ก่ อนเดินทาง: สิง่ ที่ควรรู้ก่อนไป
การใช้ ชีวิตในออสเตรเลียจะแตกต่างไปจากที่บ้านของนักศึกษาเองอย่างมาก ถึงแม้ นกั ศึกษาจะย้ ายมาอยูพ่ ร้ อมกับเพื่อนของครอบครัวที่อาศัยอยูใ่ นเมืองใกล้ ๆ
ในประเทศของพวกเขาเองก็ตาม ก็ยงั มีสงิ่ ใหม่หลายอย่างที่ต้องท�ำความคุ้นเคย เมื่อเวลาผ่านไปสักพัก นักศึกษาก็จะคุ้นเคยกับสถานการณ์ใหม่หลายอย่าง
และปรับตัวเข้ ากับชีวิตใหม่ในออสเตรเลียได้
เราขอแนะน�ำให้ นกั ศึกษาตรวจสอบสภาพอากาศในแอดิเลดว่าเป็ นอย่างไรในช่วงสัปดาห์ที่นกั ศึกษาจะเดินทางมา เนื่องจากนักศึกษาเกือบทุกคนเดินทางมาจาก
ซีกโลกเหนือ จึงต้ องทราบว่าฤดูกาลของซีกโลกใต้ นนตรงข้
ั้
ามกัน นักศึกษาควรตรวจสอบว่าวันที่บนิ มาถึงนันเป็
้ นเช้ าฤดูหนาวที่มีอากาศเย็น 10 องศาเซลเซียส
หรื อเป็ นตอนกลางวันของฤดูร้อนที่มีอากาศร้ อนกว่า 36 องศาเซลเซียส เพื่อให้ สามารถเตรี ยมตัวรับอุณหภูมิที่จะต้ องเจอเมื่อลงจากเครื่ องบินและเดินทาง
ไปพบกับเจ้ าของบ้ านโฮมสเตย์ได้

การดูแลนักศึกษา
ชีวิตในออสเตรเลียอาจจะแตกต่างไปอย่างมากกับชีวิตในประเทศของนักศึกษา
เอง และนักศึกษาจะต้ องใช้ เวลาเพื่อเรี ยนรู้การท�ำสิง่ ต่าง ๆ ด้ วยวิธีที่แตกต่าง
ออกไป
นักศึกษาทุกคนจะพบกับช่วงเวลาการปรับตัว นักศึกษาที่มาถึงพร้ อมกับความ
เต็มใจที่จะลองสิง่ ใหม่นนจะปรั
ั้
บตัวเข้ ากับประเทศใหม่ได้ งา่ ยกว่า เจ้ าบ้ านโฮม
สเตย์จะให้ ค�ำแนะน�ำและความช่วยเหลือแก่นกั ศึกษาตลอดการเรี ยนที่นี่

รายละเอียดไปรษณีย์
• การใช้ ชีวิตอยูก
่ บั ครอบครัว เช่น:
- ข้ อมูลสารอาหารและเวลาอาหาร
- กฎการซักผ้ าและหน้ าที่ร่วมกัน
- ความคาดหวังด้ านการใช้ โทรศัพท์ / อินเทอร์ เน็ต / ห้ องน� ้ำ
•

เมื่อมาถึงแอดิเลด นักศึกษานานาชาติทกุ คนจะได้ รับเบอร์ โทรติดต่อของผู้
ประสานงานสวัสดิการและที่พกั นักศึกษา นัน่ ก็คือคุณ Robyn Halliday
นักศึกษาสามารถติดต่อเธอได้ ตลอด 24 ชัว่ โมงหากมีปัญหาใด ๆ

ขันตอนการปรั
้
บตัว

ผู้ประสานงานสวัสดิการและที่พกั นักศึกษาจะประสานงานระหว่างครอบครัวใน
ต่างประเทศ นักศึกษานานาชาติ เจ้ าบ้ านโฮมสเตย์ และ Mercedes College
เพื่อแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ

2. การมาถึงออสเตรเลีย – ความรู้ สก
ึ ทังตื
้ ่นเต้ นและกังวลใจเกี่ยวกับการ
พักอยูใ่ นแอดิเลดและ Mercedes College

การปรับตัว
บ้ านแต่ละหลังมีกฎแตกต่างกันออกไป เจ้ าบ้ านโฮมสเตย์จะแนะน�ำนักศึกษาให้
รู้จกั บ้ านของตนและเพื่อนบ้ าน รวมทังช่
้ วยเหลือนักศึกษาโดยให้ ค�ำแนะน�ำเกี่ยว
กับการขนส่ง
เพื่อเป็ นส่วนหนึง่ ของการปรับตัวให้ เข้ ากับชีวิตออสเตรเลีย เราหวังว่านักศึกษา
จะเข้ าร่วมกับเจ้ าบ้ านโฮมสเตย์ของตนในการท�ำกิจกรรมต่างๆและการออกไป
เที่ยวนอกบ้ าน
หลังจากมาถึงได้ ไม่นาน นักศึกษาจะเริ่ มปรับตัวเข้ ากับชีวิตในโรงเรี ยน ที่พกั โฮม
สเตย์ และวิถีชีวิตของออสเตรเลีย
เจ้ าบ้ านโฮมสเตย์จะช่วยเหลือนักศึกษาในเรื่ องต่อไปนี ้:
• กฎจราจร
• วิธีการเดินทางไปกลับโรงเรี ยน
• การซื ้อตัว๋ โดยสาร
• รายละเอียดธนาคาร

1. อ
 อกจากบ้ าน – การจากลา ความรู้ สก
ึ ทังดี
้ ใจและเสียใจ

– ความรู้สกึ ดีใจและตื่นเต้ น
แต่อาจจะสับสนและเหนื่อยล้ าร่วมด้ วย ทุกอย่างใหม่ไปหมด
4. ความช็อคทางวัฒนธรรม – ความคิดถึงครอบครัว ความรู้ สก
ึ เหงาเมื่อ
ไม่มีเพื่อน และการรับประสบการณ์ในโรงเรี ยนใหม่และอาจจะได้ ทาน
อาหารแปลก ๆ กับครอบครัวโฮมสเตย์
5. ความรู้ สึกไม่ แน่ นอน – ความสงสัยว่าท�ำถูกหรื อเปล่า? จะบรรลุเป้า
หมายได้ หรื อไม่?
6. การปรั บตัวเข้ ากับชีวต
ิ ใหม่ – ความรู้สกึ มัน่ ใจ การท�ำความรู้จกั กับ
เพื่อนใหม่ในแอดิเลด การสนุกกับชันเรี
้ ยนที่ Mercedes College และ
การใช้ ชีวิตกับครอบครัวโฮมสเตย์ของท่าน
7. การส�ำเร็ จการศึกษา – การบรรลุตามเป้าหมายที่ Mercedes
College พร้ อมอนาคตใหม่ข้างหน้ า ความรู้ สก
ึ ดี
8. การออกจากออสเตรเลีย – การจากลา ความรู้ สก
ึ เศร้ าเมื่อต้ องไป
จากเพื่อน ๆ ที่ Mercedes และครอบครัวโฮมสเตย์ ความกังวลเกี่ยวกับ
ชีวิตใหม่ของท่าน แต่ก็ดีใจที่จะได้ กลับไปหาครอบครัวและเพื่อนเก่า
9. การกลับถึงบ้ านเกิด – ได้ ท�ำความรู้ จก
ั กับครอบครัว/เพื่อน ๆ อีกครัง้
เริ่ มการเรี ยนในระดับอุดมศึกษาและปรับตัวเข้ ากับชีวิตใหม่ที่บ้าน –
หรื อบางทีทา่ นอาจจะสนุกกับชีวิตที่ Mercedes College มากซะจน
อยากกลับไปเรี ยนต่อที่ออสเตรเลียอีกก็ได้ !
3. การปรั บตัวเข้ ากับครอบครั วโฮมสเตย์

ก่ อนเดินทาง: สิง่ ที่ควรรู้ก่อนไป
ห้ องน� ้ำ

ความปลอดภัยเกี่ยวกับแสงแดด

เจ้ าบ้ านโฮมสเตย์จะแนะน�ำนักศึกษาแต่ละคนเกี่ยวกับวิธีใช้ ห้องน� ้ำและวิธีปรับน� ้ำ
ร้ อนและน� ้ำเย็น

แอดิเลดมีแสงแดดสูงสุดถึง 10 ชัว่ โมงต่อวันในฤดูใบไม้ ผลิและฤดูร้อน
แสงแดดในแอดิเลดนันแรงกว่
้
าประเทศอื่นหลายประเทศ เรามีวฒ
ั นธรรมสวม
เสื ้อผ้ าปกป้องและทาครี มกันแดดในฤดูร้อน มีหลายคนเดินและนัง่ ในที่ร่ม
บ่อย ๆ

เนื่องจากปกติแล้ วนักศึกษาจะต้ องใช้ ห้องน� ้ำร่วมกันกับสมาชิกอื่นในบ้ าน ทุกคนจึง
ควรใส่ใจกับเรื่ องต่อไปนี ้:
• การอาบน� ้ำ (ไม่ควรอาบนาน)
•

ไม่ควรท�ำน� ้ำเปื อ้ นนอกบริ เวณฝั กบัวหรื ออ่างอาบน� ้ำ เพราะน� ้ำที่หกบนพื ้นนัน้
อาจเป็ นอันตรายต่อผู้อื่นได้

การใช้ น� ้ำ
นักศึกษาต้ องเข้ าใจว่าน� ้ำและไฟฟ้าเป็ นทรัพยากรอันมีคา่ การปิ ดไฟ เครื่ อง
ท�ำความร้ อน และก๊ อกน� ้ำนันเป็
้ นเรื่ องควรท�ำทังในแง่
้
ของสิง่ แวดล้ อมและการเงิน
ออสเตรเลียเป็ นประเทศแห้ งแล้ งที่มีฤดูร้อนยาวนาน ดังนันน�
้ ้ำจึงเป็ นทรัพยากรที่มี
ค่ามาก การใช้ น� ้ำเกินความจ�ำเป็ นนันเป็
้ นเรื่ องที่ไม่ควรท�ำในออสเตรเลีย นักศึกษา
ที่ใช้ น� ้ำและไฟฟ้ามากเกินจ�ำเป็ นอาจจะถูกเก็บเงินเพิ่มได้

การรับมือกับสภาพอากาศ
เนื่องจากแอดิเลดมีฤดูหนาวสันเพี
้ ยงไม่กี่เดือน แต่มีฤดูร้อนหลายเดือน บ้ านชาว
ออสเตรเลียส่วนใหญ่จงึ ออกแบบมาให้ เย็นสบายและหุ้มฉนวนกันอากาศร้ อนด้ าน
นอก บ้ านเกือบทุกหลังมีระบบการระบายความร้ อนที่ดีเพื่อรับมือกับความร้ อนที่
นานหลายเดือน แต่ไม่มีเครื่ องท�ำความร้ อนส่วนกลางในช่วงฤดูหนาว
บ้ านจ�ำนวนมากมีเครื่ องท�ำความร้ อนในห้ องนัง่ เล่น แต่อาจจะไม่มีในห้ องนอน
ชาวออสเตรเลียจะสวมเสื ้อผ้ าที่อบอุน่ เมื่ออยูใ่ นบ้ านระหว่างช่วงเดือนเหล่านี ้ ตอน
กลางคืนและตอนเช้ าของฤดูหนาวที่สนั ้ ๆ ของเราอาจจะมีอากาศเย็นได้
นักศึกษาอาจพบว่าครอบครัวชาวแอดิเลดบางครอบครัวทานอาหารค�่ำในช่วงบ่าย
แก่ๆ อย่างไรก็ตาม ระหว่างเดือนเดย์ไลท์เซฟวิ่งของฤดูร้อน จะทานอาหารนอก
บ้ านในตอนเย็นที่มีอากาศอุน่ สบายและเสิร์ฟอาหารหลังช่วงเย็น ความแตกต่าง
เหล่านี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของประสบการณ์ในการใช้ ชีวิตในประเทศอื่นที่มีวฒ
ั นธรรม
แตกต่างออกไป

บัญชีธนาคาร
เราจะขอให้ นกั ศึกษานานาชาติทกุ คนที่ Mercedes College เปิ ดบัญชีธนาคาร
ออสเตรเลีย บัญชีธนาคารของออสเตรเลียจะท�ำให้ นกั ศึกษาสามารถเข้ าถึงเงินของ
ตัวเองได้ งา่ ยขึ ้น เพราะมีต้ เู อทีเอ็มตังอยู
้ ใ่ นห้ างสรรพสินค้ าทุกแห่ง เจ้ าบ้ านโฮม
สเตย์จะสามารถช่วยนักศึกษาเปิ ดบัญชีธนาคารและแนะน�ำนักศึกษาเกี่ยวกับวิธี
การใช้ งานตู้เอทีเอ็มได้

แสงแดดและสภาพอากาศอบอุน่ นันเป็
้ นเรื่ องสนุก แต่นกั ศึกษาควรฟั งค�ำ
แนะน�ำของเจ้ าบ้ านโฮมสเตย์และเจ้ าหน้ าที่ของโรงเรี ยนเกี่ยวกับการทาครี ม
กันแดดระหว่างช่วงฤดูร้อน รวมทังดื
้ ่มน� ้ำมาก ๆ อาการผิวไหม้ นนก่
ั ้ อให้
เกิดความเจ็บปวดและเกิดขึ ้นได้ งา่ ยถ้ าไม่ใช้ มาตรการปกป้องจากแสงแดด
นักศึกษาจะได้ ฟังเรื่ องความปลอดภัยเกี่ยวกับแสงแดดระหว่างช่วงการ
ปฐมนิเทศของโรงเรี ยน

ความปลอดภัยเกี่ยวกับน� ้ำ
หลายครอบครัวในแอดิเลดมีสระว่ายน� ้ำที่สวนหลังบ้ านหรื อสามารถเดินทาง
มาชายหาดหรื อสระว่ายน� ้ำสาธารณะได้ งา่ ย ๆ ระหว่างช่วงเดือนที่อากาศ
ร้ อน ครอบครัวจะมาเที่ยวชายหาดและสถานที่พกั ผ่อนทางน� ้ำอื่น ๆ การสนุก
กับกีฬาทางน� ้ำและใช้ เวลาในสระน� ้ำหรื อชายหาดนันเป็
้ นส่วนส�ำคัญของ
วัฒนธรรมของชาวออสเตรเลีย
ขอเตือนว่านักศึกษาควรฟั งค�ำแนะน�ำของเจ้ าบ้ านโฮมสเตย์เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยทางน� ้ำ จะต้ องมีความปลอดภัยและการดูแลเป็ นพิเศษเวลาว่ายน� ้ำ
ในชายหาด โดยจะต้ องเชื่อฟั งค�ำแนะน�ำของไลฟ์การ์ ดที่ปฏิบตั หิ น้ าที่อยูแ่ ละ
ว่ายน� ้ำในบริ เวณที่ก�ำหนดไว้ เท่านัน้ นอกจากนี ้ ในช่วงปฐมนิเทศในโรงเรี ยน
ของนักศึกษาก็จะมีการให้ ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับความปลอดภัยทางน� ้ำด้ วย

ก�ำหนดเวลากลับบ้ าน
วันจันทร์ ถงึ พฤหัส และวันอาทิตย์
นักศึกษาสามารถนัดพบกับเพื่อนได้ ในสภาพแวดล้ อมที่ปลอดภัย แต่ต้อง
กลับถึงบ้ านก่อนเวลา 18:00 น.
วันศุกร์ และเสาร์
นักศึกษาสามารถนัดพบกับเพื่อนได้ ในสภาพแวดล้ อมที่ปลอดภัยและจะต้ อง
กลับถึงบ้ านก่อนเวลา:
• 20:00 น. ส�ำหรับนักศึกษาอายุ 14 ปี
• 21:00 น. ส�ำหรับนักศึกษาอายุ 15 ปี
• 21:30 น. ส�ำหรับนักศึกษาอายุ 16-17 ปี
• 22:00 น. ส�ำหรับนักศึกษาอายุ 18 ปี ขึ ้นไป
ก�ำหนดเวลากลับบ้ านเหล่านี ้มีไว้ เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา
และสอดคล้ องกับก�ำหนดเวลาของครอบครัวชาวออสเตรเลียทัว่ ไปและสถาน
ที่พกั ของโรงเรี ยนอื่น ๆ
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