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ระบบกลุ่ม (HOUSE/บูำ�น) 
นักเรียนทุกคนจะตูองเป็นสมำ�ชิกในหน่ึงในแปดบูำ�น - สี่บูำ�นสำ�หรับนักเรียนประจำ�
และบูำ�นสี่สำ�หรับนักเรียนไปกลับ แต่ละบูำ�นคือส่วนขยำ�ยของครอบครัวของคร้, เจูำ�
หนูำ�ที่ และนักเรียน ที่จะเชื่อมควำ�มสัมพันธ์ใหูมีส่วนร่วมในกำ�รปฏิบัติหนูำ�ที่, ควำ�ม
จงรักภักดีและมิตรภำ�พ นักเรียนโตจะตูองใหูควำ�มช่วยเหลือนักเรียนที่มีอำ�ยุนูอยกว่ำ�
และตูองมีควำ�มรับผิดชอบในกลุ่มบูำ�นและโรงเรียน

ผู้ปกครอง 
นักศึกษำ�ต่ำ�งชำ�ติทุกคนจะตูองมีผู้ปกครอง (ผู้ด้แลที่นิวซีแลนด์) ในขณะที่พวกเขำ�อย่้
ที่เซนต์พอล ผู้ปกครองของนักเรียนอำ�จจะเป็นญำ�ติหรือเพื่อนของครอบครัว หรือเซนต์
พอลสำ�มำ�รถแต่งตัง้บุคคลอื่นที่เหมำ�ะสม

มันเป็นสิ่งสำ�คัญที่นักเรียนจะมีคนนอกเหนือจำ�กคนในครอบครัวโฮมสเตย์ของพวกเขำ� 
ที่พวกเขำ�สำ�มำ�รถนัดเจอไดูอย่ำ�งสม่ำ�เสมอและใหูควำ�มช่วยเหลือตอบสนองนักเรียน
โดยตรงไดู ผู้ปกครองช่วยจัดกำ�รกับเรื่องส่วนตัวและกำ�รบริหำ�รจัดกำ�รต่ำ�งๆ เช่นกำ�
รสัมภำ�ษณ์ผู้ปกครองในนำ�มของครอบครัวของนักเรียน จะเป็นกำ�รดีที่ผู้ปกครองพ้ด
ภำ�ษำ�เดียวกับนักเรียนและครอบครัวของพวกเขำ�

บุพกำ�รีร่วมติดตำ�มหรือผู้ปกครองตำ�มกฎหมำ�ย
พ่อแม่หรือผู้ปกครองตำ�มกฎหมำ�ยอำ�จเลือกที่จะมำ�อำ�ศัยอย่้ในประเทศนิวซีแลนด์กับ
ล้กชำ�ยหรือล้กสำ�วของพวกเขำ� คุณจำ�เป็นตูองขอวีซ่ำ�ที่เหมำ�ะสมที่จะช่วยใหูคุณสำ�มำ�
รถอย่้ด้แลล้กของคุณในขณะที่พวกเขำ�เขูำ�เรียนที่เซนต์พอล

กฏกำ�รปฏิบัติ 
เซนต์พอลไดูลงนำ�มในกฏของกำ�รปฏิบัติสำ�หรับกำ�รอภิบำ�ลนักเรียนต่ำ�งชำ�ติ ที่ถ้ก
พัฒนำ�โดยกระทรวงศึกษำ�ธิกำ�รของประเทศนิวซีแลนด์
สำ�เนำ�ของกฏสำ�มำ�รถหำ�ไดูจำ�กเว็บไซต์ NZQA:
http://www.nzqa.govt.nz/providers-partners/caring-for-international-students
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โรงเรียนผจญภัยทีฮอย 
โรงเรียนผจญภัยทีฮอย เป็นที่ตัง้ที่สองของเซนต์ปอลสำ�หรับนักเรียนชำ�ยในระดับชัน้ปีที่ 
10 ซึ่งตัง้อย่้ใกลูกับเมืองเทำ�โป ที่น่ีเป็นที่เดียวในนิวซีแลนด์ที่มีโปรแกรม กลับไปเรียนรู้
ระดับเบื้องตูนของกำ�รผจญภัยกลำ�งแจูง 18 สัปดำ�ห์ ปรัชญำ�ของโรงเรียนอย่้บนพื้นฐำ�นข
องกำ�รพัฒนำ�ตนเองผ่ำ�นกำ�รผจญภัย ‘

ที่ทีฮอย, นักเรียนชำ�ยในชัน้ปีที่ 10 จะถ้กถอดจำ�กเทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่นโทรทัศน์และ
โทรศัพท์มือถือและใหูอำ�ศัยในที่พักร่วมกันกับเพื่อนเจ็ดคนที่มีอำ�ยุไล่เลี่ยกัน, นักเรียนจะ
ไดูรับกำ�รศึกษำ�ปกติและเรียนรู้ประสบกำ�รณ์กลำ�งแจูง พวกเขำ�จะอำ�ศัยอย่้และทำ�งำ�นร่ว
มกัน, มีควำ�มรับผิดชอบต่อกำ�รจัดเก็บบูำ�นพักของตัวเองและกำ�รจัดเตรียมอำ�หำ�ร

ในแต่ละสัปดำ�ห์เด็ก ๆ ใชูเวลำ�สำ�มวันนอกหูองเรียน และสี่วันในหูองเรียนที่พวกเขำ�
ตูองศึกษำ�ในหลักส้ตรกำ�รศึกษำ�ในวิชำ�หลักทัง้หมด กิจกรรมกลำ�งแจูงรวมไปถึงพำ�ยเรือ
คำ�ยัค, เล่นเรือใบ, ปีนหนูำ�ผำ�, งำ�นฝีมือภ้เขำ�, พำ�ยเรือคำ�ยัคในทะเล, เขูำ�ถูำ�, กำ�รอย่้รอด
ในป่ำ �, เดินป่ำ �, โรยตัวจำ�กหนูำ�ผำ�และฐำ�นผจญภัยดูวยเชือกในที่ส้ง

เจูำ�หนูำ�ที่สมำ�ชิกทุกคนในทีฮอยเป็นคร้ผู้สอนที่ไดูรับกำ�รฝึกอบรมเพิ่มเติมอย่ำ�งเขูมขูนใน
กำ�รกำ�กับด้แลโปรแกรมกำ�รอย่้รอดกลำ�งแจูงและกำ�รปฐมพยำ�บำ�ล

ที่พักอำ�ศัย 
โรงเรียนประจำ�-กินนอน 
กำ�รอย่้ประจำ�-กินนอนที่เซนต์พอลเป็นประสบกำ�รณ์ที่คูุมค่ำ�มำ�ก ในแต่ละหอพักของเรำ�
ทัง้หมดสี่หอ เรำ�มีผู้คุมหอ (Housemasters) ผู้ช่วยผู้คุมหอ, แม่บูำ�นและสองอำ�จำ�รย์ผู้
สอน มีหอชำ�ยสำ�มหอ และหอหญิงหน่ึงหอ มีกำ�รกำ�กับกำ�รด้แลกำ�รทำ�กำ�รบูำ�นในทุกๆ
เย็นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนทำ�งดูำ�นวิชำ�กำ�รใหูเขูมแข็ง

โฮมสเตย์
นักเรียนสำ�มำ�รถเรียนรู้ประสบกำ�รณ์กำ�รใชูชีวิตร่วมกับครอบครัวคนนิวซีแลนด์ สำ�มำ�รถ
เลือกแบบเต็มเวลำ�หรือเฉพำ�ะในช่วงวันหยุดสุดสัปดำ�ห์และวันหยุดของโรงเรียน ครอบครัว
ท่ีเขูำ�ร่วมทัง้หมดไดูผ่ำ�นขัน้ตอนกำ�รสมัครอย่ำ�งเขูมงวดรวมทัง้กำ�รตรวจสอบจำ�กตำ�รวจ
และไดูรับกำ�รเขูำ�เย่ียมชมและไดูรับอนุมัติจำ�กทำ�งโรงเรียน โรงเรียนจะตูองมีควำ�มพอใจท่ี
ผู้ด้แลโฮมสเตย์จะสำ�มำ�รถใหูควำ�มปลอดภัยทัง้ในดูำ�นสภำ�พแวดลูอมทำ�งกำ�ยภำ�พและอำ�
รมณ์ไดู โรงเรียนมีควำ�มคำ�ดหวังว่ำ�นักเรียนจะใชูชีวิตตำ�มกฎของครอบครัวและเป็นเหมือ
นสมำ�ชิกของครอบครัว

กำ�รศึกษำ �รอบตัว
เพลง, วัฒนธรรมและเทคโนโลยี
นักเรียนจะไดูรับกำ�รสนับสนุนที่จะพัฒนำ�ศักยภำ�พดูำ�นเพลง ละครและศิลปะในขณะที่
อย่้ที่เซนต์ปอล นักเรียนชำ�ยชัน้ปีที่ 9 ทุกคนจะตูองเรียนรู้ที่จะเล่นเครื่องดนตรีและมี
ส่วนร่วมในโปรแกรมวงดนตรี โรงเรียนยังมีที่มีอุปกรณ์ครบครันสำ�หรับหูองศิลปะ หูอง
ออกแบบ และสิ่งอำ�นวยควำ�มสะดวกดูำ�นเทคโนโลยี หูองมืดและหูองปฏิบัติกำ�รโลหะ/ไมู

กีฬำ�
กำ�รมีส่วนร่วมในกีฬำ�ฤด้รูอนและกีฬำ�ฤด้หนำ�วเป็นภำ�คบังคับ โรงเรียนมีสิ่งอำ�นวยควำ�ม
สะดวกดูำ�นกีฬำ�ระดับเฟิร์สคลำ�สรวมถึงสนำ�มฮอกกีร้ะดับสำ�กล, สนำ�มเทนนิส, สนำ�มสค
วอช, สระว่ำ�ยนูำ�อุ่น 25เมตร ศ้นย์ออกกำ�ลังกำ�ยและสนำ�มเด็กเล่นกลำ�งแจูงที่กวูำ�งขวำ�ง

ศำ�สนำ�คริสต์และประเพณีของชำ�วเมำ�รี 
ศำ�สนำ�คริสต์มีบทบำ�ทสำ�คัญในชีวิตที่เซนต์ปอลและกิจกรรมทำ�งจิตวิญญำ�ณจะขึ้นอย่้กับ
ควำ�มเชื่อในศำ�สนำ�คริสต์เตียน อย่ำ�งไรก็ตำ�มเรำ�เฉลิมฉลองควำ�มหลำ�กหลำ�ยในชุมชน
โรงเรียนของเรำ�และตูอนรับสมำ�ชิกของนิกำ�ยและศำ�สนำ�อื่น นอกจำ�กน้ีนักเรียนยังมีโอ
กำ�สที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับหน่ึงในวัฒนธรรมดัง้เดิมของนิวซีแลนด์ (วัฒนธรรมเมำ�รี) โดย
กำ�รมีส่วนร่วมในชัน้เรียนภำ�ษำ�, กลุ่ม Kapa Haka และกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นร่วมกันทัง้
โรงเรียน

ปีกำ�รศึกษำ�ในนิวซีแลนด์ 
โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์เริ่มตูนเปิดภำ�คเรียนที่ปลำ�ยเดือน
มกรำ�คมและสิน้สุดในช่วงตูนเดือนธันวำ�คม โรงเรียนตูองกำ�ร
ใหูนักเรียนในชัน้ปีที่ 11-13 เริ่มเขูำ�เรียนตัง้แต่ตูนปี นักเรียน
ในชัน้ปีที่ 9 และ 10 สำ�มำ�รถที่จะเริ่มตูนเรียนไดูในเวลำ�ใดของ
ปีก็ไดู

ช่วยเหลือดูำ�นภำ�ษำ�อังกฤษ
นักศึกษำ�ต่ำ�งชำ�ติทุกคนจะตูองมีพื้นฐำ�นควำ�มเขูำ�ใจภำ�ษำ�
อังกฤษ ESOL (ภำ�ษำ�อังกฤษสำ�หรับผู้พ้ดภำ�ษำ�อื่น) กำ�รเรียน
กำ�รสอนมีจัดใหูในทุกวัน ชัน้เรียนมีขนำ�ดเล็กและนักเรียนทุก
คนจะไดูรับแผนกำ�รเรียนรู้ของแต่ละบุคคล มีควำ�มช่วยเหลือ
สำ�หรับกำ�รสอบ IELTS และกำ�รเตรียมสอบ TOEFL สำ�หรับ
นักเรียนในชัน้ปีที่ 12 และ 13 และโรงเรียนสำ�มำ�รถจัดกำ�รเรื่อง
กำ�รสอบใหูไดูถูำ�ตูองกำ�ร 

วิชำ�และระดับกำ�รศึกษำ� 
โรงเรียนเซนต์พอลสำ�มำ�รถออกสองระดับวุฒิกำ�รศึกษำ�
สำ�หรับโรงเรียนมัธยม: NCEA, วุฒิกำ�รศึกษำ�นิวซีแลนด์ กับ 
Cambridge International คุณวุฒิที่ไดูรับกำ�รยอมรับในระดับสำ�
กล โรงเรียนมีชื่อเสียงอันยำ�วนำ�นในควำ�มเป็นเลิศทำ�งวิชำ�กำ�รที่
มีผลกำ�รเรียนของนักเรียนส้งกว่ำ�ค่ำ�เฉลี่ยของประเทศ

บทเรียนทัง้หมดเป็นภำ�ษำ�อังกฤษและนักศึกษำ�ต่ำ�งชำ�ติจะไดู
เรียนในหลักส้ตรเต็มร้ปแบบของกำ�รศึกษำ�ควบค่้ไปกับนักเรียน
นิวซีแลนด์ ในชัน้ปีที่ 9 และ 10 มีหลักส้ตรกลำ�งเจ็ดวิชำ� ในชัน้
ปี 11-13 นักเรียนจะเลือกหูำ�หรือหกวิชำ�ที่จะช่วยใหูพวกเขำ�
สำ�มำ�รถเขูำ�เรียนในมหำ�วิทยำ�ลัยไดู

ชัน้เรียนขนำ�ดเล็กที่มีนักเรียนนูอยกว่ำ� 20 คน ช่วยใหูนักเรียน
ไดูรับกำ�รเรียนหน่ึงต่อหน่ึงอย่ำ�งสม่ำ�เสมอจำ�กคุณคร้ของพวก
เขำ� กำ�รบูำ�นยังเป็นองค์ประกอบสำ�คัญของกำ�รเรียนรู้ มีควำ�ม
คำ�ดหวังใหูนักเรียนแต่ละคนสำ�มำ�รถกระตูุนตัวเองในกำ�รทำ�งำ�น 
และสำ�มำ�รถมีระเบียบวินัยในตัวเอง

โปรแกรมที่ไดูรับกำ�รคัดสรรอย่ำ�งเขูมงวดทำ�ใหูผู้สำ�เร็จกำ�รศึก
ษำ�จำ�กเซนต์พอลสำ�มำ�รถลงทะเบียนเขูำ�เรียนในมหำ�วิทยำ�ลัย
ระดับโลก รวมถึงมหำ�วิทยำ�ลัยในโอ๊คแลนด์, ไวคำ�โตู, ซิดนีย์, 
เมลเบิร์น, เคมบริดจ์, ดยุคและเยล

กำ�รศึกษำ �ที่ เสนอใหู

โรงเรียนตัง้อย่้ในใจกลำ�งเมืองแฮมิลตันบนเน้ือที่ 19 เฮกเตอร์ เป็น
พื้นที่และสวนที่เก่ำ�แก่ โรงเรียนอย่้ใกลูกับศ้นย์กำ�รคูำ�เวสต์ฟิลด์, 
สนำ�มกรีฑำ� Porritt และ มหำ�วิทยำ�ลัยไวคำ�โตู

โรงเรียนเซนต์พอลยินดีตูอนรับนักเรียนต่ำ�งชำ�ติไม่ว่ำ�จะเป็นนักเรียน
ประจำ�-กินนอนอำ�ศัยในบริเวณโรงเรียนหรือเป็นนักเรียนไปกลับ พัก
กับโฮมสเตย์ นักเรียนทุกคนจะไดูรับควำ�มปลอดภัยและอย่้ในสภำ�พ
แวดลูอมที่ปลอดภัย ที่พวกเขำ�สำ�มำ�รถมีสมำ�ธิในกำ�รเรียนรู้และ
พัฒนำ�ควำ�มสำ�มำ�รถของแต่ละคน

โรงเรียนมัธยมเซนต์พอลเป็นโรงเรียนเอกชนท่ีมีทัง้
นักเรียนไปกลับ และนักเรียนประจำ�-กินนอน รับเฉ
พำ�ะนักเรียนชำ�ยในระดับจ้เนียร์ชัน้ปีท่ี 9-10 (อำ�ยุ 13-
15 ปี) และสหศึกษำ�ในระดับซีเนียร์ชัน้ปีท่ี 11-13 (อำ�
ยุ 15-18 ปี)


