วิทยาลัยพาคูรานกา

นักศึกษานานาชาติ
ออคแลนด์ นิวซีแลนด์

วิทยาลัยพาคูรานกา ยินดีต้อนรับ
วิทยาลัยพาคูรานกาเป็นสถาบันมัธยมสหศึกษาที่มีชื่อเสียงได้รับการยกย่องระดับสูง มีจ�ำนวนนักศึกษาประมาณ 2,240 คน
เรามีธรรมเนียมปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศในทุกสาขาวิชา และมีประวัติในการผลิตนักศึกษาที่ได้รับแรงดลใจและมีความรับผิด
ชอบสูง ผู้ที่เตรียมพร้อมอย่างครบถ้วนส�ำหรับความส�ำเร็จในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ณ สถาบันวิทยาลัยพาคูรานกา
เราเฉลิมฉลองความหลากหลายและเราสามารถดึงดูดนักศึกษาที่มาจากประสบการณ์แตกต่างกัน

ที่ตั้ง
วิทยาลัยตั้งอยู่ที่พาคูรานกา ย่านชานเมืองสงบน่าอยู่ของออคแลนด์ เพียบพร้อมด้วยที่พักคุณภาพดีเยี่ยม วิทยาลัยมีอาณาบริเวณกว้างขวางแวดล้อมด้วย
สิ่งแวดล้อมเขียวขจี อยู่ใกล้หาดทรายสวยงามและย่านศูนย์การค้าชั้นน�ำ ห่างเพียงชั่ว 30 นาทีจากศูนย์กลางย่านธุรกิจและแหล่งความบันเทิงของออคแลนด์
บริเวณที่ใกล้เคียงกับวิทยาลัยคือสวนสาธารณะลอยด์ เอลสมอร์ ซึ่งเป็นแหล่งรวมบริการการกีฬาหลายประเภท รวมทั้งฮ็อกกี้ รักบี้ เน็ตบอล คริกเก็ต และเกม
กรีฑาอื่น ๆ

โฮมสเตย์และความช่วยเหลือของวิทยาลัย
ที่วิทยาลัยพาคูรานกาเราเชื่อว่าความรู้สึกว่าการเข้าเป็นส่วนหนึ่งมีความส�ำคัญมากของประสบการณ์ที่นักศึกษานานาชาติได้รับ ด้วยเหตุนี้เราจึงเลือกครอบครัว
โฮมสเตย์ของเราด้วยความระมัดระวัง

นักศึกษาทุกคนที่ร่วมโปรแกรมโฮมสเตย์ของเราจะได้รับผลประโยชน์จาก:
••
••

การหาที่พักโฮมสเตย์คุณภาพสูงที่ให้นักศึกษาสนิทสนมด้วยกับ
ครอบครัวเจ้าภาพ
ผู้ประสานงานดูแลโฮมสเตย์ที่ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมงใน 7 วัน ผู้ที่จะ
ไปเยี่ยมตรวจดูความเป็นอยู่อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจในการรักษา
มาตรฐานของเรา

••
••

รายงานแก่บิดามารดาเป็นประจ�ำ และมีรายงานของวิทยาลัยทาง
ออนไลน์
รับรองการมีสิทธิ์ใช้อินเตอร์เนทส�ำหรับนักศึกษาทุกคน

วิทยาลัยพาคูรานกาและครอบครัวโฮมสเตย์ทำ�งานร่วมกันเพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์

การศึกษาที่วิทยาลัยพาคูรานกา
ที่วิทยาลัยพาคูรานกา นอกเหนือไปจากการสอนคุณภาพเป็นเลิศและการดูแลอย่างอบอุ่น เราภาคภูมิใจในบริการอุปกรณ์การศึกษาที่เยี่ยมยอดของเรา ตลอด
จนโปรแกรมวิชาการศึกษาอันหลากหลายที่จัดสรรไว้ส�ำหรับนักศึกษา

ปัจจัยและบริการ:

หลักสูตร:

••

••

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

เครือข่ายไอทีที่ทันสมัยพร้อมด้วยบรอดแบนด์ที่ไม่ใช้สาย
สระว่ายน�้ำที่มีน�้ำร้อน
ศูนย์มีเดีย
อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์
อาคารเทคโนโลยี่พร้อมเครื่องมือวิศวกรรมเครื่องยนต์ และห้องฝึกทาสี
และท�ำแผง
ศูนย์ศิลปะพร้อมด้วยอุปกรณ์ถ่ายรูป
ศูนย์ดนตรีพร้อมห้องฝึกซ้อม
สถานกายบริหารพร้อมเครื่องมือครบชุด
สถานเต้นร�ำ
สนามหญ้าเทียมที่มีไฟส่องสว่างส�ำหรับเล่นกีฬา
ห้องสมุดที่ทันสมัยและศูนย์ข้อมูล
ออนไลน์ ‘แพเรนท์ พอร์ตัล’ เพื่อให้บิดามารดาเข้าดูผลการศึกษาของ
นักศึกษาได้โดยตรง

••
••
••
••

••

ESOL ทุกระดับ
การเลือกวิชาเรียนท�ำได้กว้างขวางและมีข้อเลือกมากในแต่ละสาขาวิชา
โปรแกรมการศึกษานอกสถานที่ รวมการเล่นเรือใบ การพายเรือแคนู
การขี่จักรยานในแถบภูเขา และการปีนเขา
โปรแกรมศิลปะทัศนียภาพนานาชนิด
โปรแกรมกีฬาร่วมหลักสูตรมีกิจกรรมให้เลือกหลากหลาย อาทิ
ซ็อกเค่อร์ บาสเกตบอล รักบี้ ฮ็อกกี้ เทนนิส แบดมินตัน
การขี่จักรยาน และการว่ายน�้ำ
โปรแกรมวัฒนธรรมร่วมหลักสูตร
จัดให้มีการเต้นร�ำ การละคร
และดนตรี

การยกย่องความสามารถและรางวัล
อดีตนักศึกษาจากวิทยาลัยพาคูรานกาจ�ำนวนมากกว่า 200 คน
ส�ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยออคแลนด์เป็นประจ�ำทุกปี

ปี 2018 ลอร่า ลิว, ยาไท แทน และ อินิโนซา โอบาซูยิ และคริสตีน ลิน
ได้รับทุนการศึกษานักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมจากมหาวิทยาลัย
ออคแลนด์
ปี 2018 ยาเกอ โฮ ได้รับทุนการศึกษาจีโอ (GO) จากมหาวิทยาลัย
แคนทะเบอรีและทุนการศึกษาปีแรกสำ�หรับนักศึกษานานาชาติ
ปี 2018 ฮัสเซน อัล-รูเฟ ได้รับทุนการศึกษาจีโอ จากมหาวิทยาลัย
แคนทะเบอรี
ปี 2018 ลิลี่ บิ๊กวู้ด, มอร์ทาซา ซาฮาร์ และแมดดี้ รอย ได้รับทุนการ
ศึกษานักศึกษาดีเด่นเอยูที (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีออคแลนด์ AUT)
ปี 2018 เอลิซาเบธ แอร์โรว์สมิธ ได้รับทุนการศึกษาสำ�หรับนักเรียนที่จบ
จากโรงเรียนจากเอยูที ทุนการศึกษาคิว่า
ปี 2018 ลูซี่ พูล ได้รับทุนการศึกษาที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยจากต่าง
ประเทศที่มีสัญญาต่อกัน (ทุนการศึกษาพาร์ทเนอร์ชิพ)จากเอ็มไอที
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมานูเกา MIT)

โครงสร้างของ
นักศึกษา
••
••
••

จ�ำนวนนักศึกษาทั้งหมด: 2,240
จ�ำนวนนักศึกษานานาชาติทั้งหมด: 180
นักศึกษานานาชาติมาจาก: ออสเตรีย เบลเยี่ยม โบลิเวีย บราซิล
โคลัมเบีย ชิลี จีน เยอรมนี ฮ่องกง อินเดีย อิตาลี ญี่ปุ่น
กีริบาติ สอุดี อารเบีย เกาหลีใต้ สวิตเซอร์แลนด์ ตาฮิติ ไต้หวัน
ประเทศไทย และเวียตนาม

จุดส�ำคัญz
ของนักเรียน
เจนนี ตรีรัตนะ

(พิชญา)
ประเทศไทย: ปี 12, 2019
การตัดสินใจมาเรียนที่วิทยาลัยพาคูรานกา
ในนิวซีแลนด์เป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดอันหนึ่งที่
ข้าพเจ้าได้ทำ�ในชีวิต

เพราะว่าไม่ใช่เพียงแค่ความรู้และการใช้ชีวิตที่ผิดแผกไปที่ข้าพเจ้าได้ประสบ
แต่ยังรวมไปถึงสัมพันธภาพกับเพื่อน การมีวุฒิภาวะและอิสรภาพที่ข้าพเจ้า
ได้รับในระยะเวลาที่อยู่ที่นี่”

วิธีสมัคร
ใบสมัคร:

ดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ของวิทยาลัยที่:
www.pakuranka.school.nz

ใบสมัครที่กรอกเสร็จแล้ว:
อีเมล์ใบสมัครที่กรอกครบถ้วนแล้วไปที่
tmccrindle@pakuranga.school.nz

ติดต่อเราที่
PAKURANGA COLLEGE

Pigeon Mountain Road
Half Moon Bay, Auckland 2012
New Zealand
(PO Box 82090, Highland Park,
Auckland 2143)
โทรศัพท์: 0064 9 534 7159
โทรสาร: 0064 9 534 2365
อีเมล์: ahenwood@pakuranga.school.nz
www.facebook.com/PakurangaCollege
www.pakuranga.school.nz
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