
 

สถานทีต่ ัง้ในใจกลางเมอืง 

Freemans Bay School 

อยูห่่างจากใจกลางเมอืงโดยการเดนิเทา้ราว 20 

นาทหีรอืน่ังไปกบัรถประจ าทางราว 10 นาท ี

เมอืงโอค๊แลนดม์สีิง่อ านวยความสะดวกยอดเยีย่ม 

ไดแ้ก ่สวนสาธารณะ โรงภาพยนตร ์

และนันทนาการส าหรบัครอบครวั 

เราใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัทางเลอืกในการหาทีพ่กั

อาศยัและใหก้ารสนับสนุนในการพบปะกบัครอบ

ครวัอืน่เพือ่หาประสบการณใ์หม่ๆ ในนิวซแีลนด ์

โรงเรยีนของเราใหโ้อกาสทางการศกึษาทีย่อดเยีย่ม

ส าหรบันักเรยีนนานาชาตดิว้ยการใหส้ิง่ตอ่ไปนี ้

✓ ประสบการณนิ์วซแีลนดด์ว้ยความเอาใจใส่

และการตอ้นรบั 

✓ ช ัน้เรยีนภาษาองักฤษเพือ่การสนทนา อา่น 

และเขยีน กบัอาจารยผ์ูเ้ช ีย่วชาญ 

✓ มผีูเ้ช ีย่วชาญคอยใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นก

ารเรยีน 

✓ หลกัสตูรทีเ่นน้ใหม้อีนาคตทีเ่พยีบพรอ้ม 

✓ ใหค้ าแนะน าทางเลอืกดา้นทีพ่กัอาศยั 

✓ ใหก้ารสนับสนุนในการพบปะกบัครอบครวั

อืน่เพือ่หาประสบการณท์ีเ่พยีบพรอ้มในนิว

ซแีลนด ์

 

 

 

 

 

การเอาใจใส่และความช่วยเหลือทีเ่ย ีย่

มยอด 

   

 

Janene Maskell 

- 

ผู อ้  านวยการฝ่ายนานาชาติ 

 

 

หากทา่นก าลงัสมคัรเขา้เรยีนเป็นนักเรยีนนานาชาต ิ

ทา่นสามารถตดิตอ่ส านักงานของโรงเรยีนเพือ่นัดหมา

ยพบกบัอาจารยใ์หญแ่ละรบัการน าชมโรงเรยีนซึง่จะไ

ดร้บัโอกาสพบเห็นสิง่อ านวยความสะดวกของโรงเรยีน

และหารอืเกีย่วกบัหลกัสตูรภาษาองักฤษกบัอาจารยผ์ู ้

สอนทีม่ปีระสบการณข์องเรา 

โรงเรยีนมพีนักงานทีส่ามารถพูดไดส้องภาษาเพือ่ใหค้

วามชว่ยเหลอืแกนั่กเรยีนนานาชาตขิองเรา 

เราหวงัวา่จะไดใ้หก้ารตอ้นรบัทา่นเขา้สู่ Freemans 

Bay School ในเรว็ๆ นี ้

 
การตดิต่อ: Janene Maskell 

admin@freemansbay.school.nz 

โทรศพัท:์ +64 9 360 1572 
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` 

 แนะน าโรงเรยีน 

Freemans Bay School 

   

 
Sandra Jenkins 

- 

อาจารยใ์หญ่ 

 

Freemans Bay School 

เป็นโรงเร ียนระด ับประถมศึกษาที ่ม ีผลการท างานในระด ับ

สูงโดยมีช ือ่เส ียงยอดเยี ่ยมดา้นหลกัสูตรท ันสม ัย 

รายงานฉบบัล่าสุดส าหร บัโรงเร ยีนของเรา  

ของส านักงานทบทวนการศึกษา (Education Review 

Office) ไดใ้หค้วามเห็นไวว้ ่า “นักเร ียนที ่โรงเร ียน 

Freemans Bay School 

ต ัง้ใจเล่าเร ียนอย่างจร ิงจ งัและมีส่วนร ่วมกบัการเร ียนดว้ย

ความกระต ือรอืร น้ 

ช ัน้เร ยีนมีนักเร ียนที ่มุ ่งม ั่นและขย ันขนัแข็งท ี ่เป็นผู ศ้ ึกษา

เล่าเร ียนที ่ม ั่นใจและสามารถท าไดด้ ี 

ช ือ่เส ียงในทางบวกของโรงเร ียนและความสมัพ ันธท์ ี ่น่านั

บถ ือที ่ปรากฏให เ้ห็นในทุกระด ับ 

ช่วยท าใหน้ักเร ียนมีความต ั ้งใจต่อการศึกษาเล่าเร ียน” 

 

ความหลากหลายทางวฒันธรรม 

นักเร ียนของโรงเร ียน Freemans Bay School 

ไดร้ บัการสนับสนุนใหส้มัผ ัสและใหค้วามเคารพต่อว ัฒนธ

รรมหลากหลายที ่น่าประทบัใจยิ ่ง 

ประสบการณ ์ท ี ่แตกต่างกนัของพวกเขาจะส่งผลใหพ้วกเข

าเป็นประชาชนของโลกและทอ้งถ ิ ่นท ี ่ม ีความร บัผิดชอบ 

 

หลกัสูตรทีห่ลากหลาย 

เราเปิดหลกัสูตรภาษาอ ังกฤษส าหรบัการสนทนา 

การอ่าน การเขียน กบัอาจารยผ์ู เ้ช ีย่วชาญ 

เราเปิดหลกัสูตรที ่ม ีว ิชาที ่หลากหลาย อาทิ พลศึกษา 

ดนตร  ีว ิทยาศาสตร  ์เทคโนโลยี 

และการจดัท ัศนศ ึกษาของโรงเร ยีน 

หลกัสูตรของเราเน ้นถ ึงอนาคตและเปิดสอบช ุดการเร ียน

รู แ้บบออนไลน เ์พื ่อให เ้ก ิดการเร ยีนต่อเนื ่องเม ื ่ออยู ่ท ี ่บ า้

น 

 

ประสบการณก์ารเรยีนรูท้ ีห่ลากหลา

ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปหมู ่น ักเร ยีนนานาชาต ิ 

 

จ านวนรบัสมคัรและระดบัปี  

ปัจจุบนั โรงเรยีน Freemans Bay School 

มนัีกเรยีนช ัน้ปีเยยีร ์1-6 (อายุระหว่าง 5-11 ปี) มากกว่า 

500 คน เราสามารถรบันักเรยีนนานาชาตไิดถ้งึ 30 คน 

ซึง่เรามปีระสบการณร์บันักเรยีนนานาชาตทิีม่าจาก ญีปุ่่น 

เกาหล ีจนี อนิเดยี รสัเซยี ซาอุดอิาราเบยี ชลิ ีอติาล ีฝร ัง่เศส 

และนิวคาเลโดเนีย 

   

ค่าเล่าเรยีน 
ค่าใชจ้า่ยส าหรบั 1 ปี 

อตัราทีแ่สดงไวนี้เ้ป็นสกุลเงนิดอลลารนิ์วซแีลนด ์($) 

ทีร่วมภาษ ีGST แลว้ 

ค่าเล่าเรยีน : $13,800 ต่อปี หรอื $3,450 ต่อเทอม 

ปีการศกึษาของโรงเรยีนนานประมาณ 40 สปัดาห ์

แยกออกเป็น 4 เทอม 

ระยะเวลาเพือ่เขา้เรยีนในหลกัสูตรอย่างนอ้ย 10 สปัดาห ์

   

 

การดูแลนักเรยีนก่อนและหลงัเวลาเรยี

น 

โรงเรยีน Freemans Bay School 

ใหก้ารดูแลนักเรยีนในระหว่างวนัจนัทรถ์งึวนัศุกร ์ดงันี ้

ภาคเชา้ ตัง้แต่เวลา 7.00 น. ถงึ 8.40 น. อตัรา $50 

ต่อสปัดาห ์ภาคบ่าย ตัง้แต่เวลา 15.00 น. ถงึ 18.00 น. 

อตัรา $90 ต่อสปัดาห ์

ลงิคส์ าหรบัรายละเอยีดเกีย่วกบัโครงการดูแลนักเรยีนกอ่นแล

ะหลงัเวลาเรยีน อยู่ที ่

www.freemansbay.school.nz/after-school-care/ 

 

 

 


