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อะไรคือส่ิงท่ีส�าคญัท่ีสดุในโลก
คอืผูค้น! คอืผูค้น! คอืผูค้น! 

He aha te mea nui o te ao?
He tangata! He tangata! He tangata!

Kia ora ขอต้อนรบัสู่โรโตรวั
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ค�ำขวญัประจ�ำชมุชนของเรำคอื  "Rotorua-feel the spirit-manaakitanga" 
จติวญิญำณของผูค้น พืน้ดนิและวฒันธรรมคอืสิง่ทีท่�ำใหโ้รโตรวัพเิศษและแตกต่ำง 

ทราบหรือไม่
"ผมดใีจมากทีไ่ด้มโีอกาสใช้ชวีติและเรยีนภาษา

องักฤษทีนี่ ่และขอแนะน�าใหทุ้กคนได้มปีระสบการณ์

แบบเดยีวกนักบัผม โรโตรวัเป็นมากกว่าสถานทีเ่พือ่

การเรยีนรูใ้นการเขยีนหรอืพูดภาษาองักฤษ คุณยงัได้

เปลีย่นเป็นคนใหม่ทีด่กีว่าเดมิ เต็มไปด้วยความมัน่ใจ

และพรอ้มส�าหรบัก้าวไปหาฝนัทีคุ่ณตัง้ไว"้ 

ฟิลิปปินส์



ทราบหรือไม่

ไป/จำก: โอ๊คแลนด์ < 3 ชม 

ไป/จำก: แฮมิลตัน < 1 5 ชม 

ไป/จำก: ลำนสกีวำกำปำปำ < 3 ชม 

ไป/จำก: ทอรังกำ < 1 ชม 

ไป/จำก: นำเพียร์ < 3 ชม 

เวลาในการขบัข่ีในโรโตรวั:

เวลลิงตัน

โอ๊คแลนด์

โรโตรัว

ทอรังกา

นาเพียร์

แฮมิลตัน

ควีนส์ทาวน์

ไครสต์เชิร์ช

โรโตรวัไม่มปัีญหำ 

เหมอืนกบัที่พบในเมอืงใหญ่



โรโตรวัอยู่บนเกำะเหนือของนิวซแีลนด์ ถอืเป็นเมอืงที่เขำ้ถงึได้ง่ำยที่สุดแห่งหน่ึงในประเทศ  
ท�ำใหคุ้ณสำมำรถผ่อนคลำย หรอืท่องเที่ยวสุดสปัดำห์ได้ตำมใจชอบ ทัง้เล่นเซริ์ฟบนชำยหำดที่ดทีี่สุดของ 
นิวซแีลนด์ เลอืกซื้อสนิค้ำจำกหำ้งดงั เล่นสก ีกอล์ฟ ท�ำกจิกรรมทำงสงัคมหรอืเขำ้ร่วมงำนเทศกำลต่ำง ๆ

โรโตรวัมชีื่อเสยีงเป็นทีย่อมรบัดำ้นทวิทศัน์ทีง่ดงำม กำรตอ้นรบัทีอ่บอุ่นหรอืทีเ่รยีกในภำษำเมำรวี่ำ "manakkitanga" 
(มำรน์ำคยีท์งักำ) โรโตรวัเป็นทีรู่จ้กัโดยบุคคลทัว่ไปว่ำเป็นศูนยก์ลำงดำ้นจติวญิญำณและวฒันธรรมของนิวซแีลนด ์
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ท�าไมถึงต้องเป็น 
โรโตรวั
เรียนรู้ ใช้ชีวิตและเล่นสนุกให้เต็มท่ี - 
ท�าไมคุณถึงต้องชอบท่ีน่ี

Kia ora ขอต้อนรบัสู่แดนสวรรค์ในนิวซีแลนด ์

เอกสำรน้ีใหข้อ้มูลภำพรวมเกี่ยวกบัเมอืงและโอกำสส�ำหรบั
คุณ ที่โรโตรวัคุณสำมำรถเป็นตวัเองและเปลี่ยนเป็นคนใน
แบบที่คุณต้องกำรจะเป็นได้ เรำมแีผนกำรเรยีนกำรสอน
แบบองค์รวมและแพคเกจกำรเรยีนรูท้ี่ครอบคลุมซึ่งรวมถงึ: 

• หลกัสูตรกำรศกึษำที่สำมำรถเปลี่ยนชวีติของผูเ้รยีน

• มำตรฐำนกำรเรยีนกำรสอนระดบัโลก

• กำรพฒันำทกัษะในกำรพูดและเขยีนภำษำองักฤษ

• กำรสรำ้งควำมเชื่อมัน่ใหก้บัตนเอง

• กำรเพิม่โอกำสด้ำนวชิำชพีของคุณ

• กำรพฒันำทกัษะด้ำนสงัคม

• ประสบกำรณ์ด้ำนวฒันธรรมและวถิชีวีติแบบใหม ่

• ควำมอบอุ่นแบบ whanau (ครอบครวั) และมติรภำพที่
ย ัง่ยนื 

คุณจะไม่เสยีใจที่ตดัสนิใจเดนิทำงมำโรโตรวั เชญิมำเป็น 
เพื่อนบ้ำนของเรำที่จุดหมำยยอดฮติของนิวซแีลนด์น้ี



ข้อมูลย่อ
เศรษฐกิจ 
• GDP 2 พนัลำ้นเหรยีญ 
• ประชำกร 70, 000 คน
• เมอืงทีห่ลำกหลำยดว้ยวฒันธรรมทีก่�ำลงัเตบิโต - 7%  

เชือ้ชำตอิืน่, 72% ยโุรป, 36% เมำร ี 
(รวมกนัไดม้ำกกวำ่ 100% เน่ืองจำกหลำยคนมเีชือ้ชำตแิบบผสมผสำน) 

• ผูเ้ยีย่มเยยีนมำกกวำ่ 3 ลำ้นคนต่อปี
• กลุม่อุตสำหกรรมทีส่�ำคญั 4 กลุม่ - ป่ำไม ้พลงังำนควำมรอ้นใตพ้ภิพ  

กำรทอ่งเทีย่วและธรุกจิกำรเกษตร 

ส่ิงแวดล้อม 
• พืน้ที ่261,906 เฮคเตอร ์- ขนำดพืน้ทีโ่ดยรวม 

• 41% เป็นป่ำไม ้43% พืน้ทีท่ำงกำรเกษตร 8% ทะเลสำบ

• อุณหภมูเิฉลีย่ชว่งฤดรูอ้น 22-26ºC 

• อุณหภมูเิฉลีย่ชว่งฤดหูนำว 10-16ºC 

• ทะเลสำบภเูขำไฟ 18 แหง่ แมน่�้ำสำยหลกั 4 สำย 

• พืน้ทีชุ่ม่น�้ำ 120 แหง่ 

• พืน้ทีท่ีม่พีลงังำนควำมรอ้นใตพ้ภิพกวำ่ 20 แหง่

• เขตสงวน สวนและพืน้ทีส่เีขยีวทีเ่ปิดใหบุ้คคลทัว่ไปใชฟ้ร ี800 เฮคเตอร ์

โครงสร้างพื้นฐานและบริการ 
• สนำมบนิโรโตรวัอยูห่ำ่งจำกใจกลำงเมอืงโดยทำงรถยนตเ์พยีง 10 นำที
• โรงพยำบำลและศนูยก์ำรแพทยข์องรฐัและของเอกชนทีม่มีำตรฐำนดเียีย่ม
• ศนูยก์ำรประชมุ พพิธิภณัฑแ์ละสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกดำ้นกำรสนัทนำกำรที่

ทนัสมยั
• มบีรกิำรรถประจ�ำทำงทกุวนั 
• มำตรฐำนกำรศกึษำสงู - ตัง้แต่ชัน้กอ่นวยัเรยีนจนถงึระดบัอุดมศกึษำ 

ชีวิตและการผ่อนคลาย
• กจิกรรมมำกกวำ่ 100 รำยกำรใหเ้ลอืก 
• สโมสรกฬีำและสนัทนำกำรกวำ่ 100 แหง่ 
• กลุม่ศลิปะและกำรฝีมอืกวำ่ 30 กลุม่ 
• กจิกรรมชมุชนประจ�ำปีกวำ่ 30 กจิกรรม 
• กลุม่กำรละครสองกลุม่ 
• หนงัสอืพมิพร์ำยวนั 1 ฉบบั รำยสปัดำห ์2 ฉบบั
• สถำนีโทรทศัน์ทอ้งถิน่และสถำนีวทิย ุ3 เครอืขำ่ย
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โรโตรัวเป็นเหมือนศูนย์กลำง

ทะเลสำบของนิวซีแลนด์

ทราบหรือไม่



โรโตรวัมทีวิทศัน์ทีห่ลำกหลำยทีส่ดุ ในนิวซแีลนด ์(ภเูขำไฟ แหลง่ทอ่งเทีย่ว จำกควำมรอ้นใตพ้ภิพ ทะเลสำบ ป่ำไม ้และพืน้ทีท่ำงกำรเกษตร)

ทราบหรือไม่

"ผมชอบขีจ่กัรยานไปโรงเรยีนและไปรอบ ๆ เมอืง 

ภาษาองักฤษของผมดขีึ้นมากตัง้แต่เดนิทางมาถงึ 

ทีนี่ ่ผมได้เรยีนรูด้้านภาษา โดยการท�ากจิกรรม 

ต่าง ๆ ทีห่ลากหลาย"

ชิลี

สาเหตสุ�าคญัในการเรียนรู ้ใช้ชีวิต 

และเล่นสนุกท่ีโรโตรวั 3



ทราบหรือไม่
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ความคุ้มค่ากบัราคาท่ีจ่าย 
โรโตรวัใหค้วำมคุม้ค่ำกบัเงนิที่คุณจ่ำยมำกที่สุด โรโตรวัถอืเป็นจุดหมำยด้ำนกำรศกึษำที่ได้รบักำรยอมรบัอย่ำงสูง
ของนิวซแีลนด์ในกลุ่มนักศกึษำต่ำงชำต ิแผนกำรศกึษำของเรำได้มำตรฐำนระดบัโลก และวถิชีวีติที่น่ี 
เหมำะกบัคนหนุ่มสำวและผูท้ี่มปีระสบกำรณ์จำกทัว่โลก เรำมทีัง้โรงเรยีน วทิยำลยัโปลเีทคนิค สถำบนัฝึกอบรมและ
โรงเรยีนสอนภำษำองักฤษที่ได้รบักำรจดัอนัดบัต้น ๆ ส�ำหรบัคุณ

หลกัสูตรภำษำองักฤษแบบส่วนตวัของเรำที่โรโตรวั 
มรีำคำถูกกว่ำที่เปิดสอนตำมเมอืงใหญ่ ๆ และมกัมขีนำด 
ชัน้เรยีนเลก็กว่ำ เน่ืองจำกมผีูเ้รยีนน้อยกว่ำ ผูส้อนหรอื 
ครูจงึมเีวลำในกำรดูแลผูเ้รยีนได้อย่ำงเต็มที่

สถำบนักำรศกึษำของเรำประกอบไปด้วย: 

โรงเรยีนสหศกึษำ, โรงเรยีนชำย, โรงเรยีนหญิง, ITP 
(สถำบนัเทคโนโลยแีละโปลเีทคนิค), PTE (ผูใ้หบ้รกิำรกำร
ฝึกอบรมเอกชน), โรงเรยีนสอนภำษำองักฤษและโรงเรยีน
พเิศษ เช่น โรงเรยีนด้ำนปร ัชญำและควำมเชื่อ สถำบนั
กำรศกึษำเหล่ำน้ีเปิดกำรเรยีนกำรสอนในระดบัต้นไปจนถงึ
ระดบับณัฑติศกึษำ

วิถีชีวิตท่ีมีคุณค่า

โรโตรวัมบี้ำนเรอืนที่มคีุณภำพ โครงสร้ำงพื้นฐำนที่ดเียีย่ม 
บรกิำรด้ำนสำธำรณสุขครบวงจร รวมทัง้ร้ำนอำหำรและ 
สิง่อ�ำนวยควำมสะดวกมำกมำย นอกจำกน้ียงัโดดเด่นใน
ด้ำนกำรศกึษำ สภำพแวดล้อมที่สะอำดและเป็นระเบยีบ 
ซึ่งเชื่อว่ำเหมำะที่สุดส�ำหรบัคุณ

สถำนที่ ประชำกร จ�ำนวนชัว่โมงทีม่แีสงอำทติย์

โรโตรัว 70,000 2,117

โอ๊คแลนด์ 458,000 2,060

เวลลิงตัน 201,000 2,065

ไครสต์เชิร์ช 379,000 2,100

ค่ำจอดรถและน�้ำมนัที่โรโตรวัมรีำคำถูกกว่ำตำมเมอืงใหญ่ เรำมทีี่จอดรถฟรสี�ำหรบัสถำนศกึษำทุกแห่ง 
และอกีหลำยจุดบรเิวณใจกลำงเมอืง ส�ำหรบันักศกึษำที่มใีบขบัขีข่องนิวซแีลนด์ ค่ำน�้ำมน้ที่ถูกกว่ำหมำย
ถงึคุณสำมำรถเดนิทำงได้อย่ำงประหยดัในเขตพื้นที่ หรอืตำมเมอืงรอบ ๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำรงชพีของโรโตรวัก็น้อยกว่ำในเมอืงใหญ่มำก ระยะทำงที่ตัง้สถำนศกึษำในเมอืงของเรำ 
ช่วยใหผู้เ้รยีนสำมำรถท�ำกจิกรรมสนัทนำกำร กจิกรรมด้ำนวฒันธรรมและเล่นกฬีำได้อย่ำงที่ใจต้องกำร

สาเหตท่ีุ 1 - ความคุ้มค่าและการเรียนรู้

                                               ท่ีมีคุณภาพเช่ือถือได้เต็มท่ี

ขอ้มลูเปรยีบเทยีบพืน้ที ่ขอ้มลูจำก New Zealand Statistics และ Niwa

โรโตรวัถอืเป็นจดุหมำยทีเ่ป็นทำงกำร 

ดำ้นกำรเรยีนกำรสอนภำษำองักฤษ 

ระดบัคณุภำพรวมทัง้บรกิำรทีเ่กีย่วขอ้ง
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ครสูอนภาษาองักฤษท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญ

หลกัสูตรของเรำสอนโดยครูภำษำองักฤษที่มปีระสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญ 

บรกิำร “ตวิเตอร์ ESOL ที่บ้ำน” ของเรำดูแลโดยอำสำสมคัรที่ผ่ำนโครงกำรฝึกอบรมอำสำสมคัรด้ำนภำษำองักฤษ
ของนิวซแีลนด์

"การมาเรยีนต่อทีนี่ท่�าใหฉ้ันมปีระสบการณ์สุดยอดที ่
น่าประทบัใจทีสุ่ด ขอบคุณส�าหรบัทุกอย่างทีจ่ดัเตรยีม 
ไวใ้หก้บัฉัน (ชัน้เรยีนพเิศษ การดูแล...) ฉันขอแนะน�า 
ใหผู้ท้ ีส่นใจจะเรยีนภาษาองักฤษมาทีโ่รโตรวั และหวงัว่า 
จะได้พบกนัอกีในอนาคต" 
นิวแคลิโดเนีย

การเรียนการสอนท่ีมีคณุภาพ

ทกัษะในกำรใช้ภำษำองักฤษเป็นหนทำงที่ท�ำใหค้นเรำ
ก้ำวออกไปส�ำรวจโลกภำยนอก วธิทีีด่ทีีสุ่ดในกำรเรยีน
ภำษำองักฤษคอืกำรใชใ้นชวีติประจ�ำวนั  
โรโตรวัไม่ได้มคีวำมหลำกหลำยด้ำนวฒันธรรมเท่ำกบั
โอ๊คแลนด์ เวลลงิตนัหรอืไครสต์เชริ์ช ขอ้ดคีอืคุณจะมี
โอกำสฝึกฝนภำษำองักฤษมำกกว่ำพูดภำษำของคุณเอง

นอกจากน้ีเรายงัไม่ได้เพียงแต่สอนภาษาเท่านัน้ เรา
ยงัพร้อมช่วยให้คุณมีความช�า่ชองในการพูดภาษา
องักฤษ สามารถท�างาน เรียนและใช้ชีวิตในสงัคมท่ี
ใช้ภาษาองักฤษเป็นหลกัได้ดี

นอกจำกน้ี โรโตรวัยงัมหีลกัสูตร ESOL (ภำษำองักฤษ
ส�ำหรบัผูใ้ช้ภำษำอื่น) ชัน้เรยีนเฉพำะกลุ่มและแผนกำร
เรยีนเฉพำะอื่น ๆ หรอืแมแ้ต่กำรใหค้�ำแนะน�ำด้ำน
วชิำชพี เรำสำมำรถใหค้วำมช่วยเหลอืด้ำนภำษำองักฤษ
เพื่อท�ำใบอนุญำตขบัขี ่เขำ้ถงึโอกำสด้ำนกำรศกึษำ
ส�ำหรบัเดก็เลก็หรอืเรยีนรูเ้กี่ยวกบัภำษำองักฤษในที่
ท�ำงำน

สถำนที่ ประชำกร จ�ำนวนชัว่โมงทีม่แีสงอำทติย์

โรโตรัว 70,000 2,117

โอ๊คแลนด์ 458,000 2,060

เวลลิงตัน 201,000 2,065

ไครสต์เชิร์ช 379,000 2,100

เส้นทางสู่การศึกษาต่อและโอกาสการท�างาน

โรโตรวัประสบควำมส�ำเรจ็เป็นอย่ำงดใีนกำรช่วยเหลอื
นักศกึษำต่ำงชำตหิรอืผูย้ำ้ยถิน่ฐำนในกำรพฒันำทกัษะ 
ภำษำองักฤษ เพื่อใหส้ำมำรถศกึษำต่อในระดบัมธัยมศกึษำ
ที่มคีุณภำพ สถำบนัฝึกอบรมเอกชน วทิยำลยัเทคนิคและ
มหำวทิยำลยัต่ำง ๆ ในนิวซแีลนด์หรอืในต่ำงประเทศ
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สาเหตท่ีุ 2 - ชีวิตกลางแจ้งท่ีแตกต่างไม่เหมือนใคร

โรโตรวัไดร้บักำรยกยอ่งวำ่เป็นเมอืง 

ทีส่วยทีส่ดุของนิวซแีลนดห์กครัง้ในชว่ง 11 ปี 

ทีผ่ำ่นมำและยงัคงเป็นผูค้รองต�ำแหน่งน้ี 

ในปัจจบุนั

ทราบหรือไม่

โรโตรวัเป็นเมอืงทีเ่ป็นทีรู่จ้กัในระดบัโลก นบัตัง้แต่ทศวรรษที ่1830 โรโตรวัสำมำรถดงึดดูนกัทอ่งเทีย่วต่ำงชำตเิป็น
จ�ำนวนมำกมำยงัแหลง่พลงังำนควำมรอ้นใตพ้ภิพ แหลง่วฒันธรรมเมำร ีป่ำไมแ้ละทะเลสำบทีส่วยงำม เรำมกีจิกรรม
สนัทนำกำรทีห่ลำกหลำยและเขำ้ถงึไดม้ำกทีส่ดุใน 
นิวซแีลนด ์ทกุคนสำมำรถคน้หำกจิกรรมทีต่รงใจ 
กบัตนเองไดง้ำ่ย ๆ โดยมหีลำยกจิกรรมทีไ่มต่อ้งเสยีคำ่ใช้
จำ่ยใด ๆ 

เรำมทีกุอยำ่งพรอ้มทีน่ี่:

• ทะเลสำบ 18 แหง่ แมน่�้ำสำยหลกั 4 สำย
  แหลง่น�้ำและน�้ำพอุกีเป็นจ�ำนวนมำก 
• ป่ำไมท้อังถิน่และไมห้ำยำก
• แหลง่ทอ่งเทีย่วควำมรอ้นใตพ้ภิพ
• วฒันธรรมของชำวเมำรี
• กจิกรรมทีน่่ำสนใจ
• ศนูยก์ลำงกำรทอ่งเทีย่ว

• แหลง่ทอ่งเทีย่วทำงธรรมชำตทิีส่วยงำม

"ผมชอบทีนี่ม่าก วชิาทีเ่รยีนและหลกัสูตรทัง้หมด
มคีวามน่าสนใจมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่การละคร 
ครอบครวัโฮมสเตย์ของผมก็น่ารกั และผมโชคดี
ทีพ่วกเขายนิดใีหผ้มได้ขีม่า้เกอืบทุกวนั" 
เยอรมนี
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เมอืงของเรำส่งเสรมิกำรสญัจรดว้ยจกัรยำน ซึง่หมำยถงึ 
คุณสำมำรถขีจ่กัรยำนไปเรยีนและท�ำงำนไดอ้ย่ำงปลอดภยั
และไม่ยุ่งยำก ทัง้น้ีมกีำรวำงแผนว่ำจะจดัเครอืขำ่ย เสน้ทำง
จกัรยำนใหค้รอบคลุมตวัเมอืงชัน้ในนบัจำกปี 2015 เป็นตน้ไป 
เรำมรีะบบรถบสัรบัสง่สำธำรณะทีเ่ชือ่ถอืไดแ้ละรำคำประหยดั 
ครอบคลุมชำนเมอืงส่วนใหญ่ ถอืเป็นอกีช่องทำงในกำร 
เดนิทำงไปรอบ ๆ เมอืง

ผูอ้ำศยัสว่นใหญ่จะอยูใ่นระยะ 10 นำทจีำกจดุต่ำง ๆ ทัง้เพือ่น 
โรงเรยีน ศนูยก์ำรแพทย ์คลนิิกท�ำฟัน ทีท่�ำงำนตวัเมอืงชัน้ใน  
รำ้นค้ำชำนเมอืง คำเฟ่ แหล่งท่องเที่ยว สวน สนำมกฬีำ 
สนำมบนิ ทะเลสำบและพื้นที่ป่ำไม ้ซึ่งหมำยควำมว่ำคุณ
สำมำรถเดนิทำงไปยงัที่ต่ำง ๆ ได้โดยไม่ต้องเสยีเวลำ 
เดนิทำงหรอืรถตดิใหห้งุดหงดิใจ 

• ตกปลา
• แคมป้ิง
• พายเรือ
• ว่ายน�้า
• ข่ีจกัรยานเสือภเูขา
• ล่าสตัว์
• อาบน�้าพุร้อนและสปา
• ข่ีจกัรยาน เดิน ว่ิง
• พายเรือคายคั แคนนู แพดเดิลบอรด์ 

และแล่นเรือใบ
• ปีนเขา
• ข่ีม้า
• ข่ีจกัรยานยนต์
• ตลาดกลางคืนและกลางวัน
• BBQ ริมทะเลสาบ

โรโตรวัคอืแดนสวรรคข์อง 
ผูท้ีช่ ืน่ชอบขีจ่กัรยำนเสอืภเูขำของ

นิวซแีลนด ์- มเีสน้ทำงกวำ่ 130 กม  
ในกำรผจญภยั

ทราบหรือไม่

"การศกึษาในโรโตรวัถอืเป็นประสบการณ์ทีน่่าประทบั

ใจมากทีสุ่ด ผูส้อนและบุคลากรเป็นมติร พรอ้มให้

ความช่วยเหลอืและใส่ใจอย่างแท้จรงิ นอกจากน้ีการได้

พบกบัผูเ้รยีนจากประเทศอืน่ ๆ ทัว่โลกยงัถอืเป็นอกี

ประสบการณ์ทีห่าไม่ได้ง่ายนัก ผมเรยีนภาษาองักฤษ

มา 8 เดอืนและได้เรยีนรูเ้พิม่เตมิในการใช้ชวีติกบั

นักเรยีนคนอืน่ ๆ การเรยีนทีนี่ไ่ม่มคีวามเครยีด ถอืได้

ว่าเป็นโรงเรยีนสอนภาษาทีด่ทีีสุ่ดแห่งหนึง่ในนิวซแีลนด์

เลยทเีดยีว ปจัจุบนัผมศกึษาต่อในสาขาธุรกจิต้อนรบั

ที ่Waiariki Institute of Technology และท�างานกบั 

Novotel Lakeside Rotorua ในฐานะพนักงานเสริ์ฟ 

อาวุโส” 

ญ่ีปุ่ น



"ฉันเรยีนภาษาองักฤษทีโ่รโตรวัมาเกอืบหนึง่ปี 
ตอนทีม่าทีโ่รโตรวัใหม่ ๆ ฉันรูส้กึกงัวลมาก
เนือ่งจากพูดภาษาองักฤษไม่ได้เลยและฉันอยู่คน
เดยีว ครูทีนี่ใ่จดแีละฉันได้เพือ่นชาวต่างชาตใิหม ่
ๆ มากมาย เวลาทีม่ปีญัหาฉันก็สามารถ 
พูดคุยกบัเพือ่น ๆ และผูส้อน และพวกเขาพรอ้ม 
ช่วยเหลอืฉัน นีค่อืจุดเปลีย่นในชวีติของฉัน 
อย่างแท้จรงิ"

เกาหลี
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กำรยำ้ยไปต่ำงประเทศเพื่อศกึษำต่อถอืเป็นสิง่ที่ยำกล�ำบำก โดยเฉพำะอย่ำงยิง่หำกผูเ้รยีนมทีกัษะภำษำองักฤษ
ที่จ�ำกดั เรำพรอ้มใหค้วำมช่วยเหลอืต่ำง ๆ กบัคุณและช่วยใหคุ้ณสำมำรถปรบัตวัเข้ำกบัชวีติในโรโตรวัได้อย่ำง
รวดเรว็ เรำท�ำได้อย่ำงไร นัน่ก็เพรำะว่ำประชำกรของเรำมจี�ำนวนไม่มำก และคนที่น่ีใหค้วำมส�ำคญักบัสวสัดภิำพ 
ของกนัและกนัอย่ำงจรงิใจ เรำใส่ใจคุณและพรอ้มสละเวลำเพื่อท�ำใหก้ำรใช้ชวีติที่โรโตรวัเป็นบ้ำนอกีหลงัของคุณ

บคุคลท่ีเอาใจใส่

โรโตรวัมปีระชำกรหลำกหลำยวฒันธรรมมำกขึน้เรื่อย ๆ  
กว่ำ 150 ชำตพินัธุ์ซึ่งรวมกนัเป็นชุมชนเดยีวกนั ในฐำนะ 
จุดหมำยหลกัของนักท่องเที่ยวต่ำงชำตแิห่งหน่ึงของ
นิวซแีลนด์ ผูอ้ำศยัที่เกดิในนิวซแีลนด์ของเรำยงัได้ม ี
โอกำสท�ำควำมเขำ้ใจและเปิดรบัวฒันธรรมใหม่ ๆ  
รวมทัง้วถิชีวีติและควำมเชื่อของผูค้นที่แตกต่ำง

เมืองท่ีทนัสมยั

ด้วยควำมแขง็แกร่งในด้ำนอุตสำหกรรมท่องเที่ยว 
ของเรำ โครงสร้ำงพื้นฐำนของโรโตรวัจงึมกีำรพฒันำเป็น
อย่ำงดเีพื่อรองรบัประชำกรในเมอืง คุณสำมำรถ 
เขำ้ถงึสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกที่มคีุณภำพของชุมชน  
เช่น พพิธิภณัฑ์โรโตรวั สวนของรฐั ศูนย์สตัว์น�้ำ  
สนำมกฬีำนำนำชำต ิศูนย์กจิกรรมด้ำนพลงังำนและถนน
คนชมิเพื่อเรยีนรูเ้กี่ยวกบัชวีติและสงัคมที่น่ี

สภำท้องถิน่ของเรำจะมกีำรส�ำรวจควำมเหน็ 
ด้ำนควำมปลอดภยัในเขตพื้นที่ของตนเป็น
ประจ�ำทุกปี ขอ้มูลในปี 2014 ระบุว่ำ 83% 
"มัน่ใจว่ำ" ที่น่ีเป็นสถำนที่ที่มคีวำมปลอดภยั
เป็นอย่ำงยิง่ นับตัง้แต่ปี 2010 โรโตรวัถอืเป็น
หน่วยงำนประจ�ำเขตพื้นที่หน่ึงใน 14 แห่งที่ได้
รบักำรยกย่องใหเ้ป็น "ชุมชนที่มคีวำมปลอดภยั
ในระดบันำนำชำต"ิ คุณและครอบครวัจงึมัน่ใจ
ได้ว่ำคุณได้พกัอำศยัในเมอืงที่ใหค้วำมส�ำคญั
ด้ำนควำมปลอดภยัของผูอ้ำศยัและผูเ้ยีย่มเยยีน
อย่ำงจรงิจงั

โรโตรวัถอืเป็น  

"ชุมชนที่มคีวำมปลอดภยัในระดบัสำกล"  

ซึ่งได้รบักำรจดัอนัดบัในระดบัโลก

ทราบหรือไม่

สาเหตท่ีุ 3 
- เมืองท่ีปลอดภยั เป็นมิตร 

                                                        และพร้อมให้การดแูล
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บริการด้านสาธารณสุข

โรงพยำบำลโรโตรวัมบีรกิำรสุขภำพระดบัทุตยิภูมแิละเฉพำะสำขำทีค่รอบคลุม รวมทัง้แผนกฉุกเฉิน แผนกผูป่้วยวกิฤต 
แผนกศลัยกรรมและแผนกกระดูกและกล้ำมเน้ือ แผนกหลอดเลอืดหวัใจและแผนกอำยุรกรรมม เป็นต้น บรกิำร
เฉพำะทำงที่มกัไม่มอียู่ในเมอืงขนำดน้ีซึ่งคุณคำดหวงัได้จำกโรโตรวัคอื บรกิำรฟอกไต แผนกจกัษุ แผนกรงัสวีทิยำ
และเคมบี�ำบดัแบบผูป่้วยนอก ส�ำหรบัผูท้ี่มปัีญหำด้ำนสุขภำพทัว่ไป คุณสำมำรถรบักำรดูแลจำกศูนย์กำรแพทย์ใน
ตวัเมอืงชัน้ในและบรเิวณชำนเมอืงโดยรอบ

ทราบหรือไม่

"คงเป็นเรือ่งยากหากจะตอ้งหาประโยคสัน้ ๆ มาอธบิายเกีย่วกบั
การใชช้วีติของผมทีโ่รโตรวั ก่อนมาทีนี่ผ่มกงัวลมากวา่จะปรบัตวั 
ได้หรอืไม่ (การเรยีน โฮมสเตย์ ผูค้น...) เพราะว่านีเ่ป็นครัง้แรก 
ในการเดนิทางมาศกึษาต่อต่างประเทศของผมและได้ใช้ชวีติ
กบัครอบครวัทีแ่ปลกหน้า แต่เมือ่มาถงึ ทุกอย่างในความคดิ
ของผมเปลีย่นไปหมด เริม่จากการต้อนรบัทีอ่บอุ่นของทาง
โรงเรยีนและครอบครวัโฮมสเตย์ ผมสามารถสงัเกตใบหน้า 
ของทุกคนทีก่�าลงับอกว่า "ยนิดตี้อนรบัสู่โรโตรวั ขอใหใ้ช้ชวีติ
อย่างมคีวามสุข" ผมใช้ชวีติอยู่ทีนี่ภ่ายใต้บรรยากาศแห่งความ
เป็นครอบครวั"

ซาอุดิอาระเบีย

บริการ WiFi

โรโตรวัถอืเป็นเมอืงแรก ๆ ทีม่บีรกิำรเครอืขำ่ยใยแกว้
น�ำแสงควำมเรว็สงู คณุสำมำรถสือ่สำรและแบง่ปัน 
เรือ่งรำวกบัเพือ่น ๆ เพือ่ตดิตำมควำมเป็นไป และ 
แชรป์ระสบกำรณ์น่ำประทบัใจไดอ้ยูต่ลอดเวลำ

อาหารและเครื่องด่ืมท่ีหลากหลาย

เรำมรี้ำนอำหำร คำเฟ่ บำร์ใหเ้ลอืกลิ้มรสอำหำรอร่อย ๆ มำกมำย 
เงื่อนไขเฉพำะด้ำนอำหำรของคุณจะได้รบักำรดูแลเป็นอย่ำงดโีดย
ครอบครวัโฮสต ์

ควำมหลำกหลำยด้ำนถิน่ก�ำเนิดของเมอืงน้ีสะท้อนได้จำกถนน 
คนชมิ (Eat Street) เขตพื้นที่พลงังำนควำมรอ้นใต้พภิพที่สำมำรถ
ใหค้วำมอบอุ่นในช่วงฤดูหนำว ส�ำหรบันักศกึษำที่มอีำยุผ่ำนเกณฑ ์
คุณสำมำรถเลอืกดื่มเบยีร์ Crouchers ของเรำที่มรีำงวลัรบัรอง
คุณภำพ เลอืกดื่มไวน์คุณภำพหรอืกำแฟที่คดัสรรเป็นอย่ำงดี

โรโตรวัถอืเป็นเมอืงทีม่คีำ่ครองชพีต�่ำทีส่ดุ 

แหง่หน่ึงของนิวซแีลนด ์ทัง้ในดำ้น 

กำรใชช้วีติและกำรศกึษำเมือ่เทยีบกบัโอ๊คแลนด ์

แฮมลิตนั ทอรงักำ ไครสตเ์ชริช์ และเวลลงิตนั
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Meri Gibson
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำด 

Education Rotorua
Private Bag 3029, Mail Centre, Rotorua 3046 
New Zealand 
มือถือ: + 64 27 227 3979
อีเมล: info@studyinRotorua NZ
เว็บไซต์: studyinRotorua NZ

ติดต่อเรา     

ให้ Education Rotorua ช่วยเหลือคณุ 

เรำพรอ้มช่วยเหลอืคุณในกำรเรยีนรูข้อ้มูลเพิม่เตมิเกี่ยวกบักำรใช้ชวีติและกำรเรยีนที่โรโตรวั เรำพรอ้มเชื่อมโยง
คุณกบัผูใ้หบ้รกิำรด้ำนกำรศกึษำ ครอบครวัโฮสต์และเครอืข่ำยทำงสงัคมต่ำง ๆ ที่เหมำะสม

โอกาสในการท�างาน

โรโตรวัมคีวำมส�ำคญัในฐำนะจุดหมำยของ
นักท่องเที่ยวต่ำงชำต ิดงันัน้ผูใ้หบ้รกิำรด้ำน
กำรท่องเที่ยวและธุรกจิต้อนรบัจงึมกัเปิดรบั
เจ้ำหน้ำที่ซึ่งมทีกัษะด้ำนภำษำที่จ�ำเป็น คุณ
สำมำรถฝึกฝนภำษำองักฤษได้กบัผูเ้ดนิทำงมำ
เยอืนจำกถิน่ที่มำหรอืประเทศเดยีวกนักบัคุณ 

นอกจำกน้ีเรำยงัมบีรกิำรจดัหำงำนพำร์ทไทม์
หรอืเต็มเวลำใหก้บัคุณ เศรษฐกจิที่หลำกหลำย
ของโรโตรวัท�ำใหคุ้ณสำมำรถหำประสบกำรณ์
กำรท�ำงำนได้ในกลุ่มอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ที่
หลำกหลำย

ทราบหรือไม่
โรโตรวัถอืเป็นเขตพื้นที่หน่ึงที่มี

เศรษฐกจิหลำกหลำยมำกที่สุด

ของนิวซแีลนด์ ท�ำใหม้โีอกำสด้ำน

วชิำชพีที่มำกมำยส�ำหรบัผูท้ี่สนใจ



เอกสำรชุดน้ีจดัท�ำขึน้โดย Education Rotorua โดยได้ขอ้มูลจำก Rotorua Lakes Council, Destination Rotorua และได้รบัควำม

ช่วยเหลอืจำกผูม้สี่วนร่วมในกำรจดัท�ำชุดขอ้มูลต่ำง ๆ ในชุมชนโรโตรวั น่ีเป็นขอ้มูลเบื้องต้นเกี่ยวกบักำรใช้ชวีติและกำรศกึษำต่อที ่

โรโตรวั เรำขอแนะน�ำใหคุ้ณศกึษำขอ้มูลด้วยตวัเองเพื่อวำงแผนและตดัสนิใจ



การเรียนท่ีโรโตรวัจะ 
ช่วยให้คณุได้รบั... 

studyinRotorua.NZ

วิถีชีวิตกลางแจ้งท่ีหาท่ีไหนไม่ได้

มิตรภาพท่ียัง่ยืน

ประสบการณ์ชีวิตใหม่ ๆ

โอกำสในกำรท�ำงำน
Th

ai


