาดา หากทาํเช่นนั#นถือวา่ผิดกฏหมาย

ยาเสพตดิ/แอลกอฮอล์: 
เป็นสิ�งที�ยอมรับไม่ไดส้าํหรับนกัเรียนนานาชาติในการใชย้าเสพติดและดื�มแอลกอฮอล ์
ถือเป็นสิ�งผดิกฏหมายและการกระทาํเช่นนี#จะนาํไปสู่การถูกไล่ออกในทนัทีและถูกใหอ้อกจากประเทศแคนาดา 

การไปเที�ยวประเทศสหรัฐอเมริกา: 
นกัเรียนจากหลายประเทศส่วนใหญต่อ้งใชว้ซ่ีาท่องเที�ยวของ US เพื�อที�จะเดินทางเขา้ US 
นกัเรียนอาจจาํเป็นตอ้งมีการคุม้ครองทางการแพทยเ์พิ�มเติมสาํหรับทริปของนกัเรียน 
นกัเรียนไม่อนุญาตใหอ้อกนอกประเทศโดยปราศจากการแจง้ให ้   คาร์เรน ไซมอ่นทราบ (ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรนานาชาติ) 
นกัเรียนตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียนอยูภ่ายใตก้ารดูแลของผูใ้หญ่ 
นกัเรียนยงัตอ้งไดรั้บการอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากพอ่แม่ของนกัเรียน 
นกัเรียนตอ้งแจง้ใหพ้อ่แม่โฮมสเตยท์ราบล่วงหนา้เพื�อที�พวกเขาจะไดช่้วยเหลือนกัเรียนในสิ�งที�จาํเป็นและสามารถใหก้ารอนุญ
าตได ้

การไปเที�ยวกบับริษัททวัร์และวนัหยุดพกัผ่อน: 
นกัเรียนไม่อนุญาตในการเที�ยวคา้งคืนโดยไม่อยูภ่ายใตก้ารดูแลของผูใ้หญ่ 
บริษทัทวัร์ไม่ถือวา่เป็นการอยูภ่ายใตก้ารดูแลของผูใ้หญ่ นกัเรียนอนุญาตใหเ้ดินทางกบัครอบครัวโฮส, ครอบครัวของเพื�อน, 
ญาติผูใ้หญ,่ หรือทริปของโรงเรียนกบัครู สอบถามครอบครัวโฮสเกี�ยวกบัทริปที�นกัเรียนวางแผนที�จะขออนุญาต 
วนัหยดุพกัผอ่นและการไปเที�ยวไม่ควรจะรบกวนการ 
ไปโรงเรียนของนกัเรียน
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การเรียนในแคนาดา

กฏที�สําคญัในโรงเรียน: 

1. นกัเรียนตอ้งเขา้เรียนทุกครั# ง – ไม่อนุญาตใหไ้ม่เขา้เรียน การไมเ่ขา้เรียนอาจเป็นสาเหตุในการถูกไล่ออกจากหลกัสูตร
2. อยา่เขา้เรียนสาย
3. ทาํการบา้นและงานที�ไดรั้บมอบหมายของนกัเรียนอยา่งสมํ�าเสมอทุกวนัและส่งใหต้รงเวลา
4. ไม่โกงหรือลอกเลียน

ลกัษณะบางประการของระบบการศึกษาของชาวแคนาเดยีน: 

นกัเรียนอาจพบสิ�งที�แตกตา่งระหวา่งคุณคา่/ระบบของการศึกษาในประเทศบา้นเกิดของนกัเรียนและในประเทศแคนาดา 
เป็นสิ�งที�จาํเป็นสาํหรับนกัเรียนที�ตอ้งทาํความเขา้ใจใหถู้กตอ้งและยอมรับบทบาทของนกัเรียนในระบบการศึกษาของชาวแคนาเ
ดียน นี�เป็นลกัษณะโดยทั�วไปบางประการของระบบการศึกษาของชาวแคนาเดียน:

• นักเรียนถูกสนับสนุนในการถามคาํถามเพื�อการชี#แจง, เพื�อทา้ยทายขอ้มูล, หรือเพื�อขยายผลทางความคิด 
ปรัชญาการศึกษาในประเทศแคนาดารวมถึงการเป็นนกัเรียนที�ดีควรมีส่วนร่วมโตต้อบในกระบวนการการเรียนรู้ 
นกัเรียนไม่ควรนั�งนิ�งและยอมรับหรือจดจาํในสิ�งที�ครูบอกเท่านั#น 

• ความสัมพนัธ์ครู-นักเรียน มีความไม่เป็นทางการเมื�อเปรียบเทียบกบัประเทศอื�น 

• การทาํงานเป็นกลุ่ม เป็นส่วนที�สาํคญัที�สุดในการเรียนรู้ที�โรงเรียน 
เป็นสิ�งที�สอนความร่วมมือ,ความอดทนและความประนีประนอม

• การหารือ คือสิ�งที�ใชเ้ป็นประจาํในความหมายของการสอน
นกัเรียนถูกคาดหวงัใหส้ามารถหารือเพื�อเป็นการพฒันาความคิดของพวกเขาและแสดงความคิดเห็นและนาํเสนอปฏิกิริ
ยาของพวกเขา
หนึ�งในวตัถุประสงคห์ลกัของการหารือคือการทาํความเขา้ใจที�น่าพอใจร่วมกนัหรือเพื�อหาทางแกปั้ญหา

• นกัเรียนไม่เพียงแคเ่รียนเกี�ยวกบัขอ้มูลแตท่าํอยา่งไรจึงจะไดข้อ้สรุป, วธีิแกปั้ญหาและการวเิคราะห์ 
ส่วนหนึ�งของกระบวนการนี#นกัเรียนมกัจะถูกตั#งคาํถามวา่ไดค้าํตอบมาอยา่งไรไมใ่ช่เพียงแคถ่ามวา่อะไรคือคาํตอบ

• การขโมยความคดิ
(การส่งงานที�เป็นของบุคคลอื�นทาํเป็นงานของตวัเอง/การลอกงานของบุคคลอื�นและแสดงใหเ้ห็นวา่เป็นของตนเอง)
เป็นความผิดอนัร้ายแรงและอาจนาํไปสู่การถูกไล่ออก!

การเรียนพเิศษ:  หากนกัเรียนตอ้งการเรียนพิเศษ กรุณาสอบถามกบัผูป้ระสานงานโฮมสเตยข์องนกัเรียน 
ที�จะช่วยจดัหาคนสอนพิเศษที�เหมาะสม/บริการสอนพิเศษที�เหมาะสม
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เคลด็ลบัการเรียนในแคนาดา

• อย่ากลวัที�จะถามคาํถาม หากนกัเรียนไม่เขา้ใจ ครูคาดหวงัที�จะตอ้งถูกถามคาํถาม 
นกัเรียนตอ้งใหแ้น่ใจวา่เขา้ใจงานที�ไดรั้บมอบหมาย 
หากนกัเรียนเงียบนั�นเป็นสิ�งแสดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียนเขา้ใจ
ปกติแลว้ครูจะมีเวลาวา่งก่อนและหลงัโรงเรียนเลิกสาํหรับใหถ้ามคาํถามและการช่วยเหลือพิเศ
ษ

• เข้าเรียนตรงเวลา หากนกัเรียนไม่สามารถเขา้เรียนหรือตรงเวลาได ้
นกัเรียนตอ้งแจง้ใหโ้รงเรียนทราบล่วงหนา้และอธิบายเหตผุล 
หากนกัเรียนไม่ไดเ้ขา้เรียนใหน้กัเรียนไปพบครูเพื�อดูวา่นกัเรียนพลาดบทเรียนใดไปบา้ง 

• นกัเรียนอาจเห็นวา่ชั#นเรียนในประเทศแคนาดานั#นดูไม่เป็นทางการ
นกัเรียนจาํเป็นตอ้งจดัการเวลาของนกัเรียนเองเพราะนกัเรียนจะไม่ไดรั้บตารางเรียนที�รวมเวลา
ที�ไม่มีชั#นเรียน วางแผนเวลาของนกัเรียนอยา่งระมดัระวงั, การทาํงานโรงเรียนใหมี้ความสมดุล,
ฝึกภาษาองักฤษและเวลาพกัผอ่น

• ส่งงานทุกอย่างในวนัครบกาํหนด
หากนกัเรียนไม่สามารถที�จะทาํงานที�ไดรั้บมอบหมายใหเ้สร็จทนัเวลา
แจง้ใหค้รูของนกัเรียนทราบก่อนวนัที�งานครบกาํหนด
หากนกัเรียนพลาดในการส่งงานที�ไดรั้บมอบหมาย/การทดสอบ/การสอบ
ใหน้กัเรียนเขา้พบครูและสอบถามหากมีหนทางใดในการที�จะแกไ้ขได ้

• จดัระเบียบบันทกึของนักเรียน เก็บเอกสารประกอบคาํบรรยายของครูทุกชิ#น 
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กรณฉุีกเฉินและการแพทย์

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัตรตดิต่อฉุกเฉิน: 
กรุณาใหแ้น่ใจวา่นกัเรียนมีบตัรติดตอ่ฉุกเฉินและเงินบางส่วนติดตวัขณะที�นกัเรียนไม่อยูบ่า้น 
ในบตัรควรประกอบดว้ยชื�อของนกัเรียน, ชื�อของครอบครัวโฮมสเตยข์องนกัเรียน, ที�อยูแ่ละเบอร์โทรศพัทท์ั#งหมด

โทรแจง้ 911 หากนกัเรียนตอ้งการความช่วยเหลือจากตาํรวจ, ดบัเพลิง, หรือรถพยาบาล ผูใ้หบ้ริการ 911 มีใหบ้ริการในทุกภาษา 
แจง้ความช่วยเหลือในภาษาของนกัเรียนหากตอ้งการ 911 เป็นบริการฟรี 

แพทย์/ทนัตกรรม

การคุ้มครองทางการแพทย์: 
เมื�อมาถึงนกัเรียนจะไดรั้บความคุม้ครองภายใตแ้ผนการรักษาพยาบาลเอกชนชั�วคราวที�ดาํเนินการโดย Guard Me 
แพค็เก็จของนกัเรียนจะรวมไปดว้ยบตัรรักษาพยาบาล, ขอ้มูล, และรายชื�อของคลีนิคที�สามารถเขา้ไปติดต่อดว้ยตนเอง 

หากนกัเรียนมาเรียนเตม็ปีการศึกษา การคุม้ครองทางการแพทยข์องนกัเรียนจะถูกเปลี�ยนหลงัจาก 3 
เดือนเป็นแผนบริการทางการแพทยข์องบริซทิซ โคลมัเบีย (แผนบริการทางการแพทยข์องรัฐบาลที�ใชโ้ดยชาวแคนาเดียน) บตัร 
MSP ของนกัเรียนจะถูกส่งใหที้�โรงเรียนเมื�อนกัเรียนไดรั้บบตัรแลว้สามารถใชบ้ตัรนี#แทนบตัร Guard Me 
ที�นกัเรียนไดรั้บเมื�อตอนมาถึงประเทศแคนาดา

การคุ้มครองด้านทนัตกรรม: 
แผนการรักษาปกติไม่ครอบคลุมการรักษาดา้นทนัตกรรม 
หากฟันของนกัเรียนไดรั้บความเสียหายดว้ยอุบติัเหตุเช่นนั#นแลว้แผนการรักษาจะครอบคลุม 
หากนกัเรียนตอ้งการรักษาดา้นทนัตกรรมขณะที�นกัเรียนอยูที่�นี� กรุณาแจง้พอ่แม่โฮมสเตยผ์ูซึ้� งจะทาํการ 
นดัหมายใหน้กัเรียน 

การดูแลด้านการแพทย์: 
ในกรณีเจบ็ป่วย กรุณาพบแพทยเ์พื�อทาํการรักษา แจง้ครอบครัวโฮมสเตยห์รือครูที�โรงเรียนสาํหรับความช่วยเหลือ 
หากนกัเรียนเจ็บป่วยรุนแรงหรือตอ้งการการแพทยฉุ์กเฉิน กรุณาไปที�โรงพยาบาลโดยตรงและติดตอ่คาร์เรน ไซมอ่นที�เบอร์ 604-
396-6862  และแจง้ใหค้รอบครัวโฮมสเตยท์ราบทนัที
ความปลอดภัย: 
ไม่พกเงินติดตวัจาํนวนมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในโรงเรียน ดูแลขา้วของของนกัเรียนที�โรงเรียน อยา่ละเลย iPod, กระเป๋าเงิน, laptop, 
และสิ�งอื�นๆโดยไม่ใส่ใจ ลอ็กเกอร์ของโรงเรียนอาจไม่ปลอดภยัทั#งหมดจากจากโจร
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เคลด็ลบัความปลอดภัยส่วนบุคคล

บนท้องถนน: 
• วางแผนเสน้ทาง - ควรทราบใหแ้น่ชดัวา่นกัเรียนจะไปที�ไหนและบอกใหค้นอื�นทราบตารางของนกัเรียน

• หลีกเลี�ยงทางลดั & มืด, พื#นที�เปลี�ยว

• พกบตัรและเงินจาํนวนจาํกดั
• ไม่ยนิยอมใหค้นแปลกหนา้ไปส่ง 

• การโทร 911 นั#นฟรีและโทรไดจ้ากทุกเครื�องโทรศพัท ์(โทรศพัทส์าธารณะ/โทรศพัทมื์อถือ, เป็นตน้)
• แจง้ใหพ้อ่แม่โฮมสเตยแ์ละเพื�อนทราบวา่นกัเรียนอยูที่�ไหน 

• เวลาขา้มถนน รอสญัญาณไฟและรถยนตใ์หจ้อดก่อน เดินขา้มใหเ้ร็ว 
อยา่เดินออกนอกถนนและคาดหวงัใหร้ถยนตจ์อดใหน้กัเรียน 

การขี�จกัรยาน: 

• กฏหมายของ BC กาํหนดใหส้วมใส่หมวกนิรภยัที�ถูกตอ้งตามกฏหมายเมื�อขี�จกัรยาน

• กฏหมายจราจรสาํหรับจกัรยานเป็นเช่นเดียวกบัรถยนต ์สงัเกตสญัลกัษณ์และสญัญาณไฟจราจร

• อยา่ขี�จกัรยานบนทางเดินเทา้หรือทางเดินขา้มถนน

• สวมใส่เสื#อผา้สีสวา่ง, สะทอ้นแสงและหมวกนิรภยัเสมอ

• ตอ้งใชไ้ฟหนา้และไฟขา้งในตอนกลางคืน

• ลอ็คจกัรยานของนกัเรียนตลอดเวลา ลอ็คกรอบและลอ้เขา้กบัชั#นวางจกัรยาน แนะนาํใหใ้ช ้U-Lock

การฉ้อโกง/หลอกลวง: 

• ไม่ใหเ้งินหรือใหย้มืเงินแก่บุคคลที�เขา้มาหานกัเรียนบนถนน คนจะใชป้ระโยชนจ์ากความไวว้างใจของนกัเรียน

• เมื�อนกัเรียนซื#อของ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่นกัเรียนไดรั้บใบเสร็จและถูกเรียกเก็บเงินในจาํนวนที�ถูกตอ้ง

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่นกัเรียนไดรั้บบตัรคืนทนัที

• อยา่ใหข้อ้มูลบตัรเครดิตหรือคดัลอกบตัรเครดิตจนกวา่นกัเรียนพร้อมที�จะซื#อของบางอยา่ง

ข้อสรุป: 
ยอมรับประสบการณ์นี# ! ซึ�งจะมีทั#งสิ�งดีและสิ�งไม่ดี เวลาของความกงัวลใจและความสุข 
ทา้ยที�สุดแลว้นกัเรียนจะหลุดพน้ออกมาดว้ยความแขง็แกร่งใหม่ที�นกัเรียนไม่เคยคาดคิดวา่จะเป็นไปได ้
ในทศวรรษขา้งหนา้ที�จะมาถึงนกัเรียนจะมองยอ้นกลบัมาเห็นการตดัสินใจของนกัเรียนที�มาเรียนต่างประเทศเป็นแหล่งในการส
ร้างใหน้กเรียนเป็นผูใ้หญ่ ทาํใหน้กัเรียนแขง็แกร่งและสร้างผลงานที�เป็นเอกลกัษณ์ตอ่ชุมชนทั�วโลก - 
ในแนวทางพิเศษของนกัเรียนเอง พวกเรามีความภาคภูมิใจที�ไดร่้วมเป็นส่วนเลก็ๆส่วนหนึ�งในการเดินทางของนกัเรียน! 
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ข้อมูลแหล่งตดิต่อเกี�ยวกบัสุขภาพ

BC Helpline for Children: 1-800-663-9122 

- สามารถโทรและแจง้เหตุเมื�อมีเดก็หรือเยาวชนอายตุ ํ�ากวา่ 19 ปีถูกทารุณกรรมหรือถูกทอดทิ#ง
เป็นหนา้ที�ตามกฏหมายที�ตอ้งแจง้ความกงัวลของนกัเรียนตอ่พนกังานสวสัดิการเด็ก 

Kids Help Phone: 1-800-668-6868 

- การใหค้าํปรึกษาและการสนบัสนุนดา้นสุขภาพจิต

Kelty Mental Health Resource Centre (www.keltymentalhealth.ca) 

- การใหค้าํปรึกษาและการสนบัสนุนดา้นสุขภาพจิต
- 

Child & Youth Mental Health Walk-In (South End) 

220 – 5000 Bridge Street 

Delta, BC 

Child & Youth Mental Health Walk-In (North End) 

200 – 11861 - 88
th

 Avenue

North Delta, BC 

Deltassist - 1-800-668-6868 (deltassist.com) 

- การใหค้าํปรึกษารายบุคคลและครอบครัว, การป้องกนัการฆ่าตวัตายของเยาวชน
การใหค้าํปรึกษาเรื�องแอลกอฮอลแ์ละยาเสพติด 

ดาวโหลดแอพสาํหรับความวติกกงัวลไดที้�:  MindShift
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