
   

  

 ข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรเ์ด้ียนและสวสัดิภำพ 

 

Avalon College จะตอ้งปฏบิตัติาม the Commonwealth Government of Australia ESOS Act 2018 
ซึง่เป็นกฎหมายเกีย่วกบันโยบาย กระบวนการ 
และความรบัผดิชอบตามกฎหมายในการอ านวยความสะดวกและดแูลสวสัดภิาพของนกัเรยีนต่างชาตทิีจ่ะมาเรยีนทีโ่รงเรยีน  

บริกำรกำรเ์ด้ียนของ Avalon College 

Avalon College มบีรกิารการเ์ดีย้นส าหรบันกัเรยีนทีไ่ม่มญีาตหิรอืคนรูจ้กัในออสเตรเลยี โดย Abion (Aust) Pty Ltd ATF Abion (Aust) 

Trust จะเป็นผูใ้หบ้รกิารการเ์ดีย้นของโรงเรยีน โดยขอบเขตบรกิารการเ์ดีย้นมดีงันี ้

(1) ดแูลรบัผดิชอบทางดา้นอารมณ์ สงัคม วชิาการ และสวสัดภิาพของนกัเรยีน 

(2) ดแูลรบัผดิชอบเกีย่วกบัสขุภาพของนกัเรยีน เช่น นดัหมายแพทย ์พานกัเรยีนไปพบแพทยต์ามนดั และเยีย่มไข ้
หากนกัเรยีนตอ้งเขา้รบัการรกัษาตวั 

(3) สือ่สารกบัผูป้กครองเกีย่วกบัปัญหาของนกัเรยีนอย่างละเอยีด ซื่อตรงและทนัทว่งท ี

(4) ดแูลการเดนิทางของนกัเรยีน 

(5) ช่วยนกัเรยีนเปิดบญัชธีนาคาร 

(6) ช่วยนกัเรยีนเลอืกวชิาเรยีนและกรอกแบบฟอรม์ต่าง ๆ ของโรงเรยีน รวมถงึซือ้หนงัสอืเรยีนก่อนนกัเรยีนจะเขา้เรยีน 

(7) Avalon College คดิค่าบรกิารการเ์ดีย้น $85.00 ต่อสปัดาห ์

ข้อก ำหนดส ำหรบักำรเ์ด้ียนท่ีไม่ใช่คนของ Avalon College 

ผูป้กครองสามารถจดัหาการเ์ดีย้นดว้ยตนเองได ้ตามกฎหมายการเ์ดีย้นซึง่ไม่ใชญ่าตทิางสายโลหติของนกัเรยีน เช่น ไม่ใช่บดิามารดา ลุง 
ป้า น้า อา พีช่าย หรอืพีส่าว จะตอ้งผ่านการทดสอบการท างานกบัเดก็หรือ Working with Children Check (WWCC) 
ก่อนวนัทีน่กัเรยีนจะเริม่เรยีนที ่Avalon College นอกจากนี้ผูท้ีจ่ะตดิต่อ ท างาน ดแูล หรอื อาศยัอยู่กบัเยาวชนอายุต ่ากว่า 18 
ปีจะตอ้งผ่านการตรวจสอบประวตัอิาชญากรรมก่อน 

ผูท่ี้เป็นกำรเ์ด้ียนท่ีไมใ่ช่ญำติทำงสำยโลหิต (คือ ไม่ใช่บิดำ มำรดำ ลุง ป้ำ น้ำ อำ ปู่  ย่ำ ตำ ยำย พ่ีชำย 
หรอืพ่ีสำวซ่ึงมีอำยมุำกกว่ำ 25 ปีบริบูรณ์) ทุกคนจะต้องมี WWCC  

• สามารถดาวโหลดใบสมคัรส าหรบัการทดสอบการท างานกบัเดก็หรือ Working with Children Check (WWCC) ไดท้ี ่- 
http://www.workingwithchildren.vic.gov.au/   

• หากการเ์ดีย้นยงัไม่ไดร้บั WWCC ทาง Avalon College  จะใหบ้รกิารการเ์ดีย้นก่อน โดยคดิค่าบรกิาร $85.00 ต่อสปัดาห ์
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 ข้อก ำหนดส ำหรบักำรเ์ด้ียนท่ีเป็นเอเจนซ่ีหรือไม่ใช่ญำติทำงสำยโลหิต 

บางครัง้ผู้ปกครองอาจเลอืกเอเจนซี่ หรือเพื่อนเป็นการ์เดีย้นของนกัเรียนที่จะเข้าเรียนที่ Avalon College  

การเลอืกการ์เดีย้นส าหรับนกัเรียนท่ีมาศกึษาตอ่ที่ประเทศออสเตรเลยีนัน้เป็นเร่ืองส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิ่ง 

• Avalon College ก าหนดให้บิดามารดาของนกัเรียนแตง่ตัง้ผู้ใหญ่ซึง่มคีวามรับผิดชอบสงูเป็นการ์เดีย้นของนกัเรียน 

และต้องกรอกแบบฟอร์ม Avalon College External Guardianship form 

• การเ์ดีย้นตอ้งมอีายุเกนิ 25 ปีบรบิรูณ์ 

• การเ์ดีย้นตอ้งอาศยัอยูใ่นรฐัวกิตอเรยี 

• การเ์ดีย้นตอ้งสามารถใชภ้าษาองักฤษไดด้ ีและสามารถตดิต่อไดต้ลอดเวลา 

• หากการเ์ดีย้นไมใ่ชญ่าตทิางสายโลหติของนกัเรยีน การเ์ดีย้นตอ้งผ่านการทดสอบการท างานกบัเดก็หรอื current Working 

with Children Check (WWCC) โดยสามารถดรูายละเอยีดไดท้ี ่http://www.workingwithchildren.vic.gov.au/     

• จะตอ้งแนบรปูถ่ายของการเ์ดีย้นมากบัแบบฟอรม์ Avalon College External Guardianship form 
ทางโรงเรียนจะท าการบนัทกึรูปถา่ยของการ์เดีย้นไว้ในฐานข้อมลูของโรงเรียน 

• การเ์ดีย้นตอ้งแจง้ทางโรงเรยีนล่วงหน้าอยา่งน้อย 1 สปัดาห ์เมือ่จะเดนิทางออกจากรฐัวกิตอเรยีหรอืออกนอกประเทศ โดย 
Avalon College จะถอืเป็นการเ์ดีย้นของนกัเรยีนชัว่คราวในชว่งทีก่ารเ์ดีย้นไม่อยูใ่นรฐั วกิตอเรยี และคดิค่าบรกิาร $85 
ต่อสปัดาห ์

ข้อก ำหนดของกำรเ์ด้ียน 

• ตอ้งใหน้กัเรยีนพกัอาศยัทีบ่า้นของตนไดแ้มจ้ะไดร้บัแจง้ล่วงหน้าเพยีงไม่นาน 

• ตอ้งใหน้กัเรยีนพกัอาศยัทีบ่า้นของตนเมื่อนกัเรยีนป่วยหรอืไม่สามารถไปโรงเรยีนได ้
หรอืตอ้งไปพบแพทย/์ทนัตแพทยต์ามนดัหมาย 

• ตอ้งใหน้กัเรยีนพกัอาศยัทีบ่า้นของตนเมื่อนกัเรยีนถูกพกัการเรยีนเนื่องจากประพฤตตินไม่เหมาะสม  

• ตอ้งใหน้กัเรยีนพกัอาศยัทีบ่า้นของตนช่วงวนัหยุดสดุสปัดาหท์ีโ่รงเรยีนปิดท าการ (exeat) หรือชว่งที่นกัเรียนลาหยดุ 

 

ขัน้ตอนในกำรขอ EXEAT /ลำหยดุ 

EXEAT คือ การท่ีนกัเรียนได้รับอนญุาตจากทางโรงเรียน, โรงเรียนประจ า หรือสถาบนัให้ลาหยดุเป็นการชัว่คราว 

• เมื่อการ์เดีย้นของนกัเรียนผา่นการลงทะเบียนแล้ว Avalon College จะสง่อีเมล์เชิญให้การ์เดีย้นใช้แอปพลเิคชนั Boardingware 

ของทางโรงเรียน 
(Boardingware คือแอปพลเิคชนัของทางโรงเรียนที่การ์เดีย้นสามารถใช้ขอ Exeat หรือวนัลาหยดุให้นกัเรียนได้) 

• การ์เดีย้นจะต้องปฏิบตัติามค าแนะน าที่ปรากฏบนโทรศพัท์มือถือเพื่อเช่ือมตอ่แอปพลเิคชนั 
หลงัจากเช่ือมตอ่แล้วการ์เดีย้นจะต้องสง่ค าขอ EXEAT หรือลาหยดุผา่นทางแอปพลเิคชนัทกุครัง้ 

• นกัเรียนจะได้รับอนญุาตให้ลาหยดุ เมื่อผู้ปกครองหรือการ์เดีย้นตามกฎหมายยื่นค าขอผา่นทางแอปพลเิคชนั Boardingware 
ของทางโรงเรียนเทา่นัน้ 

http://www.workingwithchildren.vic.gov.au/
http://www.workingwithchildren.vic.edu.au/


   

• มีเพียงการ์เดีย้นเท่านัน้ที่สามารถเข้าถงึแอปพลิเคชัน Boardingware ได้ 
โดยแอพลิเคชั่นนีส้ามารถเข้าถงึได้ง่ายผ่านทางโทรศัพท์มือถอื 

การ์เดีย้นจะต้องแสดงเอกสารประจ าตวัเมื่อไปรับนกัเรียนที่โรงเรียนซึง่เอกสารนัน้จะต้องเป็นตรงกบัเอกสารที่แนบมากบัแบบฟอร์ม
การ์เดีย้น 
หมายเหตุส าคัญ – ตามกฎหมายบุคคลซ่ึงเป็นผู้ดูแลนักเรียนต่างชาต(ิการ์เดี้ยน) จะเป็นผู้รับผิดชอบนักเรียนตลอดเวลา 
 

ขัน้ตอนส ำหรบันักเรียนในกำรขอ EXEAT /ลำหยดุ 

การเ์ดีย้นตามกฎหมายสามารถขอ EXEAT/ลาหยุดใหน้กัเรยีนได ้
หากท่านตอ้งการใหน้กัเรยีนออกจากโรงเรยีนในช่วงวนัหยุดสดุสปัดาหห์รอื ‘exeat’ 

ทัง้ท่านและนกัเรยีนจะตอ้งปฏบิตัติามขัน้ตอนดา้นล่างนี้ 

       การเ์ดีย้นหรอืผูป้กครองจะตอ้งยื่นค าขอ exeat โดยระบวุนัและเวลาทีต่อ้งการผ่านทางแอปพลเิคชนั Boardingware ของทาง 
        โรงเรยีน ก่อนเวลา 21.00น.ในวนัพุธของสปัดาหท์ีต่อ้งการใหน้กัเรยีนหยุด ทางโรงเรยีนจะรบัค าขอและด าเนินการตามค าขอ 
        หลงัจากนัน้จะยนืยนัการ exeat 

ขัน้ตอนส ำหรบัผู้ปกครองในกำรขอ EXEAT /ลำหยดุในกรณีท่ี Avalon College เป็นกำรเ์ด้ียนของนักเรียน 

ผูป้กครองจะตอ้งโทรศพัทห์รอืสง่อเีมลถ์งึโรงเรยีนที ่admin@avaloncollege.vic.edu.au เพือ่แจง้รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

• วนัเวลาทีจ่ะรบัและสง่นกัเรยีน 

• ผูป้กครองทีจ่ะมารบันกัเรยีน 

• ทีอ่ยู่ของนกัเรยีนในชว่ง exeat/ลาหยุด 

• รายละเอยีดในการตดิต่อ – หมายเลขโทรศพัท ์

• Avalon College จะกรอกรายละเอยีดเหล่าน้ีลงในแอปพลเิคชนั Boardingware ในนามของผูป้กครอง 
เมื่อค าขอไดร้บัการอนุมตัจิากครใูหญ่แลว้ 

ขัน้ตอนส ำหรบัผู้ปกครองหรือกำรเ์ด้ียนในกำรรบันักเรียน 

เจา้หน้าทีข่อง Avalon College จะปฏบิตัติามขัน้ตอนและนโยบายในการขอ exeat อย่างเคร่งครดั 
ข้อมูลส ำคญั 

1. นกัเรยีนจะไดร้บัอนุญาตใหอ้อกจากโรงเรยีนเมื่อการเ์ดีย้นหรอืผูป้กครองมารบัเท่านัน้ 
2. บุคคลอื่นไม่สามารถมารบันกัเรยีนแทนผูป้กครองหรอืการเ์ดีย้นได้ ทางโรงเรยีนมบีรกิารรบัสง่นกัเรยีน 

แต่ไม่สามารถใหบ้รกิารในชว่งวนัเสาร-์อาทติยไ์ด ้
3. ผูป้กครองหรอืการเ์ดีย้นจะตอ้งแสดงเอกสารประจ าตวั (ควรจะเป็นใบขบัขีห่รอืหนงัสอืเดนิทาง) 

ทีส่ านกังานหอพกัและลงชื่อรบันกัเรยีนทุกครัง้ก่อนทีจ่ะรบันกัเรยีนในชว่ง exeat 
4. หลงัจาก exeat ทัง้นกัเรยีนและการเ์ดีย้นหรอืผูป้กครองจะตอ้งตดิต่อเจา้หน้าทีแ่ละลงชื่อว่านกัเรยีนไดก้ลบัมาอย่างปลอดภัย 

 

 

แหล่งอ้ำงอิง:  
  

mailto:admin@avaloncollege.vic.edu.au


   

https://internationaleducation.gov.au/Regulatory-

Information/Pages/National-Code-2018-Implementation.aspx  

  

• http://www.workingwithchildren.vic.gov.au/   
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