
1.  ออกจากบ้าน – การจากลา ความรู้สกึทัง้ดีใจและเสียใจ

2.  การมาถงึออสเตรเลีย – ความรู้สกึทัง้ต่ืนเต้นและกงัวลใจเก่ียวกบัการ
พกัอยูใ่นแอดเิลดและ Mercedes College

3.  การปรับตวัเข้ากับครอบครัวโฮมสเตย์ – ความรู้สกึดีใจและต่ืนเต้น 
แตอ่าจจะสบัสนและเหน่ือยล้าร่วมด้วย ทกุอยา่งใหมไ่ปหมด

4.  ความชอ็คทางวัฒนธรรม – ความคดิถงึครอบครัว ความรู้สกึเหงาเม่ือ
ไมมี่เพ่ือน และการรับประสบการณ์ในโรงเรียนใหมแ่ละอาจจะได้ทาน
อาหารแปลก ๆ กบัครอบครัวโฮมสเตย์

5.  ความรู้สึกไม่แน่นอน – ความสงสยัวา่ท�าถกูหรือเปลา่? จะบรรลเุป้า
หมายได้หรือไม?่

6. �การปรับตวัเข้ากับชีวติใหม่ – ความรู้สกึมัน่ใจ การท�าความรู้จกักบั
เพ่ือนใหมใ่นแอดิเลด การสนกุกบัชัน้เรียนท่ี Mercedes College และ
การใช้ชีวิตกบัครอบครัวโฮมสเตย์ของทา่น

7.  การส�าเร็จการศกึษา – การบรรลตุามเป้าหมายท่ี Mercedes 

College พร้อมอนาคตใหมข้่างหน้า ความรู้สกึดี

8.  การออกจากออสเตรเลีย – การจากลา ความรู้สกึเศร้าเม่ือต้องไป
จากเพ่ือน ๆ ท่ี Mercedes และครอบครัวโฮมสเตย์ ความกงัวลเก่ียวกบั
ชีวิตใหมข่องทา่น แตก็่ดีใจท่ีจะได้กลบัไปหาครอบครัวและเพ่ือนเก่า

9.  การกลับถงึบ้านเกดิ – ได้ท�าความรู้จกักบัครอบครัว/เพ่ือน ๆ อีกครัง้ 
เร่ิมการเรียนในระดบัอดุมศกึษาและปรับตวัเข้ากบัชีวิตใหมท่ี่บ้าน – 
หรือบางทีทา่นอาจจะสนกุกบัชีวิตท่ี Mercedes College มากซะจน
อยากกลบัไปเรียนตอ่ท่ีออสเตรเลียอีกก็ได้!

ขัน้ตอนการปรับตวั

การดแูลนกัศกึษา

ชีวิตในออสเตรเลียอาจจะแตกตา่งไปอยา่งมากกบัชีวิตในประเทศของนกัศกึษา
เอง และนกัศกึษาจะต้องใช้เวลาเพ่ือเรียนรู้การท�าสิง่ตา่ง ๆ ด้วยวิธีท่ีแตกตา่ง
ออกไป

นกัศกึษาทกุคนจะพบกบัชว่งเวลาการปรับตวั นกัศกึษาท่ีมาถงึพร้อมกบัความ
เตม็ใจท่ีจะลองสิง่ใหมน่ัน้จะปรับตวัเข้ากบัประเทศใหมไ่ด้งา่ยกวา่ เจ้าบ้านโฮม
สเตย์จะให้ค�าแนะน�าและความชว่ยเหลือแก่นกัศกึษาตลอดการเรียนท่ีน่ี

เม่ือมาถงึแอดเิลด นกัศกึษานานาชาตทิกุคนจะได้รับเบอร์โทรตดิตอ่ของผู้
ประสานงานสวสัดกิารและท่ีพกันกัศกึษา นัน่ก็คือคณุ Robyn Halliday 
นกัศกึษาสามารถตดิตอ่เธอได้ตลอด 24 ชัว่โมงหากมีปัญหาใด ๆ

ผู้ประสานงานสวสัดกิารและท่ีพกันกัศกึษาจะประสานงานระหวา่งครอบครัวใน
ตา่งประเทศ นกัศกึษานานาชาต ิเจ้าบ้านโฮมสเตย์ และ Mercedes College 
เพ่ือแก้ไขปัญหาตา่ง ๆ

การปรับตวั

บ้านแตล่ะหลงัมีกฎแตกตา่งกนัออกไป เจ้าบ้านโฮมสเตย์จะแนะน�านกัศกึษาให้
รู้จกับ้านของตนและเพ่ือนบ้าน รวมทัง้ชว่ยเหลือนกัศกึษาโดยให้ค�าแนะน�าเก่ียว
กบัการขนสง่

เพ่ือเป็นสว่นหนึง่ของการปรับตวัให้เข้ากบัชีวิตออสเตรเลีย เราหวงัวา่นกัศกึษา
จะเข้าร่วมกบัเจ้าบ้านโฮมสเตย์ของตนในการท�ากิจกรรมตา่งๆและการออกไป
เท่ียวนอกบ้าน

หลงัจากมาถงึได้ไมน่าน นกัศกึษาจะเร่ิมปรับตวัเข้ากบัชีวิตในโรงเรียน ท่ีพกัโฮม
สเตย์ และวิถีชีวิตของออสเตรเลีย

เจ้าบ้านโฮมสเตย์จะชว่ยเหลือนกัศกึษาในเร่ืองตอ่ไปนี:้

• กฎจราจร

• วิธีการเดนิทางไปกลบัโรงเรียน

• การซือ้ตัว๋โดยสาร

• รายละเอียดธนาคาร

การใช้ชีวิตในออสเตรเลียจะแตกตา่งไปจากท่ีบ้านของนกัศกึษาเองอยา่งมาก ถงึแม้นกัศกึษาจะย้ายมาอยูพ่ร้อมกบัเพ่ือนของครอบครัวท่ีอาศยัอยูใ่นเมืองใกล้ ๆ  
ในประเทศของพวกเขาเองก็ตาม ก็ยงัมีสิง่ใหมห่ลายอยา่งท่ีต้องท�าความคุ้นเคย เม่ือเวลาผา่นไปสกัพกั นกัศกึษาก็จะคุ้นเคยกบัสถานการณ์ใหมห่ลายอยา่ง 
และปรับตวัเข้ากบัชีวิตใหมใ่นออสเตรเลียได้

เราขอแนะน�าให้นกัศกึษาตรวจสอบสภาพอากาศในแอดเิลดวา่เป็นอยา่งไรในชว่งสปัดาห์ท่ีนกัศกึษาจะเดนิทางมา เน่ืองจากนกัศกึษาเกือบทกุคนเดนิทางมาจาก 
ซีกโลกเหนือ จงึต้องทราบวา่ฤดกูาลของซีกโลกใต้นัน้ตรงข้ามกนั นกัศกึษาควรตรวจสอบวา่วนัท่ีบนิมาถงึนัน้เป็นเช้าฤดหูนาวท่ีมีอากาศเยน็ 10 องศาเซลเซียส  
หรือเป็นตอนกลางวนัของฤดรู้อนท่ีมีอากาศร้อนกวา่ 36 องศาเซลเซียส เพ่ือให้สามารถเตรียมตวัรับอณุหภมิูท่ีจะต้องเจอเม่ือลงจากเคร่ืองบนิและเดินทาง 
ไปพบกบัเจ้าของบ้านโฮมสเตย์ได้

ก่อนเดนิทาง:�สิง่ท่ีควรรู้ก่อนไป

• รายละเอียดไปรษณีย์

• การใช้ชีวิตอยูก่บัครอบครัว เชน่: 

 - ข้อมลูสารอาหารและเวลาอาหาร

 - กฎการซกัผ้าและหน้าท่ีร่วมกนั

 - ความคาดหวงัด้านการใช้โทรศพัท์ / อินเทอร์เน็ต / ห้องน�า้



ห้องน�า้

เจ้าบ้านโฮมสเตย์จะแนะน�านกัศกึษาแตล่ะคนเก่ียวกบัวิธีใช้ห้องน�า้และวิธีปรับน�า้
ร้อนและน�า้เยน็

เน่ืองจากปกตแิล้วนกัศกึษาจะต้องใช้ห้องน�า้ร่วมกนักบัสมาชิกอ่ืนในบ้าน ทกุคนจงึ
ควรใสใ่จกบัเร่ืองตอ่ไปนี:้

• การอาบน�า้ (ไมค่วรอาบนาน)

•  ไมค่วรท�าน�า้เปือ้นนอกบริเวณฝักบวัหรืออา่งอาบน�า้ เพราะน�า้ท่ีหกบนพืน้นัน้
อาจเป็นอนัตรายตอ่ผู้ อ่ืนได้

การใช้น�า้

นกัศกึษาต้องเข้าใจวา่น�า้และไฟฟ้าเป็นทรัพยากรอนัมีคา่ การปิดไฟ เคร่ือง
ท�าความร้อน และก๊อกน�า้นัน้เป็นเร่ืองควรท�าทัง้ในแงข่องสิง่แวดล้อมและการเงิน 
ออสเตรเลียเป็นประเทศแห้งแล้งท่ีมีฤดรู้อนยาวนาน ดงันัน้น�า้จงึเป็นทรัพยากรท่ีมี
คา่มาก การใช้น�า้เกินความจ�าเป็นนัน้เป็นเร่ืองท่ีไมค่วรท�าในออสเตรเลีย นกัศกึษา
ท่ีใช้น�า้และไฟฟ้ามากเกินจ�าเป็นอาจจะถกูเก็บเงินเพ่ิมได้

การรับมือกบัสภาพอากาศ

เน่ืองจากแอดเิลดมีฤดหูนาวสัน้เพียงไมก่ี่เดือน แตมี่ฤดรู้อนหลายเดือน บ้านชาว
ออสเตรเลียสว่นใหญ่จงึออกแบบมาให้เยน็สบายและหุ้มฉนวนกนัอากาศร้อนด้าน
นอก บ้านเกือบทกุหลงัมีระบบการระบายความร้อนท่ีดีเพ่ือรับมือกบัความร้อนท่ี
นานหลายเดือน แตไ่มมี่เคร่ืองท�าความร้อนสว่นกลางในชว่งฤดหูนาว

บ้านจ�านวนมากมีเคร่ืองท�าความร้อนในห้องนัง่เลน่ แตอ่าจจะไมมี่ในห้องนอน 
ชาวออสเตรเลียจะสวมเสือ้ผ้าท่ีอบอุน่เม่ืออยูใ่นบ้านระหวา่งชว่งเดือนเหลา่นี ้ตอน
กลางคืนและตอนเช้าของฤดหูนาวท่ีสัน้ ๆ ของเราอาจจะมีอากาศเยน็ได้

นกัศกึษาอาจพบวา่ครอบครัวชาวแอดเิลดบางครอบครัวทานอาหารค�่าในชว่งบา่ย
แก่ๆ อยา่งไรก็ตาม ระหวา่งเดือนเดย์ไลท์เซฟวิ่งของฤดรู้อน จะทานอาหารนอก
บ้านในตอนเย็นท่ีมีอากาศอุน่สบายและเสร์ิฟอาหารหลงัชว่งเยน็ ความแตกตา่ง
เหลา่นีเ้ป็นสว่นหนึง่ของประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในประเทศอ่ืนท่ีมีวฒันธรรม
แตกตา่งออกไป

บญัชีธนาคาร

เราจะขอให้นกัศกึษานานาชาตทิกุคนท่ี Mercedes College เปิดบญัชีธนาคาร
ออสเตรเลีย บญัชีธนาคารของออสเตรเลียจะท�าให้นกัศกึษาสามารถเข้าถงึเงินของ
ตวัเองได้งา่ยขึน้ เพราะมีตู้ เอทีเอม็ตัง้อยูใ่นห้างสรรพสนิค้าทกุแหง่ เจ้าบ้านโฮม
สเตย์จะสามารถชว่ยนกัศกึษาเปิดบญัชีธนาคารและแนะน�านกัศกึษาเก่ียวกบัวิธี
การใช้งานตู้ เอทีเอม็ได้

ความปลอดภยัเก่ียวกบัแสงแดด

แอดเิลดมีแสงแดดสงูสดุถงึ 10 ชัว่โมงตอ่วนัในฤดใูบไม้ผลแิละฤดรู้อน 
แสงแดดในแอดเิลดนัน้แรงกวา่ประเทศอ่ืนหลายประเทศ เรามีวฒันธรรมสวม
เสือ้ผ้าปกป้องและทาครีมกนัแดดในฤดรู้อน มีหลายคนเดนิและนัง่ในท่ีร่ม
บอ่ย ๆ

แสงแดดและสภาพอากาศอบอุน่นัน้เป็นเร่ืองสนกุ แตน่กัศกึษาควรฟังค�า
แนะน�าของเจ้าบ้านโฮมสเตย์และเจ้าหน้าท่ีของโรงเรียนเก่ียวกบัการทาครีม
กนัแดดระหวา่งชว่งฤดรู้อน รวมทัง้ด่ืมน�า้มาก ๆ อาการผิวไหม้นัน้ก่อให้
เกิดความเจ็บปวดและเกิดขึน้ได้งา่ยถ้าไมใ่ช้มาตรการปกป้องจากแสงแดด 
นกัศกึษาจะได้ฟังเร่ืองความปลอดภยัเก่ียวกบัแสงแดดระหวา่งชว่งการ
ปฐมนิเทศของโรงเรียน

ความปลอดภยัเก่ียวกบัน�า้

หลายครอบครัวในแอดเิลดมีสระวา่ยน�า้ท่ีสวนหลงับ้านหรือสามารถเดนิทาง
มาชายหาดหรือสระวา่ยน�า้สาธารณะได้งา่ย ๆ ระหวา่งชว่งเดือนท่ีอากาศ
ร้อน ครอบครัวจะมาเท่ียวชายหาดและสถานท่ีพกัผอ่นทางน�า้อ่ืน ๆ การสนกุ
กบักีฬาทางน�า้และใช้เวลาในสระน�า้หรือชายหาดนัน้เป็นสว่นส�าคญัของ
วฒันธรรมของชาวออสเตรเลีย

ขอเตือนวา่นกัศกึษาควรฟังค�าแนะน�าของเจ้าบ้านโฮมสเตย์เก่ียวกบัความ
ปลอดภยัทางน�า้ จะต้องมีความปลอดภยัและการดแูลเป็นพิเศษเวลาวา่ยน�า้
ในชายหาด โดยจะต้องเช่ือฟังค�าแนะน�าของไลฟ์การ์ดท่ีปฏิบตัหิน้าท่ีอยูแ่ละ
วา่ยน�า้ในบริเวณท่ีก�าหนดไว้เทา่นัน้ นอกจากนี ้ในชว่งปฐมนิเทศในโรงเรียน
ของนกัศกึษาก็จะมีการให้ค�าแนะน�าเก่ียวกบัความปลอดภยัทางน�า้ด้วย

ก�าหนดเวลากลบับ้าน

วนัจนัทร์ถงึพฤหสั และวนัอาทิตย์ 

นกัศกึษาสามารถนดัพบกบัเพ่ือนได้ในสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภยั แตต้่อง
กลบัถงึบ้านก่อนเวลา 18:00 น.

วนัศกุร์และเสาร์

นกัศกึษาสามารถนดัพบกบัเพ่ือนได้ในสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภยัและจะต้อง
กลบัถงึบ้านก่อนเวลา:

• 20:00 น. ส�าหรับนกัศกึษาอาย ุ14 ปี

• 21:00 น. ส�าหรับนกัศกึษาอาย ุ15 ปี

• 21:30 น. ส�าหรับนกัศกึษาอาย ุ16-17 ปี

• 22:00 น. ส�าหรับนกัศกึษาอาย ุ18 ปีขึน้ไป

ก�าหนดเวลากลบับ้านเหลา่นีมี้ไว้เพ่ือความปลอดภยัของนกัศกึษา  
และสอดคล้องกบัก�าหนดเวลาของครอบครัวชาวออสเตรเลียทัว่ไปและสถาน
ท่ีพกัของโรงเรียนอ่ืน ๆ
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