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คำ�ชมเชยจ�กนักเรียน
และผู้ปกครอง

Halswell School รับนักเรียนต�่งช�ติในจำ�นวนจำ�กัด

Halswell School
ก�รสมัครเรียน

คำ�ชมเชยล่�สุดจ�กผู้ปกครอง

Halswell School เป็นโรงเรียนที่ี่ดีเด่นเป็นพิเศษ เพื่อนนักเรียนและคณะ
ครูสุภาพมาก ทำาให้นักเรียนสามารถปรับตัวให้คุ้นเคยกับโรงเรียนได้ง่ายข้ึน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชัน้ของฉัน ฉันเคยเข้าเรียนในชัน้ปี 7 และ 8 ซึ่งมี
กจิกรรมและประสบการณ์ใหม่ๆ  มากมายใหฉ้นัไดส้มัผสัและเรยีนร้ ูนับเป็นวนั
เวลาอนัมคีา่ยิง่ในชวีติ ถา้ยอ้นเวลาได ้ฉันอยากจะกลบัไปเรยีนทีโ่รงเรยีนน้ีอกี 

ยัง อึน คิม

นักเรียนชัน้ปี 0 – 6 (อายุ 5 – 10 ปี) ต้องพักกับผู้ปกครอง
นักเรียนชัน้ปี 7/8 (อายุ 11 – 13 ปี) อาจพักกับญาติ

หรือเพื่อนสนิทของครอบครัว โรงเรียนอาจจัดหาโฮมสเตย์ให้ได

• นักเรียนชัน้ปี 0-6 ต้องอาศัยอยู่กับผู้ปกครอง
• นักเรียนชัน้ปี 7/8 สามารถอยู่กับญาติหรือเพื่อนสนิทของครอบครัวได้
• นักเรยีนชัน้ปี 7/8 สามารถอย่กูบัครอบครวัโฮมสเตยท์ีผ่า่นการรบัรองจาก 

Halswell School ได้ 
• เรายินดีต้อนรับนักเรียนระยะสัน้ที่มีวีซ่าท่องเที่ยว 
• การสมัครเรียนเกิน 3 เดือนจำาเป็นต้องใช้วีซ่านักเรียน

บุคคลสำ�หรับติดต่อ
Bruce Topham

ครูใหญ่
Penny O’Connell

ผู้อำานวยการฝ่ายนักเรียนนานาชาติ
อีเมล: admin@halswell.school.nz

หมายเลขโทรศัพท์ระหว่างประเทศ: +64 3 322 7038
หมายเลขโทรศัพท์ในประเทศ: (03) 322 7038

ระเบียบปฏิบัติ
www.minedu.govt.nz/goto/international

ก�รเขู�เมือง
www.immigration.govt.nz

ขูอม้ลเกี่ยวกับเมืองไครสต์เชิร์ช

“ฉันเลือก Halswell School เพราะตัง้อยู่ในย่านชานเมือง ฉันชอบชีวิตที่ไม่
เร่งรีบวุ่นวาย”
“ประสบการณ์การเรียนที่ Halswell School ต่างจากชีวิตโรงเรียนในเกาหลี
มากเลย”
“เราเรียกผู้คนชาวกีวีว่าคนรักกีฬา การได้เห็นเด็กๆ วิ่งเล่นบนผืนหญ้าเขียว
ขจีที่โรงเรียนทำาให้ฉันรู้สึกยินดีอย่างยิ่ง”
“Halswell School มกิีจกรรมต่างๆ มากมายทีส่ามารถกระตุ้นใหนั้กเรยีนรู้สกึ
พงึพอใจกบัการใชช้วีติทีโ่รงเรียน เชน่ กจิกรรมในรม่ และกลางแจง้ หอ้งออก
กำาลังกาย กีฬาหลากหลายชนิด (คริกเก็ต รักบี ้ฟุตบอล กอล์ฟ เทนนิส ว่าย
น้ำา เน็ตบอล วอลเลย์บอล ฮ็อคกี ้ฯลฯ)”
“Halswell School เน้นเรื่องดนตรมีาก นักเรยีนมีโอกาสพฒันาทกัษะทางดนตรี
และมีความสุขกับการเล่นเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ เช่น ไวโอลิน กีตาร์ เปียโน  
ฟลุท แคลริเนต แซ็กโซโฟน การใช้เสียงเป็นหมู่คณะ การร้องประสานเสียง 
ออร์เคสตร้า และอื่นๆ”
“นักเรียนชัน้ปี 7 และ 8 ได้เรียนวิชาเทคโนโลยี ซ่ึงพวกเขามีโอกาสได้ฝึก
ปฏิบัติจริงและได้เรียนภาษาอื่นๆ ด้วย” 
“ลูกสาวของฉันนำาเสนอการบ้านในรูปแบบที่สวยงาม ฉันประทับใจมากกับ
หลกัสตูรของ Halswell School ทีช่ีน้ำาให้นักเรยีนเรยีนร้สูิง่ตา่งๆ ดว้ยตนเอง”
“ฉันพงึพอใจมากทีลู่กสาวของฉันไดเ้รยีนที ่Halswell School ลกูสาวพดูภาษา
อังกฤษได้ดีขึ้นมากเมื่อมาเรียนที่น่ี เธอมีเพื่อนเยอะ (และผลการเรียนดีด้วย)
เด็กๆ ที่โรงเรียนสุภาพและมีน้ำ าใจกันมาก พวกเขายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน 
ตัวฉันเองก็ได้กลายเป็นเพื่อนกับนักเรียนตัวน้อยๆ สองสามคนที่เรียนใน 
Halswell School” 
“คณะครูมีความสามารถสูงและมีใจเมตตาอารีกันทุกคน บางครัง้พวกเขา
เป็นเหมือนเพื่อน ฉันรู้สึกว่าตัวเองโชคดีเหลือเกินที่ได้เรียนกับพวกเขาทุก
คน ขอบคุณสำาหรับความสนุกสนานทัง้หมดที่ฉันได้รับจาก Halswell School 
และรวมถึงชีวิตอันสูงค่าที่ฉันมีเสมอมาจวบจนวันน้ี”
“ขอบคุณ Halswell School เป็นอย่างยิ่งสำาหรับความกรุณา ฉันตระหนักใน
คุณค่าของทางโรงเรียนที่มีต่อการศึกษา” 
“โดยทัว่ไปแล้ว ผู้คนไม่ทราบว่าการจัดการศึกษาของ Halswell School นัน้
สูงส่งและก้าวหน้าถึงเพียงน้ี”

Many hearts make a school



 คว�มเป็นเลิศและโอก�ส
• เราเป็นโรงเรียนระดับ Decile 

10 ที่มีชื่อเสียงด้านความเป็น
เลิศทางวิชาการ รวมถึงความ
สำาเร็จที่ยอดเยี่ยมในด้านกีฬา 
ดนตรี  ศิลปะ กิจกรรมเชิง
วัฒนธรรมและ
การแขง่ขนัทาง
วิชาการ

• บรรยากาศของ 
Halswell ส่ง
เ ส ริ ม ใ ห้ เ ด็ ก
ทุกคนประสบ

Halswell School เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาเต็มรูปแบบที่
สนุกสนานและมีชีวิตชีวาบนเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ เราภูมิใจ
ที่จะมอบสภาพแวดล้อมทางการศึกษา สังคมและครอบครัวที่ดีที่สุดให้
แก่นักเรียนต่างชาติของเรา 

Halswell มอบประสบการณ์ด้านการศึกษาและการดำาเนินชีวิตที่พิเศษ
และไม่เหมือนใคร เราอยากจะให้คุณได้มาเยี่ยมชมเรา แล้วคุณจะได้
ค้นพบโรงเรียนที่ดีเยี่ยมแห่งหน่ึง!

 เอ�ใจใส่และเกือ้ก้ล
• คุณจะได้รับการต้อนรับสู่บรรยากาศที่เป็นมิตรและดูแลเอาใจใส่

เปรียบเสมือนครอบครัว
• เจ้าหน้าที่ที่เอาใจใส่ของเราจะช่วยเหลือให้นักเรียนใหม่ปรับตัวและ

มีเพื่อนโดยเร็ว 
• นักเรียน Halswell มีความเป็นมิตรและกระตือรือร้นที่จะทำาความ

รู้จักกับนักเรียนจากประเทศต่างๆ ทัว่โลก
• นักเรียนใหม่ทุกคนจะมีบัดดี้ที่คอยให้ความช่วยเหลือทั้งใน

ห้องเรียนและในสนามเด็กเล่น 

 ชุมชนและคว�มสุข
• Halswell School ตัง้อยู่ในพื้นที่ที่สวยงามและปลอดภัย และ

เป็นศูนย์กลางของชุมชนที่มีความกระตือรือร้นและช่วยเหลือซึ่ง
กันและกนั โดยมกีจิกรรมสนัทนาการและกิจกรรมเชงิวฒันธรรม
มากมายให้ทุกคนในครอบครัวได้มีส่วนร่วม

• Halswell เป็นชมุชนชัน้นำาทีโ่รงเรียนและผ้ปูกครองตา่งมสีว่นร่วม
และเกื้อกูลกัน

• นักเรียนของเรามีความกระตือรือร้นและมีความสุข อีกทัง้ยังสุภาพ 
ซื่อสัตย์และเคารพต่อผู้อื่น และรักที่จะมาโรงเรียน  

ยินดีตูอนรับส่้ Halswell School

และชื่นชมในความสำาเร็จ 
และส่งเสริมให้เด็กค้น
พบจุดแข็งของตนเอง มี
ความคดิสรา้งสรรค์ อีกทัง้
มอบความท้าทายแก่เด็ก
ที่มีพรสวรรค์และความ

สามารถพิเศษด้วย 
• ห้องเรียนของเรามีทรัพยากรที่

ครบถ้วน และม ีWi Fi ความเรว็
สูงรวมถึงใช้ e-learning เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้

• เรามีกิจกรรมต่างๆ มากมาย
เช่น วงประสานเสียง วงออร์
เคสตรา วงแจ็ส การเรยีนเครื่อง
ดนตรี เต้นรำา ละคร การเต้น 
Jump Jam การเต้นฮิปฮอป 
กีฬาหลายชนิดเช่น การฝึกฝน
กับผู้ เชี่ยวชาญและกีฬารักบี้  
หมากรุก ทำาสวน สโมสรด้าน
สิ่งแวดล้อม บรรณารักษศ์าสตร์ 

สโมสรวัฒนธรรมนิวซแีลนด ์ความปลอดภัยใน
การขี่จักรยาน กลุ่มผู้เยาว์เพื่อชุมชน ค่ายการ
ศกึษา การทศันศกึษาดา้นภาษาและการเลน่สกี

 ก�รเรียนก�รสอน
• เรามหีลกัสตูรและการสอนระดบัสากลในวิชา
ต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และสถิติ 

วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา ภาษาและ
เทคโนโลยี   

• โปรแกรมที่มีความสมดุลกระตุ้นให้นักเรียนใช้ทักษะการคิดอย่าง
อิสระเพื่อเพิ่มพูนความรู้ แก้ปัญหา กล้าลองเสี่ยง ทำางานร่วมกับผู้
อ่ืน และเช่ือมโยงกับโลกของความเป็นจริงผ่านสภาพแวดล้อมการ
เรียนที่หลากหลายเข้มข้น 

• ในชัน้ระดับปี 7 และ 8 เรามีคณะครูผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการ
สอนนักเรยีนในวัยน้ี รวมทัง้สามารถใหป้ระสบการณ์การเรยีนทีเ่จาะ
ลึกในด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ หุ่นยนต์ ศิลปะ การเต้นรำา การ
ทำาสถานีวิทยุของโรงเรียนและการเป็นผู้นำา 

• นักเรยีนจะเรยีนร้ภูาษาอังกฤษไดเ้รว็จากกล่มุเรยีนเลก็ๆ หรอืเรยีน
แบบตัวต่อตัวกับคณะครูผู้สอน ESOL โดยเราสามารถจัดการสอน
ภาษาอังกฤษได้ในทุกระดับ

 ก�รด้แลสวัสดิภ�พ
• เราภูมิใจที่จะให้ความช่วยเหลือและการดูแลเป็นพิเศษแก่นักเรียน

ต่างชาติและครอบครัว
• ทีมเจ้าหน้าที่จะให้ความช่วยเหลือในภาษาแม่แก่นักเรียนและผู้

ปกครอง 
• ทีมเจ้าหน้าที่ของเราจะคอยช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองตลอด

เวลาในช่วงปรับตัว  
• มคีรอบครวัโฮมสเตยค์ณุภาพสงูทีร่บัรองและตรวจสอบโดยโรงเรยีน

ในเขตชานเมือง Halswell ที่พร้อมต้อนรับนักเรียนอย่างอบอุ่น 
• เรามกีจิกรรมตา่งๆ สำาหรบัผ้ปูกครองดว้ยเพื่อดแูลใหท้า่นมคีวามสขุ

เช่นกัน


