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ยินดีต้อนรับ



ไครสต์เชิร์ช

เที่ยวและเยี่ยมชมเมืองต่ำงๆ ที่สวยงำม ไปสถำนที่ปลีกวิเวกแบบ
เซ็น และใช้โอกำสในกำรแสวงหำควำมตื่นเต้น ปลีกตัวไปแช่ตัวใน
น�้ำจำกบ่อน�้ำร้อน ฮำนเมอร์สปริงส์ หรือขึ้นเหนือไป ไคคัวรำ เพื่อ
สัมผัสกับสัตว์ปำ่ประจ�ำท้องถิ่น ท่ำนจะพบกับทุกสิ่งทุกอย่ำงที่
นิวซีแลนด์มีไว้ให้ท่ำน ที่นี่

ไครสต์เชิร์ช หรือภาษาเมารีเรียกว่า โอเตาตาฮิ เป็นเมืองใหญ่
ที่สุดในเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ มีลักษณะของความเป็นเมือง
และส�ารวจค้นหาที่มีการฟื้นฟูความเป็นเมืองและเฟื่องฟูใน
มรดกทางวัฒนธรรม

ใจกลำงเมืองเต็มไปด้วยสถำปัตยกรรมระดับแนวหนำ้เคียงคู่กับ
อำคำรที่เก่ำแก่ที่สุดบำงแห่งของนิวซีแลนด์ แม่น�้ำเอวอนไหลลดเลี้ยว
อยู่ในตัวเมืองสรำ้งภูมิทัศน์ทำงธรรมชำติให้แก่สิ่งแวดล้อมแห่งควำม
เป็นเมือง ห่ำงไปจำกตัวเมืองไม่ไกลนักมีหำดทรำย ทำงส�ำหรับเดิน
เล่น ทำงส�ำหรับขี่จักรยำนภูเขำ ลำนเล่นสกี สนำมกอล์ฟ และมุมตก
ปลำที่สงบๆ

ในไครสต์เชิร์ชมีโรงเรียน 145 แห่ง และมีมหำวิทยำลัยระดับโลกอีก
สองแห่ง

ส�ำหรับท่ำนที่เพลิดเพลินกับกำรจับจ่ำยซื้อของและหำอำหำรอร่อยๆ 
รับประทำน ก็มีร้ำนขำยของบูติก บำร์ และร้ำนอำหำร ส่วนรอบนอก
เขตแคนเทอร์เบอรี่ออกไปมีสิ่งที่นักท่องเที่ยวจะลืมไม่ลงกับกำรท่อง

มหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรี่

แหล่งเล่นสกี เมาท์  
ชีสแมน

แหล่งเล่นสกี  
เมาท์ ฮัทท์

โรงพยาบาล 
ไครสต์เชิร์ช

ศูนย์สระว่ายน�้า  
Jellie Park

หาดซัมเนอร์

โรงเรียนมัธยมปลาย  
ไครสต์เชิร์ชบอยส์ไฮห์สคูล์

โรงเรียนมัธยมปลาย 
ไครสต์เชิร์ชเกิลส์ไฮห์สคูล์

ท่าเทียบเรือ นิวไบรห์ตัน

สวนสาธารณะแฮกลีย์ปาร์ค

สนามบิน
นานาชาติ 
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ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียน  
Cobham Intermediate School

นักเรียนนำนำชำติได้เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนของเรำมำนำนนับปี เรำยินดีต้อนรับนักเรียน
ที่มำจำกต่ำงวัฒนธรรมและเรำเชื่อว่ำเรำมีสิ่งแวดล้อมที่เป็นเลิศส�ำหรับนักเรียนที่มำจำก 
ประเทศอื่นๆ

เรำให้คุณค่ำกับประเพณี เรำยกย่องควำมเป็นเลิศ เรำสอนค่ำนิยมต่ำงๆ และเรำสรรเสริญ
ควำมส�ำเร็จในสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนที่ให้กำรดูแลเอำใจใส่สวัสดิภำพของนักเรียน ให้ควำม
ส�ำคัญต่อควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม และสนองตอบต่อควำมต้องกำรในกำรเรียนรู้ของ
นักเรียนที่มำจำกแหล่งต่ำงๆ

บุคลำกรของโรงเรียน Cobham Intermediate ต่ำงมุ่งมั่นต่อกำรเน้นและควำมกำ้วหนำ้โดยไม่มี
เงื่อนไขของนักเรียนแต่ละคน บุคคลำกรเหลำ่นี้ท�ำได้โดยกำรให้โอกำสที่หลำกหลำยแก่นักเรียน

โรงเรียน Cobham Intermediate เป็นสถำนที่ที่มีควำมอบอุ่น กระตือรือร้น ต่อบุคลำกร นักเรียน และผู้ปกครองที่ท�ำงำนร่วมกันในเชิงบวก

มำหำเรำและหำประสบกำรณ์กับบรรยำกำศที่เป็นแบบของโรงเรียน Cobham Intermediate

ยินดีต้อนรับ
เราเป็นโรงเรียนส�าหรับ
อนาคตโดยมีโปรแกรม
การเรียนรู้ที่เน้นความ
ต้องการส�าหรับผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21

Eddie Norgate - อำจำรย์ใหญ่



โปรแกรมบั๊ดดี้
นักเรียนนานาชาติแต่ละคนได้รับการต้อนรับ
เข้าสู่โรงเรียนโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่ก�าหนดไว้
ให้เป็นเพื่อนคู่หูหรือที่เรียกว่า “บั๊ดดี้” (buddy)

บั๊ดดี้เหล่ำนี้คอยช่วยนักเรียนใหม่ให้ปรับตัวเขำ้กับ
ชีวิตในโรงเรียนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

บั๊ดดี้ของโรงเรียน Cobham ทั้งหมดเป็นนักเรียน
อำสำสมัครที่ได้รับกำรฝึกฝนมำเพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงกำรบั๊ดดี้ วัตถุประสงค์ของพวกเขำก็คือ
กำรช่วยนักเรียนนำนำชำติให้เข้ำใจในระบบกำร
เรียนในโรงเรียนแบบ “กีวี” และให้ควำมเข้ำใจลึกซึ้ง
ต่อวิถีชีวิตแบบชำวกีวี

กีวี = นิวซีแลนด ์| ผู้คนชำวนิวซีแลนด์

“เมื่อผมมาเพื่อเริ่มเข้าเรียนที่โรงเรียน Cobham ผมกังวลใจและ
ประหม่าเอามากๆ แต่เมื่อมีบัดดี้เข้ามาพบผมที่ส�านักงานและท�าให้ผม

รู้สึกมีความสุขกับการไปเข้าชั้นเรียน” ลี จุงวอน

“ระบบบัดดี้แสดงให้เห็นความส�าคัญต่อนักเรียนที่มาเข้าเรียนใหม่ที่
โรงเรียน Cobham เช่นผม เพื่อให้ผมรู้สึกว่าได้รับการต้อนรับ” ฉีหยู หยำง



กิจกรรมในโรงเรียน
โรงเรียน Cobham Intermediate มีกิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่หลากหลาย* รวมถึง ด้าน
วิชาการ การกีฬา ศิลปะ และวัฒนธรรม

นักเรียนทุกคนได้รับกำรสนับสนุนให้เขำ้ร่วมใน
กิจกรรมหลำยอย่ำงเทำ่ที่จะท�ำได้ กิจกรรมที่ได้รับ
ควำมนิยมมำกที่สุดในโรงเรียน Cobham ได้แก่ 
กำรปรุงอำหำร เทคโนโลยีกำรผลิตผืนผ้ำ กำรว่ำย
น�้ำ และกำรเข้ำค่ำย

โปรแกรม ESOL (ภำษำอังกฤษเสมือนเป็นภำษำที่
สอง) ส�ำหรับนักเรียที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือดำ้น
ภำษำอังกฤษ

เรำให้กำรต้อนรับนักเรียนนำนำชำติเข้ำสู่โรงเรียน
ของเรำ นักเรียนเหลำ่นี้เขำ้รวมกับนักเรียนอื่นใน
ทั่วทุกชั้นเรียน และเรำสนับสนุนให้นักเรียนเหลำ่
นี้ได้มีส่วนร่วมในชีวิตที่กว้ำงใหญ่มำกขึ้นของ
โรงเรียน นักเรียนเหลำ่นี้สำมำรถเข้ำเรียน ESOL 
ได้ทั้งนี้ขึ้นกับควำมประสงค์ของนักเรียน

โรงเรียน Cobham ให้กำรดูแลเอำใจใส่แบบเป็นเลิศ
ต่อนักเรียนนำนำชำติของเรำ และเรำมีผู้ประสำน
งำนนักเรียนนำนำชำติเป็นกำรเฉพำะ

* กิจกรรมต่ำงๆ แตกต่ำงกันไปตำมฤดูกำลและช่วงเวลำกำรลง
ทะเบียนเขำ้ร่วมกิจกรรมของแต่ละคน



นักเรียนนานาชาติที่โรงเรียน Cobham 
Intermediate สร้างมิตรภาพที่ส�าคัญกับ
เพื่อนร่วมชั้นเรียนในขณะที่ศึกษาเพื่อ
การเตรียมพร้อมส�าหรับการเข้าเรียน
ในชั้นมัธยมปลาย*

มิตรภำพเหล่ำนี้ช่วยให้นักเรียนได้ยกระดับ
ทักษะภำษำอังกฤษและบรรลุควำมส�ำเร็จ
ทำงวิชำกำรมำกยิ่งขึ้น * ระดับมัธยมหรือระดับกลำง

การเตรียมตัวเพื่อเข้าเรียน
ระดับมัธยมปลาย

เมื่อเข้าเรียนที่โรงเรียน Cobham Intermediate ท่านจะได้มีประสบการณ์กับสิ่งต่อไปนี้

• ครูที่มีควำมกระตือรือร้นที่ทุ่มเทให้กับกำรศึกษำของผู้ที่ก�ำลังจะกำ้วเข้ำสู่วัยหนุ่มสำว
• ควำมเป็นเลิศ
• ค่ำนิยมที่เข้มแข็งที่ตั้งอยู่บนพื้นฐำนของกำรศึกษำ
• วัฒนธรรมของกำรดูแลเอำใจใส่และกำรสนับสนุน
• โอกำสทำงวิชำกำร กำรกีฬำ และวัฒนธรรม ที่หลำกหลำย 
• กำรศึกษำที่เตรียมนักเรียนเข้ำสู่ระดับมัธยมปลำยและสูงกวำ่

นักเรียนมักยำ้ยไปเข้ำเรียนในระดับ 
มัธยมปลำยที่อยู่ในท้องถิ่นร่วมกับ 
บรรดำเพื่อนๆ นักเรียนนำนำชำติที่จบไป 
แล้วของโรงเรียน Cobham ได้กลับมำ 
ไครสต์เชิร์ชเพื่อเขำ้เรียนในระดับอุดมศึกษำ 
ที่มหำวิทยำลัยและสถำบันเทคนิคอื่นจน
จบไปพร้อมกับเพื่อนๆ ชำวกีวี





ที่อยู ่Cobham Intermediate School
294 Ilam Road, Burnside, Christchurch 8053
New Zealand โทรศัพท ์+64 3 351 6381
international@cobham.school.nz
www.cobham.school.nz/international/ 
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