โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา IES
ประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 4 สัปดาห์
เริ่มเดินทางมีนาคม – เมษายน 2562
Short Term High School Visit Homestay Program
เปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนที่สนใจเข้าร่วมชั้นเรี ยน ณ โรงเรี ยนมัธยมรัฐบาลของประเทศ
สหรัฐอเมริกา พร้อมทัง้ ได้พฒ
ั นาภาษาอังกฤษและทาความรูจ้ กั กับเพื่อน ๆ ชาวอเมริกนั
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้มีโอกาสเป็ นส่วนหนึ่งของชัน้ เรียน และร่วมทากิจกรรม
ต่ า ง ๆ ที่ โ ร งเ รี ย น มั ธ ยม ใ นท้ อ งถิ่ น แ ละพั ก อ าศั ย อ ยู่ กั บ คร อ บครั ว อาสาสมั ค ร
ชาวอเมริ กัน เก็ บเกี่ยวประสบการณ์ในการใช้ชีวิตที่ประเทศสหรัฐอเมริ กา ตลอดระยะเวลา
4 สัปดาห์

ค ุณสมบัติผเ้ ู ข้าร่วมโครงการ
1.
2.
3.
4.
5.

มีอายุ 15 – 18 ปี ณ วันที่เดินทาง
กาลังศึกษาอยู่ในระดับชัน้ ม.3 – ม.5
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับการสนทนาขัน้ พื้นฐาน
มีความรับผิดชอบ สามารถดูแลและรับผิดชอบตัวเองได้
เปิ ดใจ และยินดีที่จะเป็ นสมาชิกในครอบครัวอาสาสมัครชาวอเมริกนั

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1. สาเนาผลการเรียนปี การศึกษาล่าสุด
2. แบบฟอร์มการฉีดวัคซีนและข้อมูลทางการแพทย์อย่างครบถ้วน หากทางโรงเรียน
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาต้องการ

ค่าใช้จ่ายที่รวมอยูใ่ นค่าโครงการ
1. จัดหาโรงเรียนรัฐบาลในระดับมัธยมศึกษา นักเรียนต้องเข้าร่วมชัน้ เรียน 3-5 วัน
ต่อสัปดาห์
2. ดาเนินการจัดหาครอบครัวอาสาสมัครประจาท้องถิ่น ที่พกั และอาหาร (บางมื้อ)
3. การปฐมนิเทศโดยผูด้ แู ลประจาท้องถิ่น (Local Coordinator)
4. ผูด้ แู ลประจาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ IES ดูแล และประสานงานภายในและต่างประเทศ
5. รถรับ - ส่ง จากสนามบินภายในประเทศถึงที่พัก โดยครอบครัวอาสาสมัคร หรือผูด้ แู ล
ประจาท้องถิ่น
6. ธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า
7. ประกันสุขภาพ และประกันอุบตั เิ หตุ

ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมอยูใ่ นค่าโครงการ
1. ค่าตัว๋ เครื่องบิน ไป-กลับ ระหว่างประเทศ (45,000 บาท โดยประมาณ ขึน้ อยู่กบั รัฐ/
เมืองที่นกั เรียนจะเดินทางไป)
2. ค่าอาหาร และค่ากิจกรรมต่าง ๆ
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (300-400 USD/เดือน)

ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ
เดินทางไปเรียนในช่วงเดือน มีนาคม – เมษายน 2562 รวมระยะเวลา 4 สัปดาห์

อาหาร
ครอบครัวอาสาสมัครจะเตรียมอาหารให้รับประทานทุกมื้อที่บา้ น และอาหารมื้อพิเศษ
ส าหรั บ กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ผู้เ ข้า ร่ ว มโครงการควรเตรี ย มค่ า อาหารที่ จ ะต้อ งรั บ ประทาน
ทีร่ า้ นอาหาร และผูเ้ ข้าร่วมโครงการสามารถเลือกซื้ออาหารกลางวันในวันที่ไปโรงเรียนได้ดว้ ย

การด ูแลเมื่อเข้าร่วมโครงการ
นักเรียนแต่ละคนจะมีผดู้ แู ลประจาท้องถิ่นคอยดูแล (Local Coordinator) ซึ่งผูด้ แู ลประจา
ท้องถิ่นจะมีหน้าที่อธิบายรายละเอียดของโรงเรียน ให้การสนับสนุนและดูแลผูเ้ ข้าร่ว มโครงการ
และครอบครัวอาสาสมัคร ปฐมนิเทศและเยี่ยมเยือนรายสัปดาห์ รวมถึ งให้ขอ้ มูลการติดต่อใน
กรณีฉกุ เฉินทัง้ หมด

ข้อควรรูเ้ กี่ยวกับครอบครัวอาสาสมัคร
1. ผู้เ ข้า ร่ ว มโครงการไม่ ส ามารถขอเปลี่ ย นครอบครั ว อาสาสมั ค รได้ด ้ว ยเหตุผ ล
ที่เกี่ยวกับสีผิว สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ศาสนา เพราะองค์กรจะไม่แบ่งแยกหรือ
เลือกครอบครัวอาสาสมัครจากเกณฑ์เหล่านี้
2. นักเรียนควรพูดภาษาอังกฤษในทุกกิจกรรมและมื้ออาหารกับครอบครัวอาสาสมัคร
และหมัน่ ถามคาถามเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง
3. เพื่อให้การฝึ กทักษะภาษาอังกฤษเป็ นไปอย่างเต็มที่และคุม้ ค่าที่สดุ นักเรีย นควรติดต่อ
ครอบครัว เพื่อน หรือคนรูจ้ กั ในประเทศไทยเพียงสัปดาห์ละ 1 ครัง้ เท่านัน้
4. นัก เรี ย นควรเตรี ย มค่ า ใช้จ่ า ยส่ ว นตัว อย่ า งน้อ ย $75 ต่อ สัป ดาห์ ในการซื้ อ ของใช้
ส่วนตัว หรือการทากิจกรรมต่าง ๆ กับครอบครัวอาสาสมัคร
5. ครอบครัวอาสาสมัครชาวอเมริกนั ส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาคริสต์ อาจจะมีการเข้าโบสถ์
เพื่อทากิจกรรมทางศาสนา ทางองค์กรแนะนาให้นกั เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา
เพื่อเป็ นการเรียนรูท้ างวัฒนธรรมและทาความรูจ้ กั กับบุคคลอื่น ๆ เพื่อเป็ นการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตาม หากนักเรียนเกิดความรูส้ ึก
ไม่สบายใจ สามารถแจ้งครอบครัวอาสาสมัครหรือผูด้ แู ลประจาท้องถิ่นให้ทราบได้

ภ ูมิภาคที่สามารถเลือกได้
โปรแกรมนี้มีพร้อมให้บริการทัว่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
สามารถเลือก 3 ใน 4 ภูมิภาคตามลาดับความพึงพอใจ ภูมิภาคที่ได้จะขึ้นอยูก่ บั ความ
พร้อมของเมืองนัน้ ๆ
Atlantic :

Connecticut Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire,
New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, or
Washington D.C.

Midwest :

Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Minnesota, Missouri, Ohio, West, Virginia,
Wisconsin, Nebraska, Kansas

West :

Colorado, Arizona, Idaho, Montana, New Mexico, Nevada, South Dakota, North
Dakota, Utah, Wyoming, Washington, Oregon

South :

Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, North
Carolina, South Carolina, Tennessee, Texas, Oklahoma, West Virginia

ประโยชน์ที่จะได้รบั จากการเข้าร่วมโครงการ
1. ได้พฒ
ั นาความรู้ ความเข้าใจในระบบการเรียนของนักเรียนชาวอเมริกนั โดยผ่านการเข้า
ชัน้ เรียนร่วมกับนักเรียนชาวอเมริกนั 3-5 วัน / สัปดาห์ เป็ นระยะเวลา 4 สัปดาห์
2. เรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมต่างชาติ และทักษะภาษาจากเจ้าของภาษาทัง้ ในและนอกห้องเรียน
3. สร้างความสัมพันธ์ที่มนั ่ คงและดีงามระหว่างนักเรียนและสมาชิกในครอบครัว
อาสาสมัครชาวอเมริกนั เพื่อน และคุณครู ทีจ่ ะสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ตลอด แม้ว่า
นักเรียนจะสาเร็จจากโครงการแล้วก็ตาม
4. นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะยาว (1 ปี การศึกษา) สามารถเข้าร่วม
โครงการระยะสัน้ เพื่อประเมินความชอบ และความเหมาะสมของตนเองได้

ขัน้ ตอนการสมัคร (ฟรึค่าสมัคร)
1. สมัครได้ดว้ ยตนเอง
ณ โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา IES อาคารโอลิมเปี ยไทยทาวเวอร์
ชัน้ 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. (รถไฟฟ้าใต้ดิน
สถานีรชั ดาภิเษก ทางออกที่ 3)

2. กรอกใบสมัครออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.ies-education.com
3. Add line : @iesthailand เพื่อนัดวันและเวลาสอบกับเจ้าหน้าที่

รับสมัครวันนี้ – 22 ธันวาคม 2561 นี้เท่านัน้
หมายเหต ุ : ผูส้ มัครเช้าร่วมโครงการต้องกรอกใบสมัครให้เรียบร้อยก่อนเดินทาง
8 สัปดาห์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา IES : 0-2512-6022-4
ค ุณเล็ก : 086-338-4029
ค ุณฤดี : 087-686-9011

