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คำ�แนะนำ�
แนวนโยบายโฮมสเตย์
ระดับอนุบาลถึงเกรด 12 ของบีซี
วัตถุประสงค์ ของการจัดท�ำแนวนโยบายโฮมสเตย์ ส�ำหรั บนักเรี ยนนานาชาติในบีซี
ระดับอนุบาลถึงเกรด12 เพือ่ ให้ เป็ นแนวทางการปฏิบัตมิ าตรฐานทีด่ ที สี่ ุ ดสอดคล้ อง
กันทั้งมณฑลในภาคส่ วนการบริการโฮมสเตย์ ในบีซีระดับอนุบาลถึงเกรด 12

กระทรวงศึกษาธิการขอแสดงความขอบคุณ
แก่ องค์ กรต่ างๆทีม่ สี ่ วนร่ วมในกลุ่มท�ำงานปรับปรุง
แนวนโยบายนีใ้ ห้ ทนั สมัย ได้ แก่

แนวนโยบายดังกล่าวได้ริเริ่ มพัฒนาในช่วงระหว่างเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 โดยกลุ่มท�ำงานหนึ่ง
ซึ่งประกอบด้วยโรงเรี ยนระดับอนุบาลถึงเกรด12ในเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรี ยนเอกชน และผูแ้ ทนของกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มท�ำงานเหล่านี้ได้มี
การปรึ กษาหารื อเกี่ยวกับนักเรี ยนระดับอนุบาลถึงเกรด12ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ
ปี พ.ศ. 2558

เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาที่ 8 (ทะเลสาบคูเทเน่ ),
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาที่ 36 (เซอร์ เร่ ย์),
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาที่ 39 (แวนคูเวอร์ ), เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ที่ 45 (แวนคูเวอร์ ฝั่งตะวันตก), เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาที่ 91
(ทะเลสาบเนคาโก),โรงเรี ยนแลงเล่ ย์คริ สเตียน,
สมาคมการศึกษานานาชาติของโรงเรี ยนเอกชน (IPSEA),
สมาคมสหพันธ์ โรงเรี ยนเอกชน (FISA)
และวิทยาลัยแลงการ่ า

ตลอดช่วงฤดูร้อนในปี พ.ศ. 2560 แนวนโยบายนี้ได้มีการปรับปรุ งให้ทนั สมัย
โดยได้ขยายกลุ่มท�ำงานให้ครอบคลุมถึงกลุ่มนักเรี ยนระดับอนุบาลถึงเกรด12
และผูแ้ ทนการศึกษาระดับหลังมัธยมศึกษาเพื่อให้ทนั ต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของภาคส่ วนการศึกษานานาชาติในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับโฮมสเตย์ กลุ่มท�ำงาน
เหล่านี้ได้สะท้อนถึงข้อคิดเห็นทัว่ ไปทางปฏิบตั ิที่ดีที่สุดของภาคอุตสาหกรรมนี้
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บ้ านพักโฮมสเตย์ และการบัญญัตกิ ฎหมาย
ให้นำ� กฎหมายของรัฐบาลกลาง มลฑล และเทศบาลใช้กบั โฮมสเตย์ดว้ ย
ถือเป็ นความรับผิดชอบของแต่ละกลุ่มซึ่งได้อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้
มีความเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสมกลุ่มเหล่านี้ตอ้ ง
รับผิดชอบในการหาค�ำแนะน�ำที่ถกู ต้องตามกฎหมายตามความจ�ำเป็ น

ใครควรใช้ แนวนโยบายนี้
แนวนโยบายโฮมสเตย์ ของนักเรี ยนนานาชาติระดับอนุบาลถึงเกรด12ของมณฑลบีซีให้พิจารณาถึงการจัดหาบ้านพักโฮมสเตย์ท้ งั แบบระยะสั้นและระยะยาวตามที่
ก�ำหนดโดยหลักสูตรนักเรี ยนนานาชาติบริ ติชโคลัมเบีย หรื อโดยบริ ษทั ที่เชี่ยวชาญการหาบ้านพักโฮมสเตย์ซ่ ึงท�ำงานร่ วมกับโรงเรี ยนหรื อเขตพื้นที่การศึกษา
เอกสารนี้ให้ใช้เป็ นมาตรฐานทางปฏิบตั ิที่ดีที่สุดจัดแบ่งเป็ น 6 ส่ วนส�ำหรับกลุ่มที่ความเกี่ยวข้องกับการจัดการ การท�ำงานร่ วมกัน หรื อ
ผูร้ ่ วมให้บริ การบ้านพักโฮมสเตย์แก่นกั เรี ยน

กลุ่ม

ส่ วน

ผูจ้ ดั หาโปรแกรมโฮมสเตย์

บริ ษทั หรื อองค์กรที่จดั หาบ้านพักโฮมสเตย์ ให้กบั นักเรี ยนอนุบาลถึงเกรด12ในบีซี

ส่ วนที่ 1

หลักสูตรนักเรี ยนนานาชาติ

โรงเรี ยนในบีซีหรื อเขตพื้นที่การศึกษาที่รับนักเรี ยนนานาชาติ

ส่ วนที่ 2

ครอบครัวอุปถัมภ์

ครอบครัวในบีซีที่เป็ นโฮสต์นกั เรี ยนนานาชาติ
หรื อเป็ นที่รู้จกั กันในนามครอบครัวโฮมสเตย์

ส่ วนที่ 3

นักเรี ยนนานาชาติ
อนุบาลถึงเกรด12

ซึ่ งเดินทางมาอยูใ่ นบีซีและสมัครเรี ยนหลักสู ตรอนุบาลถึงเกรด12

ส่ วนที่ 4

พ่อแม่ผปู ้ กครอง/ผูด้ ูแล
ของนักเรี ยนนานาชาติ

ผูป้ กครองของนักเรี ยนนานาชาติหรื อผูด้ ูแลที่ถกู ต้องตามกฎหมาย

ส่ วนที่ 5

บริ ษทั ตัวแทนนักเรี ยน
บริ ษทั ตัวแทนนักเรี ยน

บุคคลหรื อบริ ษทั ที่ช่วยเหลือนักเรี ยนนานาชาติเลือกประเทศ เมือง
และโรงเรี ยนที่ศึกษา

ส่ วนที่ 6
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เกีย่ วกับบ้ านพักโฮมสเตย์ ในมณฑลบริตชิ โคลัมเบีย
มณฑลบริ ติชโคลัมเบียและหลักสู ตรนักเรี ยนนานาชาติโรงเรี ยนเขตพื้นที่การศึกษาของมณฑลบีซีและ
โรงเรี ยนเอกชนมีความภาคภูมิใจในระบบการศึกษาระดับโลกของมณฑลบีซีชุมชนที่ให้การต้อนรับ
ของพวกเราและสิ่ งแวดล้อมตามธรรมชาติอนั น่าประทับใจการยอมรับว่าโฮมสเตย์ได้มีบทบาทที่สำ� คัญ
ต่อประสบการณ์ของนักเรี ยนนานาชาติมณฑลบริ ติชโคลัมเบียยึดมัน่ ในพันธะที่จะให้ประสบการณ์
โฮมสเตย์คุณภาพสู งแก่นกั เรี ยนทุกคน
โฮมสเตย์เป็ นการจัดการอย่างเป็ นทางการโดยหลักสู ตรนักเรี ยนนานาชาติ หรื อ ผูแ้ ทนของหลักสู ตรเพื่อให้
ที่พกั แก่นกั เรี ยนนานาชาติโดยผ่านการอนุมตั ิของครอบครัวในช่วงระหว่างหลักสู ตรของการเรี ยนโดยปกติแล้ว
ครอบครัวและคนพักในครอบครัวนี้หมายถึง”บ้านพักโฮมสเตย์” ตามแนวนโยบายโฮมสเตย์ของมณฑลบีซี
เรี ยกว่า“ครอบครัวอุปถัมภ์”นักเรี ยนอนุบาลถึงเกรด12 ที่อาศัยกับบ้านพักโฮมสเตย์คือนักเรี ยนที่เป็ นผูเ้ ยาว์
(มีอายุนอ้ ยกว่า19ปี ) มาจากนอกมณฑลบีซีที่ชำ� ระค่าธรรมเนียมที่พกั กับครอบครัวโฮมสเตย์เพื่อเป็ น
ค่าอาหารค่าห้องพักส่ วนตัวเป็ นเงินช่วยเหลือครอบครัวโฮมสเตย์และเป็ นค่าประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย

ผู้จดั หาโปรแกรมบ้ านพักโฮมสเตย์ คือ องค์ กรหรือ
บริษทั ทีจ่ ดั หาบ้ านพักโฮมสเตย์ บางครั้งโปรแกรม
บ้ านพักโฮมสเตย์ ทจี่ ดั การโดยโรงเรียนหรือโรงเรียน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา บางครั้งผู้จดั หาจะเป็ นบุคคลทีส่ าม
ซึ่งเป็ นบริษทั หรือ เป็ นองค์ กร
ในมณฑลบีซีโรงเรี ยนเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรี ยนเอกชนเสนอบ้านพักโฮมสเตย์ที่มีรูปแบบการบริ หาร ที่แตกต่างกัน 3 รู ปแบบ คือ

1. โรงเรียนเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาบางแห่ ง และโรงเรียนเอกชนด�ำเนินงานจัดโปรแกรมบ้ านพักโฮมสเตย์ด้วยตัวเอง
2. โรงเรียนบางโรงเรียนและโรงเรียนเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาบางเขตท�ำสัญญาบริหารโปรแกรมบ้ านพักโฮมสเตย์กบั ผู้จดั หาบ้ านพักโฮมสเตย์อนื่ ๆ
3.	โรงเรียนเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาบางแห่งหรือบางโรงเรียนเอกชนเก็บรายชื่อผู้จดั หาโปรแกรมบ้านพักโฮมสเตย์ให้กบั ผู้ปกครองของนักเรียนนานาชาติ
และให้ กบั นักเรียนนานาชาติ

นอกจากนี้ยงั มีผใู ้ ห้บริ การจัดหาบ้านพักโฮมสเตย์เช่นบริ ษทั เอกชนหรื อทางเว็บไซต์ซ่ ึงอาจจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับโรงเรี ยนเขตพื้นที่การศึกษา
อนุบาลถึงเกรด12หรื อโรงเรี ยนเอกชนผูป้ กครองบางท่านและ/หรื อนักเรี ยนนานาชาติอาจจะมีการพิจารณาการท�ำงานกับผูจ้ ดั หาโปรแกรมบ้าน
พักโฮมสเตย์หรื อเลือกจัดหานักเรี ยนให้พกั กับญาติหรื อพักกับเพื่อนของครอบครัวผูป้ กครองและนักเรี ยนนานาชาติพิจารณาทางเลือกเหล่านี้อาจ
ต้องการค�ำปรึ กษากับโรงเรี ยนเขตพื้นที่การศึกษาหรื อปรึ กษากับโปรแกรมนักเรี ยนนานาชาติของโรงเรี ยนเอกชนก่อนที่จะตัดสิ นใจในขั้นสุ ดท้าย
โปรแกรมนักเรี ยนนานาชาติอาจมีนโยบายหรื อมีขอ้ มูลโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ นั ๆ
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แนวนโยบายโฮมสเตย์
ส่ วนที่ 1: ความรับผิดชอบของผูจ้ ดั หาโปรแกรมบ้านพักโฮมสเตย์
เพื่อส่ งเสริ มประสบการณ์พกั โฮมสเตย์ที่เหมาะสมที่สุดให้กบั นักเรี ยนนานาชาติระดับอนุบาลถึงเกรด12 ผูจ้ ดั หาโปรแกรมบ้านพักโฮมสเตย์ควรจะ:
1.	ด�ำเนินการคัดกรองบ้านพักโฮมสเตย์ ให้ดำ� รงคงอยูก่ บั
ครอบครัวอุปถัมภ์และให้สำ� หรับนักเรี ยนนานาชาติเพื่อ
การตัดสิ นใจที่เหมาะสมการด�ำเนินการคัดกรองของ
ครอบครัวอุปถัมภ์ควรมีการพิมพ์เผยแพร่ และควรรวมทั้ง
ข้อมูลดังต่อไปนี้คือ
ก.	จัดตารางเวลาการตรวจสอบบ้านและการสัมภาษณ์
ครอบครัวอุปถัมภ์
ข.	จัดตารางเวลาตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของสมาชิกใน
บ้านทุกคนที่เป็ นผูใ้ หญ่
ค.	ตรวจสอบบุคคลอ้างอิงของผูป้ กครองครอบครัวอุปถัมภ์
ที่จำ� เป็ นทั้งหมด
2.	รวบรวมประวัติบุคคลล่าสุ ด และตามความเหมาะสม
ติดต่อให้ขอ้ มูลกับนักเรี ยน พ่อแม่ ผูป้ กครอง
ผูด้ ูแลเด็ก และ/หรื อครอบครัวอุปถัมภ์ รวมทั้งข้อมูลดังนี้คือ

5.	ไม่จดั ที่พกั นักเรี ยนนานาชาติมากกว่าสองคนขึ้นไป
ให้พกั อยูก่ บั ครอบครัวอุปถัมภ์เดียวกัน
6.	หลีกเลี่ยงการจัดที่พกั ให้นกั เรี ยนนานาชาติที่เป็ น
ผูใ้ หญ่กบั นักเรี ยนนานาชาติผเู ้ ยาว์พกั อยูใ่ นที่เดียวกัน
เว้นแต่วา่ จะมีเหตุผลชัดเจนเพื่อประโยชน์สำ� หรับนักเรี ยน
7.	ให้ขอ้ มูลกับครอบครัวอุปถัมภ์เกี่ยวกับการจัดหา
ที่พกั ที่มีศกั ยภาพให้กบั นักเรี ยนโดยใช้แบบฟอร์ม
ข้อมูลส่ วนตัวของนักเรี ยนก�ำหนดมาตรฐานรวมทั้งระบุ
วันที่เข้าพัก ความต้องการพิเศษ และข้อมูลทางการแพทย์ที่มี
ความเกี่ยวข้อง และข้อมูลภูมิหลังทางด้านความประพฤติ
8.	ติดต่อประสานงานกับนักเรี ยน โรงเรี ยน ครอบครัวอุปถัมภ์และ
ผูป้ กครอง ผูด้ ูแล และ จัดเตรี ยมความพร้อมให้การช่วยเหลือ
ให้กบั แต่ละฝ่ าย
9.	สื่ อสารกับนักเรี ยนนานาชาติ และครอบครัวอุปถัมภ์เป็ นประจ�ำ

ก.	ชื่อและนามสกุลที่ถกู ต้องตามกฎหมาย
(ที่ปรากฎในหนังสื อเดินทาง)

10.	จัดเตรี ยมให้สามารถติดต่อได้ยามฉุกเฉิ นตลอด 24 ชัว่ โมง
ส�ำหรับนักเรี ยนนานาชาติและครอบครัวอุปถัมภ์

ข.	เพศ

11.	ด�ำเนินการและด�ำรงรักษาการประกันคุณภาพและ
กลไกการประเมินผลของโปรแกรม

ค.	อายุ
ง.	ข้อมูลทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกัน
จ.	ประเทศของผูพ้ ำ� นักอาศัย
ฉ.	ที่อยู่
ช.	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อและอีเมล์
3.	ให้แน่ใจว่ามีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดและมีการจ�ำแนกข้อมูล
โดยผูจ้ ดั หาโปรแกรมบ้านพักโฮมสเตย์ ให้สอดคล้องกับ
การบังคับใช้กฎหมายคุม้ ครองความเป็ นส่ วนตัว
4.	พัฒนาและเสนอโปรแกรมการฝึ กฝนที่ครอบคลุม
ส�ำหรับครอบครัวอุปถัมภ์ใหม่เพื่อให้มนั่ ใจว่าเกิดความคุน้ เคย
และเข้าใจกับการด�ำเนินงานที่พฒั นาและมีการฝึ กฝนที่ดีที่สุด
ส�ำหรับครอบครัวอุปถัมภ์โดยทัว่ ไปเพื่อให้ทนั เหตุการณ์
ปัจจุบนั พร้อมกับการฝึ กฝนที่ดีที่สุด

12.	เสนอให้บริ การการแก้ไขความขัดแย้ง (และมีโอกาส
ที่จะบรรลุความเห็นพ้องต้องกัน) ให้ท้ งั ครอบครัวอุปถัมภ์
และนักเรี ยนนานาชาติ
13.	รักษามาตรฐานของความชัดเจนมาตรฐานการเผยแพร่
และด�ำเนินขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับบ้านพักโฮมสเตย์
รวมถึงขั้นตอนการเลิกสัญญาครอบครัวอุปถัมภ์
ในกรณี ที่มีการรับประกันและขั้นตอนการย้ายนักเรี ยน
ไปพักกับครอบครัวอุปถัมภ์อื่น
14.	พัฒนาจ�ำแนกคู่มือที่อา้ งอิงถึงครอบครัวอุปถัมภ์
และนักเรี ยนนานาชาติ (ผูป้ กครองของนักเรี ยน)
ที่อธิบายถึงการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีมาตรฐาน
และมีข้ นั ตอนหนังสื อคู่มือควรประกอบด้วยมาตรฐาน
และมีข้ นั ตอนที่จดั ล�ำดับได้อย่างเหมาะสมของ
ครอบครัวอุปถัมภ์และประสบการณ์บา้ นพักโฮมสเตย์
ของนักเรี ยนนานาชาติ
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[ส่วนที่ 1: ความรับผิดชอบของผู้จัดหาโปรแกรมบ้านพักโฮมสเตย์....... ต่อ]
15.	ด�ำรงความชัดเจนและพิมพ์ขอ้ มูลค่าธรรมเนียมอย่างชัดเจนรวมทั้ง:
ก.	เงื่อนไขข้อตกลง - การช�ำระค่าธรรมเนียมให้กบั ใครและเมื่อไร
ข.	ค่าเบี้ยเลี้ยงต่อวันและค่าบ้านพักโฮมสเตย์ต่อเดือน
ค.	ค่าบริ การได้รวมไปกับค่าธรรมเนียมแล้ว
ง.	ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
(เช่น ค่าไปรับหรื อไปส่ งที่สนามบินหรื อค่าเก็บของ)
จ.	นโยบายขอคืนเงิน
16.	จัดเตรี ยมให้มีความเหมาะสมโดยจัดให้นกั เรี ยนนานาชาติพบกับ
บุคคลที่สามารถพูดภาษาหลักของนักเรี ยนนานาชาติได้
17.	ให้ขอ้ มูลทางการแพทย์หรื อข้อมูลความกังวลเกี่ยวกับสุ ขภาพจิต
ที่เกิดขึ้นกับนักเรี ยนในระหว่างเรี ยนหลักสู ตร การมาพักกับ
โฮมสเตย์ กับโปรแกรมนักเรี ยนนานาชาติ แบ่งปั นข้อมูลกับ
ครอบครัวอุปถัมภ์ ผูด้ ูแล หรื อกับผูป้ กครอง/ผูด้ ูแลของนักเรี ยน
ตามความเหมาะสม
18.	จัดเตรี ยมให้มีมาตรฐานเพิ่มและขั้นตอนการสนับสนุน
และข้อก�ำหนดส�ำหรับนักเรี ยนผูเ้ ยาว์ที่อยูโ่ ฮมสเตย์
ตามความเหมาะสม
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19.	พิมพ์เผยแพร่ ขอ้ จ�ำกัดทางกฎหมายของ
ผูจ้ ดั โปรแกรมโฮมสเตย์
20.	แจ้งนักเรี ยนนานาชาติที่กำ� ลังจะมาพักอยูก่ บั
ครอบครัวอุปถัมภ์เกี่ยวกับแหล่งข้อมูลต่อไปนี้:
ก.	สายด่ วนส� ำหรับเด็กและเยาวชนของบีซี
(เบอร์ ตดิ ต่ อ: 1-800-663-9122)
สามารถโทรแจ้งเพื่อรายงานเมื่อเด็กนักเรี ยนหรื อผูเ้ ยาว์
ที่มีอายุต่ำ� กว่า 19 ปี ถูกทารุ ณ หรื อถูกละเลย
เป็ นหน้าที่ตามกฎหมายที่ตอ้ งรายงานถึงความกังวล
ของท่านกับเจ้าหน้าที่สวัสดิการเด็ก
ข.	สายด่ วน Kids Help Phone (เบอร์ ตดิ ต่ อ : 1-800-668-6868)
สถานที่ให้คำ� ปรึ กษาและส่ งเสริ มสุ ขภาพจิต
ค.	ศูนย์ วทิ ยบริการสุ ขภาพจิต
Kelty Mental Health Resource Center
(http://keltymentalhealth.ca/)
ศูนย์ให้คำ� ปรึ กษาเกี่ยวกับปั ญหาสุ ขภาพจิต
การใช้ยาเสพติด การใช้ยา และส่ งเสริ มการมีสุขภาพที่ดี

ส่ วนที่ 2 : ความรับผิดชอบของโปรแกรมนักเรี ยนนานาชาติ
เพื่อส่ งเสริ มประสบการณ์บา้ นพักโฮมสเตย์ที่ดีที่สุดส�ำหรับนักเรี ยนนานาชาติระดับอนุบาลถึงเกรด12
โปรแกรมนักเรี ยนนานาชาติควรจะด�ำเนินการดังต่อไปนี้:
1.	ก�ำหนดผูด้ ูแลเด็กที่แต่งตั้งโดยพ่อแม่/ผูป้ กครอง
ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลนักเรี ยนนานาชาติแต่ละคน
โปรแกรมนักเรี ยนนานาชาติควรกล่าวถึงความคาดหวัง
อย่างชัดเจนของผูด้ ูแลเด็ก

หลักสู ตรนักเรียนนานาชาติเป็ นกลุ่มหรือหน่ วยบริหาร
ภายในโรงเรียนเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาหรือ
โรงเรียนเอกชนทีจ่ ดั เตรียมและให้ การสนับสนุน
นักเรียนนานาชาติขณะทีก่ ำ� ลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน
ระดับอนุบาลถึงเกรด 12ของบีซี

2.	พัฒนาวิธีการที่ชดั เจนแก่ครอบครัวอุปถัมภ์
ในการติดต่อกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนนานาชาติ
มีส่วนร่ วมของครอบครัวอุปถัมภ์สนับสนุนการเรี ยนรู ้
ภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่สองหรื อการเรี ยนรู ้
ภาษาฝรั่งเศส/ภาษาฝรั่งเศสเป็ นภาษาที่สองโดยการเข้าร่ วม
กิจกรรมนอกหลักสู ตรจะช่วยส่ งเสริ ม“ความเชื่อมสัมพันธ์กบั โรงเรี ยน”
และช่วยส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้และความส�ำเร็ จของนักเรี ยน
3.	พัฒนาวิธีการและแบบฟอร์ม เพื่อสื่ อสารกับ
พ่อแม่/ผูป้ กครองและผูด้ ูแลเด็ก
4.	สนับสนุนครอบครัวอุปถัมภ์ในการด�ำเนินการแก้ปัญหา
กับสิ่ งที่ขดั แย้ง และด�ำเนินการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น
ในช่วงระหว่างที่พกั อยูก่ บั โฮมสเตย์ควรแนะน�ำโครงร่ างที่
ชัดเจนว่าควรจะติดต่อใครเมื่อไหร่ และควรติดต่อใครเพื่อ
ขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม
5.	ส่ งเสริ มครอบครัวอุปถัมภ์ให้เจาะจงและไตร่ ตรองเอาใจใส่
ถึงจรรยาบรรณ ควรพิจารณา เช่นการใช้เคอร์ฟิว
การใช้อินเทอร์เน็ต ช่วยงานบ้านเป็ นต้นควรมีเค้าโครงที่ชดั เจน
และมีการสื่ อสารกับนักเรี ยนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าความ
รับผิดชอบทั้งหมดได้ปรากฏอย่างถูกต้องและเหมาะสม
ภายใต้สภาพแวดล้อมของบ้านเป็ นสิ่ งส�ำคัญ
6.	จัดหาครอบครัวอุปถัมภ์จากแหล่งต่างๆเพื่อสนับสนุนนักเรี ยนนานาชาติ
ให้ใช้ภาษาอังกฤษ หรื อภาษาฝรั่งเศส เหมือนเป็ นภาษาที่เพิ่มเติม
7.	จัดพิมพ์ขอ้ จ�ำกัดทางกฎหมายของโปรแกรมนักเรี ยนนานาชาติ
8.	พัฒนาข้อตกลงความร่ วมมือกับนักเรี ยนและพ่อแม่/ผูป้ กครอง
ผูด้ ูแลที่รวมถึงความคาดหวังด้านความประพฤติของนักเรี ยน
ด�ำเนินการแก้ปัญหาความขัดแย้ง และใช้เหตุผลกับการปฏิเสธ
ให้พกั อยูก่ บั บ้านโฮมสเตย์ และหรื อ โปรแกรมของโรงเรี ยนหรื อเขต
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ส่ วนที่ 3: ความรับผิดชอบของครอบครัวอุปถัมภ์
เพื่อส่ งเสริ มประสบการณ์การพักอยูก่ บั โฮมสเตย์ที่ดีที่สุดของนักเรี ยนนานาชาติระดับอนุบาลถึงเกรด12 ครอบครัวโฮสต์ควรจะ:
1. 	จัดเตรี ยมให้มีการดูแลเอาใจใส่ เลี้ยงดู และส่ งเสริ ม
สนับสนุนให้กบั นักเรี ยนนานาชาติ
2. 	ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ/แนวนโยบายทั้งหมดที่กำ� หนด
โดยผูจ้ ดั หาของโปรแกรมโฮมสเตย์เมื่อเป็ นเจ้าบ้านให้
ที่พกั แก่นกั เรี ยนโดยผูจ้ ดั หารายนั้น
3. 	เป็ นผูม้ ีอายุ 25 ปี หรื อ มากกว่า 25 ปี หรื อ ได้รับอนุมตั ิ
จากโปรแกรมนักเรี ยนนานาชาติวา่ เป็ นข้อยกเว้นที่ได้
รับการอนุมตั ิ
4. 	เห็นด้วยกับตารางที่ใช้ตรวจเชคบ้านจากโปรแกรมนักเรี ยนนานาชาติ
หรื อจากโปรแกรมผูจ้ ดั หาบ้านพักโฮมสเตย์อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรื อจากทั้งสองฝ่ าย และได้รับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
(ส�ำหรับทุกคนที่อาศัยอยูใ่ นบ้านที่มีอายุ 18ปี หรื อมากกว่า 18 ปี )
5. 	ไม่อนุญาตให้มีนกั เรี ยนนานาชาติมากกว่าสองคน
พักอาศัยกับโฮมสเตย์ในเวลาเดียวกัน
6. 	หลีกเลี่ยงการเป็ นโฮสต์จดั เตรี ยมให้นกั เรี ยนนานาชาติผใู ้ หญ่
และนักเรี ยนนานาชาติผเู ้ ยาว์อยูใ่ นบ้านพักเดียวกัน
7. 	จัดเตรี ยมอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการทั้ง 3 มื้อต่อวัน
8. 	จัดเตรียมบ้านทีส่ ะอาดและเป็ นระเบียบเรียบร้อยพร้อมห้องนอนส่วนตัว
ที่ตกแต่งอย่างพอเพียงและสามารถเข้าถึง:
ก. 	มีพนื้ ทีส่ � ำหรับวางโต๊ ะ เก้ าอี้ และโคมไฟ
สว่ างเพียงพอส� ำหรับท�ำการบ้ าน
ข. 	ห้ องน�ำ้ ผ้ าลินิน และมีเครื่องซักผ้ าให้ ใช้
ค. 	สามารถเข้ าบ้ านได้ เหมือนกับสมาชิกคนอืน่ ๆ
ของครอบครัว (เช่ น กุญแจบ้ าน และรหัสกันขโมย ถ้ ามี)
ง. 	ในกรณีทเี่ ป็ นไปได้ คอื การเข้ าระบบอินเตอร์ เน็ต
เพือ่ สนับสนุนเป้าหมายทางการศึกษาและช่ วยให้
สามารถติดต่ อสื่ อสารกับทางบ้ านได้ อย่ างสม�ำ่ เสมอ
9. 	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบ้านมีความปลอดภัยและสอดคล้อง
ตามกฎหมายการสร้างตึกในบีซีและ/หรื อท�ำตามกฎหมายสร้าง
ตึกท้องถิน่ ตามที่บงั คับใช้และตามกฎการป้ องกันอัคคีภยั ของท้องถิน่
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10. 	ให้แน่ใจว่าความเป็ นอยูโ่ ดยทัว่ ไปของนักเรี ยนดี
ดูแลเอาใจใส่ ทางการแพทย์เมื่อจ�ำเป็ นและรายงานปั ญหา
ทางการแพทย์หรื อปั ญหาสุ ขภาพจิตที่สำ� คัญแก่โรงเรี ยน,
ผูด้ ูแลเด็ก, ผูจ้ ดั การโปรแกรมโฮมสเตย์และโปรแกรม
นักเรี ยนนานาชาติ
11. 	แจ้งโรงเรี ยน หรื อกับหลักสู ตรโปรแกรมนักเรี ยนนานาชาติ
ถ้านักเรี ยนดื่มแอลกอฮอล์ เสพหรื อมียาไว้ในครอบครอง
โดยไม่มีใบสัง่ แพทย์ มียาที่ผดิ กฎหมาย หรื อท�ำผิดกฎหมาย
12. 	ให้แน่ใจว่านโยบายของกรมธรรม์ประกันภัยบ้านและรถยนต์
มีผล เพียงพอ ครอบคลุมแก่นกั เรี ยนที่อาศัยอยูใ่ นบ้าน
บางกรมธรรม์ไม่ครอบคลุมนักเรี ยนโฮมสเตย์
13. 	ส่ งเสริ มการเชื่อมสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้ นระหว่างนักเรี ยนนานาชาติ
และพ่อแม่ของนักเรี ยน โรงเรี ยน และชุมชน โดย
ก. 	ใช้ ภาษาทีน่ ักเรียนต้ องการเพือ่ ศึกษา
(ภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศส) ภายในบ้ าน
ข. 	ก�ำหนดข้ อจ�ำกัดทีม่ เี หตุผลกับการใช้ อนิ เทอร์ เน็ต
ส่ วนตัวของนักเรียน (เช่ น จ�ำนวนชั่วโมงต่ อวัน
และเวลาทีเ่ หมาะสมในแต่ ละวัน)
ค. 	เจรจาต่ อรองและบังคับใช้ เคอร์ ฟิวให้ เหมาะสมและ
มีเหตุผล และให้ นักเรียนท�ำตามกฎระเบียบของบ้ าน
ง. 	ให้ ความช่ วยเหลือนักเรียนในการค้ นหากิจกรรม
นอกหลักสู ตรต่ างๆและการกีฬา
จ. 	เข้ าร่ วมเรื่องการปฐมนิเทศของเขต
หรือปฐมนิเทศของโรงเรียนส� ำหรับครอบครัวอุปถัมภ์
และวัฒนธรรมอืน่ ๆ หรืองานทีเ่ กีย่ วข้ องกับการศึกษา.

ครอบครัวอุปถัมภ์ ทีร่ ู้จกั กันในนามครอบครัวโฮมสเตย์
คือ ครอบครัวในบีซี ทีต่ ้อนรับนักเรียนนานาชาติสู่ บ้าน
ทีอ่ าศัยในขณะทีน่ กั เรียนศึกษาอยู่ทโี่ รงเรียนระดับ
อนุบาลถึงเกรด12 ของบีซี

ส่ วนที่ 4 : ความรับผิดชอบของนักเรี ยนนานาชาติ
นักเรี ยนนานาชาติที่เข้ามาในมณฑลบีซีและเข้ามาพักอยูก่ บั บ้านโฮมสเตย์ควรจะ:

1. 	ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ/ตามแนวนโยบายโฮมสเตย์ท้ งั หมด
ที่ต้ งั ขึ้นโดยผูจ้ ดั โปรแกรมโฮมสเตย์ เมื่อมาพักอาศัยกับ
ครอบครัวอุปถัมภ์ที่จดั หาที่พกั ให้โดยผูจ้ ดั หานั้น
2.	การมีส่วนร่ วมกับครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรี ยนหาโอกาสที่
จะเข้าไปมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนและชีวติ ครอบครัว
3.	สื่ อสารเป็ นประจ�ำกับพ่อแม่/ผูป้ กครองและครอบครัวอุปถัมภ์
ของนักเรี ยน
4.	สื่ อสารถึงปั ญหาที่สำ� คัญหรื อปั ญหาความกังวลใจกับครอบครัวอุปถัมภ์
พ่อแม่/ผูป้ กครอง ผูด้ ูแลเด็ก อาจารย์ใหญ่ของโรงเรี ยน รองอาจารย์ใหญ่
หรื อครู อาจารย์ ผูจ้ ดั หาโปรแกรมโฮมสเตย์ หรื อโปรแกรมหลักสู ตร
นักเรี ยนนานาชาติตามความเหมาะสม

นักเรียนนานาชาติเป็ นนักเรียนจาก
นอกประเทศแคนาดาเป็ นผู้ทไี่ ม่ มี
คุณสมบัตเิ ข้ าเกณฑ์ ทจี่ ะขอรับทุนของ
กระทรวงศึกษาธิการและโดยปกติ
นักเรียนนานาชาติจะช�ำระค่ าเล่ าเรียน
แก่ โรงเรียนเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
หรือจ่ ายโดยตรงแก่ โรงเรียนเอกชน
นักเรียนนานาชาติส่วนมากจะต้ อง
ได้ รับอนุญาตจากรัฐบาลแคนาดา
เพือ่ เข้ าประเทศแคนาดาด้ วยมีเจตจ�ำนง
เพือ่ เข้ ามาศึกษาเป็ นเวลามากกว่ า 6 เดือน

5.	ต้องเข้าใจว่าโรงเรี ยนเขตพื้นที่การศึกษาหรื อโปรแกรม
นักเรี ยนนานาชาติของโรงเรี ยนเอกชนที่ตอ้ งการให้นกั เรี ยน
ย้ายครอบครัวโฮมสเตย์หรื อถูกถอนออกจากหลักสู ตร
โปรแกรมนักเรี ยนนานาชาติในกรณี ที่หาที่พกั โดยส่ วนตัว
ที่ไม่มีความปลอดภัยหรื อไม่เหมาะสม
6.	เคารพและรับผิดชอบต่อบ้านพักของโฮมสเตย์และทรัพย์สิน
และจ่ายค่าเสี ยหายของทรัพย์สินของครอบครัวถ้าพบว่าต้อง
รับผิดชอบในทรัพย์สินที่เสี ยหายนั้น
7.	ท�ำความเข้าใจว่ามีแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับสุ ขภาพและความปลอดภัย
ของเด็กดังต่อไปนี้:
ก.	สายด่ วนส� ำหรับเด็กและเยาวชนของบีซี (เบอร์ ตดิ ต่ อ: 604-310-1234)
สามารถโทรแจ้งเพื่อรายงานเมื่อเด็กนักเรี ยนนานาชาติ
รู ้สึกว่าตนถูกท�ำร้ายหรื อรู ้สึกว่าไม่ปลอดภัยภายในบ้าน
หรื อที่โรงเรี ยน
ข.	สายด่ วน Kids Help Phone (เบอร์ ตดิ ต่ อ : 1-800-668-6868)
สถานที่ให้คำ� ปรึ กษาและส่ งเสริ มสุ ขภาพจิต
ค.	ศูนย์ วทิ ยบริการสุ ขภาพจิต Kelty Mental Health Resource Center
(http://keltymentalhealth.ca/)
แหล่งศูนย์ให้คำ� ปรึ กษาเกี่ยวกับปั ญหาสุ ขภาพจิต
การใช้ยาเสพติด การใช้ยา และส่ งเสริ มการมีสุขภาพที่ดี
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ส่วนที่ 5 : ความรับผิดชอบของพ่อแม่ผู้ปกครอง/ ผู้ดูแล
พ่อแม่ผปู ้ กครอง/ผูด้ ูแล ของนักเรี ยนนานาชาติ ควรจะ:

1.	กรอกใบสมัครที่มีขอ้ มูลที่ถกู ต้องและมีรายละเอียด
ที่เป็ นข้อมูลที่เปิ ดเผยตรงประเด็นทั้งหมดของนักเรี ยน
เช่น ข้อมูลเงื่อนไขทางการแพทย์ ให้กบั ผูจ้ ดั หาโปรแกรม
โฮมสเตย์และกับครอบครัวอุปถัมภ์ดงั นั้นพวกเขาจึงสามารถ
สนับสนุนช่วยเหลือและดูแลเอาใจใส่ นกั เรี ยนได้เต็มที่ใน
ระหว่างที่พกั อยูก่ บั โฮมสเตย์
2.	คุน้ เคยกับกฎระเบียบ/หนังสื อแนวทางนโยบายโฮมสเตย์ที่จดั ท�ำขึ้นโดย
ผูจ้ ดั หาโปรแกรมโฮมสเตย์ โดยการจัดครอบครัวอุปถัมภ์ให้นกั เรี ยน
และให้แน่ใจว่าช่วยนักเรี ยนให้ปฏิบตั ิตามระเบียบที่คาดหวังไว้

พ่ อแม่ ผู้ปกครอง คือ เป็ นพ่อแม่ ทใี่ ห้ กำ� เนิด
หรือพ่ อแม่ บุญธรรมของนักเรียนนานาชาติ
ผู้ดแู ลคือบุคคลทีไ่ ด้รับมอบอ�ำนาจตามกฎหมายให้
ท�ำหน้าทีแ่ ทนพ่อแม่เป็ นตัวแทนผู้ปกครองของนักเรียน
เป็ นผู้ดูแลทีถ่ ูกต้ องตามกฎหมายต่ างจากผู้ดูแลเด็ก

3.	ติดต่อกับนักเรี ยนเป็ นประจ�ำเพื่อตรวจสอบดูวา่ นักเรี ยนสามารถ
รับมือกับความกดดันและความเครี ยดที่เกิดจากการพักอาศัย
และการเรี ยนในประเทศใหม่ และการเรี ยนรู ้ภาษาใหม่ๆ
4.	รายงานความกังวลที่เกิดขึ้นกับผูจ้ ดั หาโปรแกรมโฮมสเตย์
5.	ต้องเข้าใจว่าโรงเรี ยนเขตพื้นที่การศึกษาหรื อโปรแกรม
นักเรี ยนนานาชาติของโรงเรี ยนเอกชนอาจต้องการให้นกั เรี ยน
ย้ายครอบครัวโฮมสเตย์หรื อถูกถอนจากหลักสู ตร
โปรแกรมนักเรี ยนนานาชาติในกรณี ที่หาที่พกั โดยส่ วนตัว
ที่ไม่มีความปลอดภัยหรื อไม่เหมาะสม
6.	ท�ำความเข้าใจว่ามีแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับสุ ขภาพและ
ความปลอดภัยของเด็กดังต่อไปนี้:
ก.	สายด่ วนส� ำหรับเด็กและเยาวชนของบีซี (เบอร์ ตดิ ต่ อ: 1-800-663-9122)
สามารถโทรแจ้งรายงานเมื่อเด็กหรื อผูเ้ ยาว์ที่มีอายุต่ำ�
กว่า 19 ปี ถูกทารุ ณกรรมหรื อถูกละเลยเพิกเฉยมันเป็ นหน้าที่
ตามกฎหมายที่จะต้องรายงานความกังวลนี้ต่อเจ้าหน้าที่สวัสดิการเด็ก
ข.	สายด่ วน Kids Help Phone (เบอร์ ตดิ ต่ อ : 1-800-668-6868)
สถานที่ให้คำ� ปรึ กษาและส่ งเสริ มสุ ขภาพจิต
ค.	ศูนย์ วทิ ยบริการสุ ขภาพจิต Kelty Mental Health Resource Center
(http://keltymentalhealth.ca/)
แหล่งศูนย์ให้คำ� ปรึ กษาเกี่ยวกับปั ญหาสุ ขภาพจิต
การใช้ยาเสพติด การใช้ยา และส่ งเสริ มการมีสุขภาพที่ดี
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ส่วนที่ 6 : ความรับผิดชอบของตัวแทนนักเรียนนานาชาติ
นักเรี ยนนานาชาติและครอบครัวของนักเรี ยนบางครั้งมีการจ้างตัวแทนเพื่อช่วยจัดหาที่พกั ให้กบั นักเรี ยน
ในโปรแกรมนักเรี ยนนานาชาติ ตัวแทนนักเรี ยนนานาชาติควรจะ:
1.	จัดเตรี ยมความช่วยเหลือให้กบั โปรแกรมนักเรี ยนนานาชาติผจู ้ ดั หาโปรแกรมบ้านพักโฮมสเตย์และ
นักเรี ยนนานาชาติและครอบครัวของนักเรี ยนซึ่ งต้องเอาใจใส่ เรื่ องการสื่ อสารกับพ่อแม่ผปู ้ กครอง/ผูด้ ูแลโดยเฉพาะ
เมื่อมีการร้องขอจากผูจ้ ดั หาบ้านพักโฮมสเตย์หรื อจากหลักสู ตรโปรแกรมนักเรี ยนนานาชาติ
2.	คุน้ เคยกับแนวนโยบายโฮมสเตย์ระดับอนุบาลถึงเกรด12ของบีซี และความคาดหวังในการปฎิบตั ิที่ดี
ที่สุดของภาคส่ วนบ้านพักโฮมสเตย์ในมณฑลบีซี
3.	ช่วยนักเรี ยนให้เข้าใจและปฏิบตั ิตามกฎระเบียบทั้งหมด/ตามหนังสื อแนวทางนโยบายโฮมสเตย์ที่จดั ท�ำขึ้นโดยผูจ้ ดั หาโปรแกรมบ้านพักโฮม
สเตย์เมื่อพักอยูก่ บั ครอบครัวอุปถัมภ์ที่ผจู ้ ดั หาให้

ตัวแทนคือผู้ได้รับเงินค่าที่ปรึกษาโดยมี
ฐานที่ทำ�งานในมลฑลบีซีหรือที่ต่างประเทศ
เป็นคนช่วยจัดการให้ตรงตามลักษณะเฉพาะ
ของการศึกษาหรือการเดินทางของนักเรียนนานาชาติ
ในกรณีที่ตัวแทนจัดหาที่พักโฮมสเตย์ให้
ตัวแทนสามารถตัดสินใจเลือกผู้จัดหา
โปรแกรมบ้านพักโฮมสเตย์และคาดหวังว่า
จะมีความรับผิดชอบตามที่อธิบาย
ระบุไว้ในส่วนที่ 1.
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ศัพทานุกรม/ ค�ำนิยาม
เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของหนังสื อแนวทางนโยบายโฮมสเตย์น้ ี:
ผู้ดูแลเด็ก คือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งโดยพ่อแม่หรื อผูป้ กครองของเด็กผ่านเอกสารที่อนุมตั ิจากหลักสู ตรโปรแกรมนักเรี ยนนานาชาติเพื่อดูแลเด็กในหลักสู ตร
โปรแกรมนักเรี ยนนานาชาติและรัฐบาลกลางของประเทศแคนาดาต้องการให้นกั เรี ยนนานาชาติที่เป็ นผูเ้ ยาว์ตอ้ งมีผดู ้ ูแลในขณะที่ศึกษาอยูใ่ นมณฑลบริ ติช
โคลัมเบีย
จรรยาบรรณ คือกฎเกณฑ์ที่ถกู บันทึกไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่าจะต้องประพฤติตวั อย่างไรและมีปฏิกิริยากับผูอ้ ื่นอย่างไรภายใต้มาตรฐานกฎตามจรรยา
บรรณของจังหวัดคณะกรรมการการศึกษาต้องก�ำหนดจรรยาบรรณหนึ่งข้อหรื อมากกว่านั้นให้กบั โรงเรี ยนที่อยูภ่ ายใต้ขอบเขตอ�ำนาจของตนและตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าโรงเรี ยนได้ทำ� ตามจรรยาบรรณที่กำ� หนดไว้
ผู้ปกครอง อยูภ่ ายใต้พระราชบัญญัติกฎหมายครอบครัวของมณฑลบีซีโดยทัว่ ไปพ่อแม่เด็กเป็ นผูป้ กครองของเด็ก ผูป้ กครองมีหน้าที่รับผิดชอบตาม
กฎหมายและมีสิทธิในเด็ก
โฮมสเตย์ คือ การจัดการอย่างเป็ นทางการโดยหลักสู ตรโปรแกรมนักเรี ยนนานาชาติ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย จัดหาบ้านให้กบั นักเรี ยนนานาชาติโดยได้รับ
การอนุมตั ิเป็ นครอบครัวโฮสต์ในช่วงระหว่างหลักสู ตรการเรี ยน ครอบครัวนี้และบ้านที่พกั อาศัยทั้งสองรวมเป็ นหมายถึง“โฮมสเตย์”
ผู้จดั หาโปรแกรมโฮมสเตย์ คือผูท้ ี่จดั หาที่พกั ให้กบั นักเรี ยนกับครอบครัวอุปถัมภ์ข้ ึนอยูก่ บั สถานการณ์ผจู ้ ดั หาโปรแกรมบ้านพักโฮมสเตย์ควรเป็ นโรงเรี ยน
เอกชนหรื อโรงเรี ยนเขตพื้นที่การศึกษา บริ ษทั หรื อองค์กรที่ทำ� สัญญากับหลักสู ตรโปรแกรมนักเรี ยนนานาชาติหรื อธุรกิจหรื อปั จเจกบุคคลที่ไม่ได้มีความ
เกี่ยวข้องกับหลักสูตรโปรแกรมนักเรี ยนนานาชาติ
ครอบครัวโฮสต์ หรือครอบครัวโฮมสเตย์ คือครอบครัวที่นกั เรี ยนนานาชาติอาศัยอยูใ่ นระหว่างหลักสู ตร ของโฮมสเตย์
นักเรียนนานาชาติ หมายถึงนักเรี ยนจากนอกประเทศแคนาดาเป็ นผูท้ ี่ไม่มีสิทธิรับเงินทุนจากกระทรวงศึกษาธิการและเป็ นผูท้ ี่ตอ้ งจ่ายค่าเล่าเรี ยนประเภท
นักเรี ยนนานาชาติให้โรงเรี ยนเขตพื้นที่การศึกษาหรื อโรงเรี ยนเอกชน นักเรี ยนนานาชาติส่วนมากต้องได้รับอนุญาตจากรัฐบาลแคนาดาเพื่อเข้าประเทศ
แคนาดาด้วยเจตจ�ำนงเพื่อการศึกษาเป็ นระยะเวลามากกว่า 6 เดือน
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หลักสู ตรโปรแกรมนักเรียนนานาชาติ คือ หน่วยงานบริ หารภายใต้โรงเรี ยนเอกชนหรื อโรงเรี ยนเขตพื้นที่การศึกษา ผูบ้ ริ หารหลักสู ตรโปรแกรมนานาชาติ
จัดการการศึกษาหรื อที่พกั อาศัยให้สะดวกขึ้น และดูแลนักเรี ยนนานาชาติ
ผู้เยาว์ คือ บุคคลที่มีอายุต่ำ� กว่า19ปี ผูเ้ ยาว์เป็ นผูท้ ี่ตอ้ งการการดูแลเอาใจใส่ จากผูป้ กครองหรื อผูด้ ูแลคนใดคนหนึ่ง
พ่อแม่ คือ ผูป้ กครองที่ให้กำ� เนิดเด็กหรื อผูป้ กครองบุญธรรมของเด็ก
ส่ วนตัวและหรือเอกชนทีจ่ ดั การทีพ่ กั อาศัย คือที่พกั อาศัยที่จดั ให้กบั นักเรี ยนนานาชาติซ่ ึงไม่ได้จดั เตรี ยมโดยโรงเรี ยนหรื อโรงเรี ยนเขตพื้นที่การศึกษาได้รับ
อนุมตั ิจากผูจ้ ดั หาโปรแกรมบ้านพักโฮมสเตย์
บ้ านพัก/ ทีพ่ กั พร้ อมอาหาร 3 มือ้ คือ ที่พกั อาศัยที่มีนกั เรี ยนที่เป็ นผูเ้ ยาว์ 2 คน หรื อ มากกว่า 2 คน อาศัยอยูด่ ว้ ยกัน ที่เป็ นบ้านพักของโรงเรี ยนและบริ หาร
งานโดยโรงเรี ยนเอกชนในมณฑลบีซีสถานที่ต้ งั ของบ้านพัก/บ้านพักที่จดั อาหารให้พร้อม ไม่ได้ครอบคลุมในหนังสื อแนวนโยบายโฮมสเตย์น้ ี
ความเชื่อมสั มพันธ์ กบั โรงเรียน เป็ นค�ำที่ใช้โดยครู ผมู ้ ีความรู ้เพื่ออธิบายถึงระดับของความสัมพันธ์ของความรู ้สึกระหว่างนักเรี ยนกับโรงเรี ยนการวิจยั ได้
แสดงถึงความรู ้สึกที่มนั่ คงของความสัมพันธ์กบั โรงเรี ยนและกับผูใ้ หญ่ในโรงเรี ยนจะน�ำไปสู่ การปฏิบตั ิของโรงเรี ยนที่มีประสิ ทธิภาพดีข้ ึน
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บริ ติชโคลัมเบีย

แนวนโยบายโฮมสเตย์
ส�ำหรับ
นักเรี ยนนานาชาติระดับอนุบาลถึงเกรด 12

กระทรวงศึกษาธิการ – 2018
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