
เพื�อเตรยีมนักเรยีนต่างชาติของเราให้พรอ้มสาํหรบั 

เป�าหมายของโปรแกรม

Whetuu Nathan
Doctoral Candidate, 
M.Ed (Hons), Grad Dip TESSOL

For International Students Ages 13 through 16

Te Atatū™ โปรแกรมเพื�อเตรยีมความพรอ้มสาํหรบันักเรยีนต่างชาติ เป�นโปรแกรมเพื�อเตรยีมความพรอ้มออนไลน์สาํหรบันักเรยีนต่างชาติอายุ 13 ถึง
16 ป� ที�วางแผนจะเข้าเรยีนหรอืกําลังศึกษาในโรงเรยีนมัธยมในนิวซีแลนด์ โครงการนี�จะช่วยให้นักเรยีนต่างชาติเข้าใจวัฒนธรรมอันเป�นเอกลักษณ์ของ
นิวซีแลนด์ ตลอดจนข้อมูลเกี�ยวกับการศึกษาที�จาํเป�นต่อการศึกษาต่อในนิวซีแลนด์ การเรยีนออนไลน์สดสอนโดยครูผู้สอนที�มากด้วยประสบการณ์ ทั�ง
วิชาวิทยาศาสตร ์สังคมวิทยาและภาษาอังกฤษในแบบเดียวกันกับนักเรยีนในห้องเรยีนของโรงเรยีนมัธยมในนิวซีแลนด์ โปรแกรมนี�มาพรอ้มกับแบบ
ฝ�กหัด การบ้าน และบรกิารอื�นๆที�จาํเป�นต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตลอดจนทักษะการเรยีนรูข้ั �นพื�นฐานที�จาํเป�นสาํหรบัเนื�อหารายวิชา นอกจากนี�
เรายังมีทีมสนับสนุนที�จะคอยช่วยให้นักเรยีนและครอบครวัได้ใช้ชีวิตในต่างประเทศอย่างราบรื�นและประสบความสาํเรจ็ในการศึกษาต่อในนิวซีแลนด์ การ
ปฐมนิเทศออนไลน์จะรวมถึงการแนะนําข้อมูลที�จาํเป�นสาํหรบันักเรยีนต่างชาติ โฮมสเตย์, โรงเรยีน, ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์, การใช้ชีวิตและ
วัฒนธรรมของนิวซีแลนด์อีกด้วย

เริ�มเตรยีมตัวสาํหรบัเขา้โรงเรยีนมธัยม
ในนวิซแีลนด์ได้แล้ววนันี�

ทีมงานและบุคลากรของเรา

Natalie Faitala
BEd, BSocSci, DipTchg, 
DipYouth Development, 
GradDipTESSOL, PGDipEd, M.Ed (Hons).

Brita Theewis
BA(hons) Education, 
DipGrad Language & Linguistics, 
Bachelor Environmental Management

and David Faitala, Augustine Leger, Teina Wells-Smith,
Moana-Aroha Henry, Ngawai Hooker
บุคลากรของเราทกุคนเป�นบุคลากรทางการศึกษาที�ได้รบัการรบัรองและมี
ประสบการณ์สงู

หัวขอ้ :  การยา้ยถิ�นฐาน

วทิยาศาสตร:์ 
การเดินเรอื,  มหาสมุทร, 
 สภาพอากาศ, 
 ดาราศาสตร์
สงัคมศึกษา:  
เรื�องราวการยา้ยถิ�นฐาน
ภาษาอังกฤษ:
Pūrakau/ตํานาน,
เรื�องเล่า,
อัตชวีประวติั

หัวขอ้ : นิเวศวทิยา

วทิยาศาสตร:์ 
ระบบนิเวศ, 
แหล่งนํ�าจดื
สงัคมศึกษา:  
ผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม, 
 การอนุรกัษ์สิ�งแวดล้อม
ภาษาอังกฤษ:
การเขยีนตามขั�นตอน,  การ
อ่านอยา่งมวีจิารณญาณ

เทอม 1
เรียนรู้

หัวขอ้ : เอกลักษณ์

วทิยาศาสตร:์ 
พนัธุศาสตรม์นุษย์
สงัคมศึกษา:
 Tūrangawaewae/
จุดยนื
ภาษาอังกฤษ:
Ko wai au/ฉันเป�นใคร,
เล่าเรื�อง, กวนีิพนธ,์
ภาพยนตร์

หัวขอ้: ความยั�งยนื

วทิยาศาสตร:์ 
การเปลี�ยนแปลงสภาพภมูิ
อากาศ
สงัคมศึกษา: การประท้วง/
การเคลื�อนไหว
ภาษาอังกฤษ: 
ขอ้ความโน้มน้าวใจ, 
 สนุทรพจน์

ปฏิทินการ
ศึกษารายป�

เทอม 2
จดจาํ

เทอม 3
รับรู้

เทอม 4
เปลี�ยนแปลง

9 สปัดาห์ / เทอม

Kāhui Kaiwhakatere

‘Te Atatu’ มีความหมายว่า 'รุ่งอรุณของวันใหม่' เป�นภาษาของชาวเมารี ซึ�งเป�นชนพื�นเมืองของประเทศนิวซีแลนด์ เป�นสัญลักษณ์ของการเริ�ม
ต้นใหม่สาํหรับนักศึกษาต่างชาติในประเทศนิวซีแลนด์

เข้าใจวัฒนธรรมอัน
เป�นเอกลักษณ์ของ
นิวซีแลนด์

พฒันาความสามารถ 
ในการเรยีนใน 
ห้องเรยีนที�ใชภ้าษา 
อังกฤษเป�นหลัก

เตรียมความพร้อม 
สาํหรับความท้าทาย 
ใหม่ๆ ในการเรียนต่อ 
ในต่างประเทศ

สร้างระบบพื�นฐาน
ของการเรียนรู้



CONTACT KĀHUI
KAIWHAKATERE
สอบถามรายละเอียดเพิ�มเติม

ค่าเทอม: NZ$1,980 ต่อภาคการศึกษา
ค่าลงทะเบียน: NZ$200 (จ่ายครั�งเดียวเท่านั�น)

แผนรายสัปดาห์
ภาพรวม

วันเสาร์: 
ถ่ายทอดสดบทเรยีน;
รวบรวมคําถามจาก

นักเรยีน

วันอาทิตย์:
วิชาการกลุ่ม;  

มอบหมายการบ้าน; 
คําศัพท์สาํหรบับทเรยีน

ในสัปดาห์ถัดไป

วันจันทร์-พุธ:
สนับสนุน ตอบคําถาม
และช่วยเหลือการ
เรยีนของนักเรยีน

วันอังคาร: 
กําหนดส่งการบ้านที�

มอบหมาย

วันพฤหัสบดี:
ตรวจการบ้านและ
ส่งคืนนักเรยีน

ตารางเวลาการเรียนวันเสาร์

ภาษาอังกฤษ:      10:30am - 11:30am
วทิยาศาสตร:์       11:45am - 12:45pm
สงัคมศึกษา:          1:00pm - 2:00pm

คําแนะนําและการสนบัสนุนการศึกษาที�กําหนดเอง

การถ่ายทอดสดบทเรยีน

การสนบัสนนุทางวชิาการ

การสมัมนาออนไลนส์าํหรบั
นกัเรยีนและผูป้กครอง

แพลตฟอรม์การ
เรยีนรู้

การสนับสนุนการเรยีนรู้ เงื�อนไขการสมคัร

อายุ: 13-16 ป�
ผลการเรียน: ใบแสดงผลการศึกษาล่าสุด
ภาษาอังกฤษ: การประเมินความสามารถทางภาษา
อังกฤษเบื�องต้น

ค่าใชจ้า่ย

สมคัรตอนี�

Application Form
 

แบบฟอรม์ใบสมัคร

Email Address: info@psi.ac.nz

Phone - Kelly Blythen: +64 211737047
Phone - Prachya (Jet) Ngamwong: +66 81 5563999
Line ID - Kelly Blythen: kelly_blythen
             - Prachya (Jet) Ngamwong: jet_coolwww.teatatu.psi.ac.nz

ภาษาอังกฤษ:         9:30am - 10:30am
วทิยาศาสตร:์        10:45am - 11:45am
สงัคมศึกษา:         12:00pm - 1:00pm      

Terms 1 + 4:Terms 2 + 3:

Times are in Thailand time Times are in Thailand time

https://zfrmz.com/wG9lm6rGJf8DX1BoiIZB
https://zfrmz.com/1DhLux5FhCP917xy5bje
https://www.teatatu.psi.ac.nz/

