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หลักเกณฑ์การปฏิบตั ิ ค.ศ. 2016
หลักเกณฑ์การปฏิบตั ดิ า้ นการศึกษา
(เพือ่ การดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพ
ของนักเรียนนานาชาติ) ค.ศ. 2016
ข้อมูลส�ำคัญส�ำหรับนักเรียน
นานาชาติและครอบครัว

แผ่นพับฉบับนีส้ รุปหลักเกณฑ์การปฏิบตั ดิ า้ นการศึกษา (เพือ่ การ
ดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนนานาชาติ) ค.ศ.
2016 (หลักเกณฑ์การปฏิบต
ั )ิ โดยให้ขอ้ มูลส�ำหรับนักเรียนและ
ผูป้ กครองเกีย่ วกับข้อควรปฏิบตั ิ หากมีขอ้ ร้องเรียนเกีย่ วกับการ
ปฏิบตั ทิ ไี่ ด้รบั จากสถานศึกษาหรือตัวแทนสถานศึกษาในประเทศ
นิวซีแลนด์

หลักเกณฑ์การปฏิบตั ิ
คืออะไร

หลักเกณฑ์การปฏิบตั ิ
มีผลใช้บงั คับกับใคร

สถานศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์มบี ทบาทส�ำคัญใน
การดูแลความเป็นอยูท่ ดี่ ขี องนักเรียนนานาชาติ หลัก
เกณฑ์การปฏิบตั นิ กี้ ำ� หนดมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ เกีย่ วกับค�ำ
แนะน�ำและการดูแลทีค่ าดหวังจากสถานศึกษาส�ำหรับ
นักเรียนนานาชาติ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่านักเรียนจากประเทศ
อืน่ ๆ ทีม่ าศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ได้รบั ข้อมูลอย่าง
ครบถ้วน มีความปลอดภัย และได้รบั การดูแลอย่าง
เหมาะสม

สถานศึกษาทุกแห่งในประเทศนิวซีแลนด์ทรี่ บั นักเรียน
นานาชาติเข้าเรียนต้องลงนามเป็นคูส่ ญ
ั ญาใน
หลักเกณฑ์การปฏิบตั แิ ละปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดที่
เกีย่ วข้อง

ประเทศนิวซีแลนด์ให้คำ� นิยามนักเรียนนานาชาติวา่
เป็นผูท้ ไี่ ม่ใช่นกั เรียนในประเทศ อ่านข้อมูลเพิม่ เติม
ได้ทเี่ ว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการประเทศนิวซีแลนด์:
www.education.govt.nz

หน่วยงานรับรองคุณวุฒแิ ห่งประเทศนิวซีแลนด์
(NZQA) คือ ผูก้ ำ� กับดูแลหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิ
ในนามของรัฐบาลนิวซีแลนด์

ดูรายชือ่ สถานศึกษาทีเ่ ป็นคูส่ ญั ญาในหลักเกณฑ์การ
ปฏิบตั ไิ ด้ทเี่ ว็บไซต์ NZQA: www.nzqa.govt.nz

ฉันสามารถรับส�ำเนา
หลักเกณฑ์การปฏิบตั ิ
ได้อย่างไร
ขอแนะน�ำให้คณ
ุ อ่านหลักเกณฑ์การปฏิบตั ทิ เี่ ผยแพร่ใน
เว็บไซต์ NZQA ในหลายภาษา
หากคุณมีคำ� ถามเพิม่ เติมเกีย่ วกับหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิ
คุณสามารถส่งอีเมลไปที่ code.enquiries@
nzqa.govt.nz

คุณคาดหวังอะไรได้บา้ ง หากมีปญ
ั หา ควรท�ำ
จากสถานศึกษา
อย่างไร
นักเรียนและครอบครัวสามารถคาดหวังว่าสถานศึกษา
ต้อง:
•

ให้ขอ้ มูลทีช่ ดั เจน เพียงพอ และถูกต้อง เพือ่ ให้
คุณตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลทีค่ รบถ้วนเกีย่ วกับ
การศึกษาของคุณ

•

ให้ขอ้ มูลทีช่ ดั เจนและเข้าใจง่ายเกีย่ วกับภาระ
หน้าทีแ่ ละสิทธิตามกฎหมาย รวมถึงนโยบายการ
คืนเงินและการยกเลิกการสมัครเข้าเรียนภายใต้
สัญญาใดก็ตามทีค่ ณ
ุ เข้าท�ำกับสถานศึกษานัน้ ๆ

•

ตรวจสอบว่าคุณได้รบั ความคุม้ ครองตามการ
ประกันภัยทีก่ ำ� หนดไว้

•

จัดหาสภาพแวดล้อมทีป่ ลอดภัยและส่งเสริม
การศึกษา

•

ตรวจสอบให้แน่ใจเท่าทีส่ ามารถด�ำเนินการได้วา่
คุณอาศัยในทีพ่ กั ทีป่ ลอดภัยและเหมาะสม

•

จัดให้มแี ผนการปฐมนิเทศทีม่ เี นือ้ หาครอบคลุม
เพือ่ ช่วยเหลือคุณในการเรียนและให้ขอ้ มูลสรุป
เกีย่ วกับภาระหน้าทีข่ องคุณ

•

ควบคุมดูแลตัวแทนของตนเพือ่ ให้แน่ใจว่า
ตัวแทนดังกล่าวให้ขอ้ มูลและค�ำแนะน�ำทีเ่ ชือ่ ถือ
ได้เกีย่ วกับการเรียน การท�ำงาน และการอาศัย
ในนิวซีแลนด์

•

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเรียนการสอนทีเ่ สนอ
ให้นนั้ เหมาะสมกับความคาดหวัง ความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ และความสามารถทางวิชาการ
ของคุณ

•

มีนโยบายและกระบวนการทีเ่ หมาะสมเพือ่
ปกป้องค่าธรรมเนียมทีน่ กั เรียนจ่ายและสามารถ
คืนเงินจ�ำนวนทีเ่ หมาะสมหากคุณเพิกถอนวิชา
เรียนหรือหลักสูตรของคุณปิด

•

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถเข้าถึงขัน้ ตอน
ทีเ่ หมาะสมและยุตธิ รรมเพือ่ จัดการค�ำร้อง (ข้อ
กังวลหรือข้อร้องเรียน)

หากคุณมีขอ้ กังวลเกีย่ วกับวิธที ส่ี ถานศึกษาของคุณหรือ
ตัวแทนก�ำลังปฏิบตั ติ อ่ คุณ คุณควรติดต่อสถานศึกษา
ของคุณเป็นอันดับแรกและปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนการยืน่
ค�ำร้องของสถานศึกษาดังกล่าว
สถานศึกษาต้องมีขนั้ ตอนการยืน่ ค�ำร้องภายในเพือ่ รับ
ฟังและจัดการกับข้อกังวลหรือข้อร้องเรียนใดๆ เพือ่ ให้
แน่ใจว่าผลลัพธ์มคี วามยุตธิ รรม สถานศึกษาจะก�ำหนด
บุคคลทีค่ ณ
ุ สามารถพูดคุยด้วยได้และผูท้ จี่ ะแนะน�ำ
เกีย่ วกับวิธจี ดั การกับข้อกังวลและข้อร้องเรียนของ
คุณ ซึง่ อาจเป็นครูใหญ่หรือผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายนักเรียน
นานาชาติ
หากขัน้ ตอนการยืน่ ค�ำร้องของสถานศึกษาดังกล่าวไม่
ได้แก้ขอ้ กังวลหรือข้อร้องเรียนของคุณ คุณสามารถ
ติดต่อ:
•

NZQA (ส�ำหรับข้อกังวลและข้อร้องเรียน
เกีย่ วกับสถานศึกษาทีฝ่ า่ ฝืนหลักเกณฑ์การ
ปฏิบตั )ิ หรือ

•

iStudent Complaints (ส�ำหรับข้อกังวล
และข้อร้องเรียนเกีย่ วกับเงินและสัญญา)

ข้อร้องเรียนของคุณ
เกีย่ วกับสถานศึกษาที่
ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การ
ปฏิบตั หิ รือไม่
ในฐานะหน่วยงานก�ำกับดูแลหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิ
NZQA มีอำ� นาจตามกฎหมายในการสืบสวนกรณี
ทีอ่ าจเป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิ โดยมี
กระบวนการในการสืบหาว่าข้อกังวลหรือข้อร้องเรียนนัน้
มีเหตุผลหรือไม่และสถานศึกษาได้ฝา่ ฝืนหลักเกณฑ์การ
ปฏิบตั หิ รือไม่ ซึง่ รวมถึงการขอข้อมูลทัง้ จากนักเรียนที่
แจ้งข้อกังวลหรือข้อร้องเรียนและสถานศึกษา
ส�ำหรับข้อมูลเกีย่ วกับวิธแี จ้งข้อร้องเรียน โปรดดู
ทีเ่ ว็บไซต์ NZQA: www.nzqa.govt.nz/

about-us/make-a-complaint/make-acomplaint-about-a-provider/

ข้อร้องเรียนของคุณ
เกีย่ วกับเงินหรือสัญญา
หรือไม่
iStudent Complaints เป็นบริการอิสระโดย

รัฐบาลนิวซีแลนด์ เพือ่ ช่วยคุณแก้ไขปัญหาข้อกังวล
และข้อร้องเรียนทีเ่ กีย่ วกับเงินหรือสัญญากับสถาน
ศึกษา บริการนีไ้ ม่มคี า่ ใช้จา่ ย

คุณสามารถติดต่อ

iStudent Complaints

ผ่านวิธตี อ่ ไปนี:้
เว็บไซต์

www.istudent.org.nz

อีเมล

complaints@istudent.org.nz

หมายเลขโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
64 4 918 4975

หมายเลขโทรฟรี
(ภายในนิวซีแลนด์)
0800 00 66 75

โทรสาร

64 4 918 4901

บนโซเชียลมีเดีย:
Facebook
www.facebook.com/
istudent.complaints
WeChat
(ค้นหา ‘NZ iStudent Complaints’

ภาษาจีนเท่านัน้ )

ทางไปรษณีย:์
iStudent Complaints
P.O. Box 2272
Wellington 6014
New Zealand

เอือ้ เฟือ้ ภาพโดย Brand Lab

ธันวาคม 2016

