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ก�รช่วยเหลือนักเรียน 
ระบบบ้�นพัก  
นักเรียนทุกคนจะต้องเป็นสมำ�ชิกในหนึ่งในแปดบ้ำ�น - สี่บ้ำ�นสำ�หรับนักเรียนประจำ�
และบ้ำ�นสี่สำ�หรับนักเรียนไปกลับ แต่ละบ้ำ�นคือส่วนขยำ�ยของครอบครัวของครู, เจ้ำ�
หน้ำ�ที่ และนักเรียน ที่จะเชื่อมควำ�มสัมพันธ์ให้มีส่วนร่วมในกำ�รปฏิบัติหน้ำ�ที่, ควำ�ม
จงรักภักดีและมิตรภำ�พ นักเรียนโตจะต้องให้ควำ�มช่วยเหลือนักเรียนที่มีอำ�ยุน้อยกว่ำ�
และต้องมีควำ�มรับผิดชอบในกลุ่มบ้ำ�นและโรงเรียน

ผู้ดูแล 
นักศึกษำ�ต่ำ�งชำ�ติทุกคนจะต้องมีผู้ปกครอง (ผู้ดูแลที่นิวซีแลนด์) ในขณะที่พวกเขำ�อยู่
ที่เซนต์พอล ผู้ปกครองของนักเรียนอำ�จจะเป็นญำ�ติหรือเพื่อนของครอบครัว หรือเซนต์
พอลสำ�มำ�รถแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เหมำ�ะสม

มันเป็นสิ่งสำ�คัญที่นักเรียนจะมีคนนอกเหนือจำ�กคนในครอบครัวโฮมสเตย์ของพวกเขำ� 
ที่พวกเขำ�สำ�มำ�รถนัดเจอได้อย่ำ�งสม่ำ�เสมอและให้ควำ�มช่วยเหลือตอบสนองนักเรียน
โดยตรงได้ ผู้ปกครองช่วยจัดกำ�รกับเรื่องส่วนตัวและกำ�รบริหำ�รจัดกำ�รต่ำ�งๆ เช่นกำ�
รสัมภำ�ษณ์ผู้ปกครองในนำ�มของครอบครัวของนักเรียน จะเป็นกำ�รดีที่ผู้ปกครองพูด
ภำ�ษำ�เดียวกับนักเรียนและครอบครัวของพวกเขำ�

ผู้ปกครอง หรือ ผู้แทนโดยชอบธรรมต�มกฎหม�ย 
พ่อแม่หรือผู้ปกครองตำ�มกฎหมำ�ยอำ�จเลือกที่จะมำ�อำ�ศัยอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์กับ
ลูกชำ�ยหรือลูกสำ�วของพวกเขำ� คุณจำ�เป็นต้องขอวีซ่ำ�ที่เหมำ�ะสมที่จะช่วยให้คุณสำ�มำ�
รถอยู่ดูแลลูกของคุณในขณะที่พวกเขำ�เข้ำ�เรียนที่เซนต์พอล

หลักเกณฑ์ก�รปฏิบัติ   
เซนต์พอลได้ลงนำ�มในกฏของกำ�รปฏิบัติสำ�หรับกำ�รอภิบำ�ลนักเรียนต่ำ�งชำ�ติ ที่ถูก
พัฒนำ�โดยกระทรวงศึกษำ�ธิกำ�รของประเทศนิวซีแลนด์
สำ�เนำ�ของกฏสำ�มำ�รถหำ�ได้จำ�กเว็บไซต์ NZQA:
http://www.nzqa.govt.nz/providers-partners/caring-for-international-students
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นักเรียนทั้งหมดจะอยู่ในบ้�นหลังใดหลังหนึ่งในจำ�นวน  8 หลัง  โดยมี 4 หอพัก  และ 4 
บ้�นสำ�หรับ นร ไปกลับ
ในแต่ละบ้�นประกอบด้วย สม�ชิกของจนท ดูแล  และ นร ของหอ   โดยแบ่งหน้�ที่คว�ม
รับผิดชอบ เพื่ออยู่ร่วมกันอย่�ง
ซี่อสัตย์ และมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน    นร รุ่นพี่ของหอนั้นๆ   จะช่วยดูแลรุ่นน้อง และร่วมรับ
ผิดชอบง�นต่�งๆ และ ง�นที่ รร มอบหม�ย

นร ต่�งช�ติของ รร จะต้องมีผู้ดูแลในระยะเวล�ที่เรียนที่โรงเรียน   (เป็นคนอ�ศัยอยู่ใน
พื้นที่)
ผู้ดูแลอ�จเป็น ญ�ติ หรือเพื่อนของครอบครัว นร นั้น หรือ ผู้ที่ท�ง รร เห็นควรว่� เหม�ะ
สมที่จะดูแล นร ได้

ก�รมีผู้ดูแลที่ส�ม�รถเข้�ใจ สื่อส�รเป็นภ�ษ�เดียวกับ นร และ ผปค นั้น มีคว�มสำ�คัญ
อย่�งยิ่ง   นอกเหนือจ�ก ครอบครัวที่ นร พักอ�ศัยด้วย   ผู้ดูแลส�ม�รถ พูดคุย ช่วยเหลือ 
นร อย่�งรวดเร็ว  และดำ�เนินก�ร เรื่องต่�งๆ ที่เป็นทั้งเรื่องส่วนตัว และก�รเรียน   เช่น  
ก�รประชุมครูวิช�ต่�งๆ   ติดต่อ  เป็นตัวแทนที่ส�ม�รถทำ�หน้�ที่แทน  ผปค  ของ นร 
นั้นๆ  ได้

ผู้ปกครอง หรือ ผู้แทนโดยชอบธรรมต�มกฎหม�ย อ�จได้รับเลือกให้อ�ศัยในประเทศ
นิวซีแลนด์พร้อมกับลูกช�ย หรือลูกส�วได้  ทั้งนี้จะต้องทำ�เรื่องยื่นขอวีซ่�ให้เป็นผู้ดูแล
เด็กของตนได้ตลอดระยะเวล�ที่เรียนที่ รร  St Paul’s

St Paul’s  มีข้อตกลงในเรื่อง  ม�ตร�ฐ�นท�งด้�นก�รศึกษ� หลักเกณฑ์ก�รปฏิบัติเพื่อ
ดูแลคว�มปลอดภัยและสวัสดิภ�พของนักเรียนน�น�ช�ติ  กำ�หนดโดยกระทรวงก�รศึกษ�
ของประเทศนิวซีแลนด์    ส�ม�รถเข้�เชคได้ในเวปไซต์ NZQA: http://www.nzqa.govt.
nz/providers-partners/caring-for-international-students
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แค้มป์   
โรงเรียนผจญภัยทีฮอย เป็นที่ตั้งที่สองของเซนต์ปอลสำ�หรับนักเรียนชำ�ยในระดับชั้นปีที่ 
10 ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเมืองเทำ�โป ที่นี่เป็นที่เดียวในนิวซีแลนด์ที่มีโปรแกรม กลับไปเรียนรู้
ระดับเบื้องต้นของกำ�รผจญภัยกลำ�งแจ้ง 18 สัปดำ�ห์ ปรัชญำ�ของโรงเรียนอยู่บนพื้นฐำ�นข
องกำ�รพัฒนำ�ตนเองผ่ำ�นกำ�รผจญภัย ‘

ที่ทีฮอย, นักเรียนชำ�ยในชั้นปีที่ 10 จะถูกถอดจำ�กเทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่นโทรทัศน์และ
โทรศัพท์มือถือและให้อำ�ศัยในที่พักร่วมกันกับเพื่อนเจ็ดคนที่มีอำ�ยุไล่เลี่ยกัน, นักเรียนจะ
ได้รับกำ�รศึกษำ�ปกติและเรียนรู้ประสบกำ�รณ์กลำ�งแจ้ง พวกเขำ�จะอำ�ศัยอยู่และทำ�งำ�นร่ว
มกัน, มีควำ�มรับผิดชอบต่อกำ�รจัดเก็บบ้ำ�นพักของตัวเองและกำ�รจัดเตรียมอำ�หำ�ร

ในแต่ละสัปดำ�ห์เด็ก ๆ ใช้เวลำ�สำ�มวันนอกห้องเรียน และสี่วันในห้องเรียนที่พวกเขำ�
ต้องศึกษำ�ในหลักสูตรกำ�รศึกษำ�ในวิชำ�หลักทั้งหมด กิจกรรมกลำ�งแจ้งรวมไปถึงพำ�ยเรือ
คำ�ยัค, เล่นเรือใบ, ปีนหน้ำ�ผำ�, งำ�นฝีมือภูเขำ�, พำ�ยเรือคำ�ยัคในทะเล, เข้ำ�ถ้ำ�, กำ�รอยู่รอด
ในป่ำ�, เดินป่ำ�, โรยตัวจำ�กหน้ำ�ผำ�และฐำ�นผจญภัยด้วยเชือกในที่สูง

เจ้ำ�หน้ำ�ที่สมำ�ชิกทุกคนในทีฮอยเป็นครูผู้สอนที่ได้รับกำ�รฝึกอบรมเพิ่มเติมอย่ำ�งเข้มข้นใน
กำ�รกำ�กับดูแลโปรแกรมกำ�รอยู่รอดกลำ�งแจ้งและกำ�รปฐมพยำ�บำ�ล

ที ่พักอ�ศัย 
หอพัก
กำ�รอยู่ประจำ�-กินนอนที่เซนต์พอลเป็นประสบกำ�รณ์ที่คุ้มค่ำ�มำ�ก ในแต่ละหอพักของเรำ�
ทั้งหมดสี่หอ เรำ�มีผู้คุมหอ (Housemasters) ผู้ช่วยผู้คุมหอ, แม่บ้ำ�นและสองอำ�จำ�รย์ผู้
สอน มีหอชำ�ยสำ�มหอ และหอหญิงหนึ่งหอ มีกำ�รกำ�กับกำ�รดูแลกำ�รทำ�กำ�รบ้ำ�นในทุกๆ
เย็นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนทำ�งด้ำ�นวิชำ�กำ�รให้เข้มแข็ง

โฮมสเตย์ 
นักเรียนสำ�มำ�รถเรียนรู้ประสบกำ�รณ์กำ�รใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวคนนิวซีแลนด์ สำ�มำ�รถ
เลือกแบบเต็มเวลำ�หรือเฉพำ�ะในช่วงวันหยุดสุดสัปดำ�ห์และวันหยุดของโรงเรียน ครอบครัว
ท่ีเข้ำ�ร่วมท้ังหมดได้ผ่ำ�นข้ันตอนกำ�รสมัครอย่ำ�งเข้มงวดรวมท้ังกำ�รตรวจสอบจำ�กตำ�รวจ
และได้รับกำ�รเข้ำ�เย่ียมชมและได้รับอนุมัติจำ�กทำ�งโรงเรียน โรงเรียนจะต้องมีควำ�มพอใจท่ี
ผู้ดูแลโฮมสเตย์จะสำ�มำ�รถให้ควำ�มปลอดภัยท้ังในด้ำ�นสภำ�พแวดล้อมทำ�งกำ�ยภำ�พและอำ�
รมณ์ได้ โรงเรียนมีควำ�มคำ�ดหวังว่ำ�นักเรียนจะใช้ชีวิตตำ�มกฎของครอบครัวและเป็นเหมือ
นสมำ�ชิกของครอบครัว

ก�รศึกษ�รอบด้�น   
ดนตรี  วัฒนธรรม  เทคโนโลย่ี  
นักเรียนจะได้รับกำ�รสนับสนุนที่จะพัฒนำ�ศักยภำ�พด้ำ�นเพลง ละครและศิลปะในขณะที่
อยู่ที่เซนต์ปอล นักเรียนชำ�ยชั้นปีที่ 9 ทุกคนจะต้องเรียนรู้ที่จะเล่นเครื่องดนตรีและมี
ส่วนร่วมในโปรแกรมวงดนตรี โรงเรียนยังมีที่มีอุปกรณ์ครบครันสำ�หรับห้องศิลปะ ห้อง
ออกแบบ และสิ่งอำ�นวยควำ�มสะดวกด้ำ�นเทคโนโลยี ห้องมืดและห้องปฏิบัติกำ�รโลหะ/ไม้

กีฬ�
กำ�รมีส่วนร่วมในกีฬำ�ฤดูร้อนและกีฬำ�ฤดูหนำ�วเป็นภำ�คบังคับ โรงเรียนมีสิ่งอำ�นวยควำ�ม
สะดวกด้ำ�นกีฬำ�ระดับเฟิร์สคลำ�สรวมถึงสนำ�มฮอกกี้ระดับสำ�กล, สนำ�มเทนนิส, สนำ�มสค
วอช, สระว่ำ�ยน้ำ�อุ่น 25เมตร ศูนย์ออกกำ�ลังกำ�ยและสนำ�มเด็กเล่นกลำ�งแจ้งที่กว้ำ�งขวำ�ง

วัฒนธรรม  ช�ว คริสเตียน และ เผ่�เม�รี  
ศำ�สนำ�คริสต์มีบทบำ�ทสำ�คัญในชีวิตที่เซนต์ปอลและกิจกรรมทำ�งจิตวิญญำ�ณจะขึ้นอยู่กับ
ควำ�มเชื่อในศำ�สนำ�คริสต์เตียน อย่ำ�งไรก็ตำ�มเรำ�เฉลิมฉลองควำ�มหลำ�กหลำ�ยในชุมชน
โรงเรียนของเรำ�และต้อนรับสมำ�ชิกของนิกำ�ยและศำ�สนำ�อื่น นอกจำ�กนี้นักเรียนยังมีโอ
กำ�สที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับหนึ่งในวัฒนธรรมดั้งเดิมของนิวซีแลนด์ (วัฒนธรรมเมำ�รี) โดย
กำ�รมีส่วนร่วมในชั้นเรียนภำ�ษำ�, กลุ่ม Kapa Haka และกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นร่วมกันทั้ง
โรงเรียน

ปีก�รศึกษ� 
ปีก�รศึกษ�ของ นร ระดับมัธยมของประเทศนิวซีแลนด์ เทอมแรก
เริ่มปล�ยเดือน มกร�คม  สิ้นสุดในเทอมสุดท้�ยประม�ณต้นเดือน
ธันว�คม   ดังนั้น ก�รเริ่มต้นเรียนตั้นแต่ต้นปีนั้น เป็นสิ่งที่เหม�ะ
สมอย่�งยิ่งสำ�หรับ นร ปี 11-13   แต่สำ�หรับ นร ปี 9 และ 10  
ส�ม�รถเริ่มต้นเรียนได้ตลอดปี 

ก�รส่งเสริมในเร่ืองภ�ษ�อังกฤษ
นร ต่�งช�ติทั้งหล�ยจำ�เป็นต้องมีพื้นฐ�นคว�มเข้�ใจภ�ษ�อังกฤษม�
พอสมควร  อย่�งไรก็ต�ม   ท�ง รร จัดห้องเรียนเพิ่มวิช�  ESOL 
(English for Speakers of Other Languages) ให้ นร ต่�งช�ติทุก
วัน  ห้องเรียนมีขน�ดเล็กเพื่อ นร แต่ละคนจะได้เรียนรู้ต�มระดับ
คว�มส�ม�รถ     อนึ่ง  ท�ง รร ส�ม�รถช่วยดำ�เนินก�รให้  นร ปี  
12 และ 13 ที่ต้องก�รเตรียมตัวเข้�สอบ  IELTS และ TOEFL ได้
ด้วย

วิช�เรียนและประก�ศนียบัตร   
St Paul’s มีระบบก�รศึกษ� 2 แบบ คือ  NCEA / National 
Certificate of Educational Achievement หรือ  Cambridge 
International  เป็นระบบส�กลที่ยอมรับทั่วโลก   รร มีชื่อเสียงโด่ง
ดัง เป็นที่ยอมรับอย่�งต่อเนื่องในคว�มสำ�เร็จอย่�งยอดเยี่ยมของ 
นร ที่ได้รับคะแนนโดยเฉลี่ยที่สูงสุดของประเทศม�โดยตลอด

วิช�เรียนทั้งหมดเป็นภ�ษ�อังกฤษ นรต่�งช�ติจะเรียนไปด้วยกันกับ
เด็ก นร ของนิวซีแลนด์  ในปี 9 และ 10 จะมีวิช�ภ�คบังคับทั้งหมด 
7 วิช�    นร  ปี 11 ถึง 13 นร จะเลือกเรียน 5 หรือ  6 วิช�เพื่อ
สอบเข้�มห�วิทย�ลัย

ห้องเรียนมีขน�ดเล็ก  มี นร ไม่เกิน 20 คน  ซึ่งทำ�ให้ได้รับก�รใส่ใจ
จ�กครูวิช�นั้นอย่�งเต็มที่  ก�รบ้�นที่มอบหม�ยให้ทำ�นั้น  จะเน้น 
นร  นำ�คว�มริเริ่ม สร้�งสรรค์ในคว�มคิดของตน และ ฝีก นร ให้มี
ระเบียบวินัยในตัวเอง

ด้วยระบบก�รสอนที่เน้นก�รพัฒน�ตน และคว�มเข้มงวด มีวินัย  
ทำ�ให้  นร ที่สำ�เร็จก�รศึกษ�จ�ก  St Paul’s ส�ม�รถสอบผ่�นเข้�สู่
มห�ลัยที่มีชื่อเสียงทั่วโลกได้   รวมทั้ง เมือง  โอ๊คแลนด์   ไวก�โต้   
ซิดนีย์   เมลเบิร์น   เคมบริดจ์   ดุ๊ก และ เยล

ด้�นวิช�ก�ร   

สถ�นที่ตั้งของโรงเรียนอยู่กล�งเมืองแฮมมิลตัน (Hamilton)   มีพื้นที่
กว้�งใหญ่ขน�ด  19 hectare ( ประม�ณ 120 ไร่)  ล้อมรอบด้วยต้นไม้
ใหญ่ สน�มหญ้�สวยง�ม   อยู่ใกล้ร้�นค้� Westfield Shopping Centre  
สน�มกีฬ� Porritt Athletic Stadium และ University Waikato

St Paul’s  มีคว�มยินดีต้อนรับ นร ที่ม�จ�กต่�งประเทศ   ไม่ว่�จะเป็น 
นร ไปกลับ พำ�นักกับครอบครัวHomestay  หรือ ม�อยู่ประจำ�ที่หอพัก     
นร ของรร จะได้รับก�รเอ�ใจใส่ และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย    เพื่อ
ให้ นร ส�ม�รถพัฒน�คว�มส�ม�รถ และมุ่งมั่นเพื่อให้ประสบคว�มสำ�เร็จ
ในก�รเรียนอย่�งที่ตั้งใจ

โรงเรียน เซนต์ปอล คอลลิจิเอจ
เป็นโรงเรียนเอกชน รับ นร ทั้งไปกลับ และ อยู่ประจำ�มีหอพัก  
เด็กช�ย ชั้นปีที่  9 - 13 (  อ�ยุ 13-18 ปี)  เด็กหญิง ชั้นปีที่  11-13 (อ�ยุ 
15-18 ปี)

รร ที่สองคือ แค้มป์ Tihoi Venture School สำ�หรับ   นร ช�ย ชั้นปีที่ 10  (14 - 15ปี )   ตั้งอยู่
ในเขตเมือง  เท�โป (Taupo)   โครงก�รนี้ มีเฉพ�ะที่นี่เท่�นั้น   นร  ใช้เวล�  18 อ�ทิตย์  เรียนรู้
ก�รผจญภัยในวิถีท�งธรรมช�ติ (outdoor adventure programme)  โดยหลักปรัชญ�ของ รร คือ   
พัฒน�ก�รเติบโตจ�กวัยเด็กสู่ก�รเป็นผู้ใหญ่ด้วยก�รผจญภัย ( Character development through 
adventure )

ที่ Tihoi นี้ นร ช�ย  ชั้นปีที่ 10 จะต้องอยู่ในบ้�นร่วมกัน 7 คน  โดยไม่มีอุปกรณ์ท�งเทคโนโลยี่ 
เช่น ทีวี  มือถือ  โดยเข้�ห้องเรียนต�มปกติ และกิจกรรมกล�งแจ้ง     นร จะอยู่ร่วมกัน ทำ�ง�น 
และแบ่งหน้�ที่รับผิดชอบ เช่น ดูแลทำ�คว�มสะอ�ดบ้�น   เตรียมอ�ห�ร  ด้วยกัน

ในแต่ละอ�ทิตย์ นร จะใช้เวล�  3 วัน ทำ�กิจกรรมกล�งแจ้ง และ 4 วันในชั้นเรียน ซึ่งเป็นก�ร
เรียนวิช�ต่�งๆ ต�มหลักสูตร   กิจกรรมกล�งแจ้ง มีม�กม�ย คือ   kayaking, sailing, rock 
climbing, mountain craft, sea kayaking, carving, bush survival, hiking, abseiling และปีน
หน้�ผ�สูง

จนท ดูแลที่ Tihoi ทั้งหมด ได้รับก�รฝึกสอนและชำ�น�ญก�ร  ส�ม�รถดูแล นร เมื่อทำ�กิจก�รต่�งๆ
ได้ และได้รับก�รอบรมเรื่องก�รปฐมพย�บ�ลเบื้องต้นเป็นอย่�งดี 

ก�รได้อยู่ที่หอพักของ รร นับว่�เป็นประสบก�รณ์ที่คุ้มค่�อย่�งยิ่ง  ในหอพักทั้ง 4 หอ นั้น  จะมี 
จนท ดูแล ประกอบด้วย  ผู้ปกครองหอ ผู้ช่วยฯ  แม่บ้�น และ ติวเตอร์  2 คน    หอพัก นร ช�ย 
มี 3 หอ  หอพัก นร หญิง มี 1 หอ   นร จะได้รับก�รดูแล ช่วยเหลือเรื่องเรียน  ทำ�ก�รบ้�น ในช่วง
เวล�เย็นทุกวัน  ได้อย่�งเต็มที่ 

นร ส�ม�รถมีประสบก�รณ์ในก�รพักอ�ศัยร่วมกับครอบครัวคนนิวซีแลนด์ได้   ทั้งระยะย�ว  หรือ 
ช่วงวันหยุดพัก หรือ ปิดเทอม    โอมสเตย์จะได้รับก�รคัดเลือก  ผ่�นก�รตรวจเชคประวัติ   และ
ตรวจสอบจ�ก จนท ของ รร  โดยจะต้องพิจ�รณ�คว�มเหม�ะสมที่จะให้ก�รดูแล นร ให้อยู่ในสิ่ง
แวดล้อมที่เหม�ะสม และ ปลอดภัย    ซึ่ง นร ก็จะต้องปฏิบัติตัวให้อยู่ในระเบียบของบ้�นโฮม
สเตย์นั้นๆ เสมือนกับเป็นสม�ชิกในครอบครัว

รร ส่งเสริมให้ นร ได้รับรู้ด้�นดนตรี ก�รละคร  ศิลปะ  นร  ช�ย ปี 9 จะต้องเลือกเล่นเครื่องดนตรี 
และเข้�ร่วมในวง   ท�ง รร มีห้องเรียนที่ทันสมัย เพรียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ในง�นด้�นศิลปะ   
ออกแบบ   เทคโนโลยี่   ห้องมืด  และง�นช่�งฝีมือต่�งๆ  (wood workshop)

นร จะต้องร่วมเล่นกีฬ�สำ�หรับฤดูร้อน และ ฤดูหน�ว โดยภ�คบังคับ  ท�ง รร มีคว�มเป็นเลิศใน
กิจกรรม และอุปกรณ์กีฬ�ประเภทต่�งๆ   มีสน�มกีฬ�ที่มีม�ตรฐ�น  เช่น  สน�มฮ๊อคกี้   เทนนิส   
สคอช   สระว่�ยน้ำ�   ยิม   บ�สเกตบอล   วอลเล่ย์บอล  และสน�มกีฬ�กล�งแจ้งต่�งๆ 

วัฒนธรรมของช�วคริสเตียมมีบทบ�ทสำ�คัญในโรงเรียน และกิจกรรมต่�งๆท�งศ�สน�  โดยมี
ร�กฐ�นจริยธรรมม�จ�ก Anglican    อย่�งไรก็ต�ม ท�ง รร ก็ยินดีส่งเสริม นร เข้�ร่วมกิจกรรม 
เฉลิมฉลองกับวัฒนธรรม ที่หล�กหล�ย
 นร จะได้มีโอก�สเรียนรู้กับวัฒนธรรมอันเก่�แก่ ดั้งเดิมของประเทศนิวซีแลนด์  ชนเผ่�เม�รี 
มีทั้งก�รเรียนรู้เรื่อง  ภ�ษ� ,ก�รร้องก�รเต้น Kapa Haka, และง�นพิเศษต่�งๆ ที่จัดขึ้นใน
โรงเรียน


