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⦁	 จัดส่งรายละเอียดเกียวกับการสัปดาห์ปฐมนิเทศน์
นักเรียนนานาชาติ โดยปกติจะจัดหน่ึงอาทิตย์ก่อน
โรงเรียนเปิด และการปฐมนิเทศน์จ�าเป็นจะต้องมีขึ้น

ขัน้สี่ เมื่อผ้้สมัครที่ทางโรงเรียนตอบรับแล้วมาถึงเบอร์
นาบี้

⦁	 ผ้้สมัครจะต้องเข้าร่วมงานปฐมนิเทศน์ส�าหรับ
นักเรียนใหม่ ที่งานปฐมนิเทศน์นัน้นักเรียนที่
ลงชื่อเข้าเรียนนานเกินกว่าห้าเดือนจะต้องแสดง
ใบอนุญาตเรียนหนังสือซึ่งออกโดยกรมตรวจคน
เข้าเมืองประเทศแคนาดา ส�าหรับนักเรียนประถม
และ มัธยมฯ จะต้องผ่านการสอบประเมินผลความร้้
ทางด้านภาษาอังกฤษด้วย หลังจากการประเมินผล
นักเรียนก็จะถ้กจัดอย่้ระดับการศึกษาที่เหมาะกับ
ตนเอง

เกณฑ์การรรับสมัครc
ผ้้สมัครที่ทางโรงเรียนแผนกนานาชาติได้ตอบรับและหลัง
จากนัน้บรรจุเข้าเรียนที่โรงเรียนรัฐบาลเบอร์นาบีนั้น้ ทาง
โรงเรียนใช้หลักเกณฑ์พิจารณาจาก

⦁	 ประวัติการศึกษาของผ้้สมัครที่ผ่านมาและผลการ
เรียนปัจจุบันตามที่ผ้้สมัครแจ้งหรือส่งใบสุทธิมา

⦁	 ที่ว่างว่ามีพอส�าหรับนักเรียนนานาชาติหรือไม่ ผ้้
สมัครควรสมัครแต่เน่ิน ๆ เน่ืองจากที่ค่อนข้างจ�ากัด
และกรมตรวจคนเข้าเมืองมักใช้เวลาหลายอาทิตย์

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
ใบอนุญาตเรียนหนังสือ-กรมตรวจคนเข้าเมือง

⦁	 ในกรณีนักเรียนที่เรียนหนังสือเกินกว่า ๖ เดือน ผ้้
สมัครมีความรับผิดชอบที่จะต้องขอใบอนุญาตเรียน
หนังสือจากกรมตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมกงสุลใน
ประเทศที่ผ้้สมัครอาศัยอย่้ ผ้้สมัครต้องขอใบอนุญาต
เรียนหนังสือก่อนจะออกจากประเทศของตนเพื่อที่
จะเข้าเรียนที่โรงเรียนในแคนาดา

⦁	 นักเรียนนานาชาติสามารถเข้าเรียนโรงเรียนที่ทาง
โรงเรียนเขตอนุญาตเท่านัน้

⦁	 เป็นความรับผิดชอบของนักเรียนที่จะไม่ปล่อย
ให้ใบอนุญาตเรียนหนังสือขาดการต่ออายุ ซึ่ง
จะมีผลกระทบต่อการเรียนหนังสือ การอยู่
แคนาดา และสวัสดิการทางแพทย์

ใบปลิวที่แปลแล้วและฟอร์มได้จัดให้เพื่อผู้สมัคร
สามารถอ้างอิงได้ง่ายขึน้ คณะกรรมการโรงเรียน
เบอร์นาบีย้ึดนโยบายและค�าจ�ากัดความที่กล่าวไว้ใน
ใบปลิวและฟอร์มภาคภาษาอังกฤษ

ขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจระบบการศึกษานานาชาติ
ของโรงเรียนเขตเบอร์นาบี ้“โรงเรียนท้องถิ่น” โปรด
อ่านค�าแนะน�าข้างล่างและข้อม้ลเกี่ยวกับโปรแกรมอย่าง
ถี่ถ้วน

วิธีการสมัคร
ผ้้สมัคร ในที่น้ีหมายถึงพ่อแม่ และหรือเด็กซึ่งเป็นผ้้ส่งใบ
สมัคร ตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร
ขัน้แรก ในการยื่นใบสมัคร โปรด

⦁	 กรอกฟอร์มทัง้หมดที่อย่้ในชุดใบสมัครและให้ทัง้พ่อ
และแม่และนักเรียนเซ็นชื่อ ผ้้ด้แลหรือตัวแทนเซ็น
ไม่ได้

⦁	 แนบใบสุทธิหรือใบรายงานผลการเรียนของโรงเรียน
ใน เป็นภาษาอังกฤษ ส�าเนาใบสุทธิหรือใบรายงาน
ผลการเรียนจะต้องมีการรับรองและประทับตราจาก
ทางโรงเรียน ผ้้สมัครสามารถเริ่มส่งใบสมัครและ
สแกนส่งส�าเนาหรือโทรสารมาก่อนได้

⦁	 แนบส�าเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกของผ้้สมัครซึ่ง
มีชื่อที่ถ้กต้องตามกฏหมาย

⦁	 ส่งค่าธรรมเนียมใบสมัครซึ่งคืนไม่ได้ สองร้อยแค
นาเดียน สัง่จ่ายแบบ วีซ่า มาสเตอร์คาร์ด เช็ค หรือ
ธนาณัติถึง Burnaby School District.

ขัน้สอง ภายในหน่ึงอาทิตย์จากวันที่โรงเรียนเขตได้รับ
ใบสมัคร ผ้้สมัครจะได้รับการติดต่อและแจ้งผลว่าทาง
โรงเรียนรับใบสมัครของท่านหรือไม่ ทันทีที่แจ้งให้ผ้้
สมัครทราบ ทางโรงเรียนเขตจะต้องได้รับ

⦁	 เงินค่าธรรมเนียมทัง้หมดโดยจ่ายแบบดร้าฟท์
ธนาคาร เช็ครับรองโดยธนาคาร ธนาณัติ หรือ โอน
เงินผ่านธนาคารมายังโรงเรียนเขตเบอร์นาบี้

⦁	 ถ้ามีการแต่งตัง้ผ้้ปกครอง ให้ส่งส�าเนาจดหมาย
รับรองว่าได้มีการแต่งตัง้ผ้้ปกครอง ส�าเนาจดหมาย
รับรองหน่ึงฉบับจากผ้้ปกครอง และอีกหน่ึงฉบับ
จากพ่อแม่ ติดต่อขอตัวอย่างจดหมายรับรองได้จาก
ส�านักงานการศึกษานานาชาติหรือดาวน์โหลตจาก 
www.studyinburnaby.ca/forms.

ขัน้สาม หลังจากผ้้สมัครจ่ายค่าเล่าเรียนและค่าใช้
จ่ายทางแพทย์รวมทัง้จัดส่งเอกสารครบถ้วน ทางเขต
โรงเรียนก็จะ

⦁	 จัดส่งจดหมายตอบรับเป็นทางการจากโรงเรียน ผ้้
สมัครสามารถใช้จดมายตอบรับน้ีไปสมัครใบอนุญาต
เรียนหนังสือกับสถานท้ตแคนาดาในพื้นที่ของท่าน
ได้
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ระดับคะแนน
ส�านักงานการศึกษาระดับนานาชาติประจ�าเขตรับผิดชอบ
ในการจัดวางผ้้สมัครตามระดับคะแนนที่เหมาะสมกับผ้้
นัน้หลังจากตรวจสอบใบสุทธิโรงเรียนแล้ว

ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
การรับนักเรียนเข้าในโปรแกรมนักเรียนนานาชาตินัน้
ไม่ได้ขึ้นอย่้กับทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน ทาง
โรงเรียนจะประเมินระดับภาษาอังกฤษของนักเรียนต่าง
ชาติในช่วงปฐมนิเทศนักเรียน ผ้้สมัครที่มีความช�านาญ
ทางภาษาอังกฤษในระดับต�่า ในขัน้ต้นทางเขตจะจัดให้
เรียนภาษาอังกฤษควบค้่ไปกับหลักส้ตรวิชาการที่เหมาะ
สมกับระดับของผ้้สมัคร

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อปี
ตรวจสอบค่าธรรมเนียมปัจจุบันได้จากเว็บไซต์ของเราที่ 
www.studyinburnaby.ca

ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
การประกันสุขภาพและประกันอุบัติเป็นข้อบังคับใน
มณฑลบริติชโคลัมเบีย นักศึกษาต่างชาติทุกคนต้อง
มีการประกันเหล่าน้ีในช่วงที่ก�าลังศึกษาอย่้ใน เมือง
เบอร์นาบี ้หลังจากที่ได้พ�านักอย่้ในมณฑลเป็นเวลาสาม
เดือน นักเรียนต่างชาติผ้้ถือใบอนุญาตการศึกษาที่ถ้ก
ต้องมีสิทธิท์ี่จะซื้อประกันของมณฑลและได้รับประโยชน์
ด้านการแพทย์และโรงพยาบาลผ่านรัฐบาลแผนบริการ
ทางการแพทย ์(MSP) ก่อนครบสามเดือนนักเรียนจะต้อง
ซื้อประกันสุขภาพเอกชน ส�าหรับนักเรียนที่ลงทะเบียน
เรียนเป็นเวลา 5 เดือนหรือน้อยกว่าและผ้้ที่ไม่ได้ถือใบ
อนุญาตการศึกษาที่ถ้กต้องจะต้องซื้อประกันสุขภาพ
เอกชนในช่วงตลอดระยะเวลาของการศึกษาของนักเรียน 
การประกันสุขภาพภาคเอกชนอาจมีการยกเว้นบางอย่าง
เช่นกีฬาที่รุนแรง มีโรคอย้่ก่อนแล้วและเหตุการณ์ เกี่ยว
โยงกับการใช้ยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์ เป็นความรับผิด
ชอบของผ้้สมัครที่จะต้องท�าการทบทวนเงื่อนไขของการ
ประกัน โดยตรวจจากเว็บไซต์ www.guard.me

โรงเรียนประจ�าเขตจะด้แลการช�าระเงินค่าเบีย้ประกัน
สุขภาพโดยนักเรียนทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนใน
โปรแกรมนักเรียนนานาชาติ ระบบประกันสุขภาพ
ของนักเรียนจะเริ่มต้น วันที่ 15 สิงหาคม (โปรแกรม
กันยายน) และ 15 มกราคม (โปรแกรมกุมภาพันธ์ขัน้
มัธยม) และ 1 มกราคม (โปรแกรมมกราคมขัน้ประถม) 
และสิน้สุดในเดือนสุดท้ายของการเรียนในโปรแกรมของ
นักเรียน (ยกเว้นกรณีที่นักเรียนได้ถอนตัวออกก่อนหรือ
โรงเรียนให้นักเรียนออกก่อน ) นักเรียนที่อาศัยอย่้ใน
มณฑลบริติชโคลัมเบียก่อนหรือหลังช่วงเวลาดังกล่าวข้าง
ต้นจะต้องซื้อประกันการรักษาพยาบาลด้วยตัวเอง ส�าหรับ
ประกันทันตกรรมนัน้ทางโรงเรียนประจ�าเขตไม่จัดหาให้

การจัดการเรื่องที่พักอาศัย
⦁	 นักเรียนจะต้องพักอาศัยอย่้ในเมืองบอร์นาบีห้รือท้อง

ถิ่นข้างเคียง
⦁	 นักเรียนจะต้องอาศัยอย้่กับผ้้ใหญ่อายุ ๒๕ ปีหรือ

มากกว่านัน้
⦁	 นักเรียนชัน้ประถมระดับอนุบาล ถึง ป. ๖ จะต้อง

อาศัยอย้่กับพ่อแม่ หรือญาติ สายเลือดเดียวกัน
⦁	 พ่อแม่ที่แจ้งว่าจะอาศัยอย่้กับบุตรของตนเองตลอด

ระยะเวลาการศึกษาของบุตรจะต้องปฏิบัติตามที่แจ้ง
ไว้ ถ้าไม่ปฏิบัติตามนักเรียนอาจจะถ้กถอนออกจาก
โปรแกรม

การแต่งตัง้ผู้ปกครอง
ส�าหรับพ่อแม่ที่ไม่ได้อาศัยอย่้กับบุตรของตนในประเทศ
แคนาดา กรมตรวจคนเข้าเมืองแคนาดาก�าหนดว่าพ่อแม่
จะต้องแต่งตัง้ผ้้ปกครอง ที่จะท�าหน้าที่แทนพ่อแม่ได้ กฏ
เกณฑ์ น้ีเป็นเงื่อนไขของโรงเรียนเขตเช่นกัน ผ้้ปกครอง
จะต้องมีอายุ 25 ปีหรือมากกว่าและเป็นคนสัญชาติ
แคนาดาหรือมีถิ่นที่อย่้ถาวร ก่อนที่ทางเขตจะออก
จดหมายฉบับสุดท้ายตอบรับเข้าเป็นนักเรียน พ่อแม่จะ
ต้องส่งจดหมายที่ได้รับการรับรองถ้กต้องตาฏหมายแล้ว
มาสองฉบับ ฉบับที่หน่ึงลงนามโดยพ่อแม่และฉบับที่สอง
ลงนามโดยผ้้ปกครอง ในจดหมายระบุว่าได้มีการเตรียม
การแต่งตัง้ผ้้ปกครองที่จะท�าหน้าที่แทนพ่อแม่เรียบร้อย
แล้ว

การพักแบบโฮมสเตย์และ
การรับที่สนามบิน

ในกรณีมีผ้้สอบถามเรื่องโฮมสเตย์ ทางเขตจะแนะน�า
ให้ติดต่อ Langara College Homestay Program การ
มีสิทธิไ์ด้รับพิจารณาเข้าพักโฮมสเตย์ได้นัน้ผ้้สมัคร
จะต้องอายุ 13 ปีหรือมากกว่านัน้และเรียนระดับ
มัธยม ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ 
www.studyinburnaby.ca เพื่อตรวจด้ค่าธรรมเนียม
ปัจจุบันในการพักโฮมสเตย์ ทางเขตไม่รับผิดชอบในการ
จัดการเรื่องที่พักแบบโฮมสเตย์และไม่มีการรับผิดในกรณี
มีการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจาก การจัดการพักโฮม
สเตย์

การเข้าโรงเรียนg
ผ้้สมัครสามารถระบุว่าอยากเข้าเรียนโรงเรียนไหน
โดยเฉพาะหรือโรงเรียนแถบใดภายในเขต ทางเขตจะ
พยายามอ�านวยความสะดวกให้แก่ผ้้สมัครตามที่ร้องขอ
มา แต่ทัง้น้ีก็ขึ้นอย้่กับว่าโรงเรียนที่ยื่นขอมีที่ว่างเพียง
พอและมีระบบการศึกษาที่เหมาะสมกับผ้้สมัครหรือไม่ 
โรงเรียนประจ�าเขตเบอร์นาบีส้งวนสิทธิท์ี่จะเป็นผ้้ตัดสิน
ใจขัน้สุดท้ายในการจัดโรงเรียนให้แก่ผ้้สมัครที่ยื่นขอมา
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Education Information

Applying for school beginning:
☐ September 20  (YY)
☐ January 20  (YY) (elementary only)
☐ February 20  (YY) (secondary only) 
Duration of Study: ☐ One Year ☐ One Semester 

(Limited one-semester seats are available in September)
Grade Requested:  

Name and location of current school: 

School Name

Location Current Grade 

Is there a Burnaby school you prefer to attend: 
☐ Yes ☐ No If yes, please list three choices:

First Choice 

Second Choice

Third Choice

Parent Information (Home Country)

Father: Last Name First Name

Mother: Last Name First Name

Father’s Birthdate (yy/mm/dd) Mother’s Birthdate (yy/mm/dd)

Permanent Address (Home Country)

City Country Postal / Zip Code

Home Telephone

Father: Cell Phone Email

Mother: Cell Phone Email

General Student Information 

Does the applicant have any physical handicaps, medical 
concerns or special learning needs that the school should be 
aware of? ☐ Yes ☐ No

If Yes, please describe

 

Please email, fax or mail your application to:

Burnaby School District 
International Student Program 
5325 Kincaid Street, Burnaby 
British Columbia, Canada V5G 1W2 
Email: international@sd41.bc.ca 
Telephone: 604-296-6903  
Fax: 604-296-6914

Application Checklist

Submit the following to the International Education Office:
⦁ completed application form
⦁ signed International Student Program Participation 

Agreement
⦁ signed and initialled Parent Consent and Waiver Form
⦁ Student Interest Form (only for students in grades 

10 – 12)
⦁ copy of final report card (in English) for the last two 

years
⦁ copy of first page of passport
⦁ $200 application fee

Please complete in English in CAPITAL LETTERS

Date of Application

Student Information

Last Name (Family Name)

First Name (Given Name)

English Name (if desired)

Date of Birth ( yy / mm / dd ) 

Gender: ☐ M ☐ F

Citizenship

Applicant’s Email 

Do you have siblings applying to study in Burnaby? 
☐ Yes ☐ No

Sibling Name
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Telephone Number 

Cellular Number Work Number 

Email Address 

Summer Program

We offer 3 to 5 weeks Intensive English Academic Preparation 
courses in July and August. Do you want to receive information 
on this added opportunity? ☐ Yes ☐ No

Agency Submitting Application 
(if applicable)

Agency Name 

Agency Contact

Telephone Number Fax Number 

Mailing Address

City Province Postal Code

Email address

Application Payment – 
Credit Card Authorization

You have the option of paying your application fee by credit 
card. If you wish to do so please complete the following:

☐  Visa ☐ Mastercard

Name on Card

Card No

Expiry Date Amount

Pay to:  Burnaby School District 
Fax: +1-604-296-6914 
Email: international@sd41.bc.ca 

If the student is already studying in British Columbia please 
provide: 

Care Card # PEN # 

Student’s Address While 
Studying in Burnaby

☐  I require homestay placement. (Langara College Homestay 
will send you an information package and application.)

☐  I will arrange my own homestay.
☐  I have made the following living arrangements:

Family Name First Name 

Relationship to Student Birthdate ( yy / mm / dd )

Street Address 

City Province Postal Code

Telephone Number

Cellular Number Work Number 

Email Address 

Appointment of Custodian 

Immigration Canada requires parents to appoint a custodian 
to be responsible for their child in their absence during his/her 
study in Canada. If a parent will be accompanying their child, 
normally a custodian is not required. 
☐  I will be residing with my child during his/her study in 

Burnaby. 
☐  I request that the homestay parent be appointed as 

custodian. 
☐  I have arranged for the following person to be appointed 

as custodian:

Family Name  First Name 

Relationship to Student  Birthdate ( yy / mm / dd )

Street Address 

City Province Postal Code
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๔. ใบอนุญาตเรียน
นักเรียนที่สมัครเรียนและโรงเรียนรับเข้าโปรแกรมและ
ได้ลงทะเบียนนานกว่า 6 เดือนจะต้องน�าส�าเนาใบอนุญาต
การศึกษาในปัจจุบันมาแสดงในช่วงสัปดาห์ปฐมนิเทศ ถ้า
นักเรียนไม่มีเอกสารตรวจคนเข้าเมือง นักเรียนจะถ้กห้าม
จากการเริ่มต้นหรือด�าเนินการศึกษาต่อใน โรงเรียนเขต
เบอร์นาบี้

๕. การถอดถอนออกจากโปรแกรม
ข้าพเจ้าเข้าใจว่าการที่นักเรียนเข้ามีส่วนร่วมในโปรแกรม
อาจถ้กยกเลิกได้ขึ้นอย่้กับดุลยพินิจของโรงเรียนโดยทาง
โรงเรียนไม่ต้องคืนเงินค่าธรรมเนียมใด ๆ และนักเรียน
อาจจะถ้กส่งกลับบ้านโดยค่าใช้จ่ายของตัวเอง ในกรณีที่:

⦁	 นักเรียนไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ มาตรฐานและค�า
แนะน�าของโรงเรียนเขต ตามที่ก�าหนดไว้ในวาระ
การประชุมของโรงเรียน หนังสือค่้มือและกฎความ
ประพฤตินักเรียนนานาชาติ และข้อตกลงร่วมมือ
นักเรียนนานาชาติ;

⦁	 ตวามต้องการทางด้านการศึกษาของนักเรียนมากขึ้น
กว่าที่เปิดเผยในใบสมัครหรือมีบิดเบือนข้อเท็จจริง 
หรือไม่เปิดเผยข้อม้ล;

⦁	 นักเรียนมีปัญหาเรื่องสุขภาพรวมทัง้สุขภาพจิตซึ่งส่ง
ผลเป็นที่น่ากังวล;

⦁	 นักเรียนไม่ได้มีใบอนุญาตการศึกษาที่ถ้กต้องถ้าศึกษา
เป็นระยะเวลาเกินกว่าหกเดือน;

⦁	 เป็นนักเรียนในระดับชัน้อนุบาล ถึง ป.๖ และไม่ได้
อาศัยอย่้กับพ่อแม่หรือญาติร่วมสายโลหิต

๖. นโยบายการคืนเงิน
ในกรณีที่นักเรียนไม่ได้มาประเทศแคนาดาหรือตัดสินใจ
ที่จะออกจากโรงเรียนด้วยเหตุผลส่วนตัว ก็อาจจะได้รับ
เงิน ส่วนหน่ึงของค่าเล่าเรียนที่จ่ายคืน แต่จะต้องท�าค�าขอ
ทัง้หมดเป็นลายลักษณ์อักษร นโยบายการคืนเงินต่อไปน้ีใช้
กับนักเรียนต่างชาติ;

⦁	 คืนเงินเต็มหักค่าสมัครและ $600 ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ, ถ้าไม่ได้รับการอนุมัติใบอนุญาตการศึกษา
จากกรมตรวจคนเข้าเมืองแคนาดาผ้้สมัครจะต้องมี
หนังสือปฏิเสธจากสถานท้ตแคนาดา

⦁	 สองในสามของค่าเล่าเรียนถ้านักเรียนถอนตัวก่อนที่
จะเริ่มโปรแกรม

⦁	 ครึ่งหน่ึงของค่าเรียนถ้านักเรียนถอนเวลาระหว่างเริ่ม
ต้นและสิน้ปลายเดือนแรกของโปรแกรม

⦁	 ไม่มีการคืนเงินถ้านักเรียนถอนตัวหลังจากสิน้ปลาย
เดือนแรกของโปรแกรม

⦁	 ไม่มีการคืนเงินถ้า (ก) พบว่า นักเรียนละเมิดกฎความ
ประพฤตินักศึกษาต่างชาติและ/ หรือข้อตกลงการมี
ส่วนร่วม, (ข ) ผ้้สมัครไม่เปิดเผยให้เขตทราบก่อน
รับเข้าเรียนว่านักเรียนมีความต้องการพิเศษนอก
เหนือจากปกติหรือ โรงเรียนเขตเอานักเรียนออกจาก
โปรแกรมใด ๆ เพราะบิดเบือนข้อม้ลส�าคัญ หรือ (ค) 
พ่อแม่ของนักเรียนระดับประถมศึกษาไม่ได้อาศัยอย้่
กับบุตรของพวกเขา

คณะกรรมาธิการของคณะกรรมการการศึกษาของโรงเรียน
เขต 41 เบอร์นาบี(้“โรงเรียนเขต”) ประสงค์ในการจัด
โปรแกรมการศึกษาที่ท้าทายและน่าตื่นเต้นให้กับนักเรียน
ที่ก�าลังศึกษาอย่้ในโรงเรียนเขตของเรา แต่ทัง้น้ีทัง้นัน้
ทางโรงเรียนเขตก็มีความคาดหวังบางอย่างจากนักเรียน
ที่ทางโรงเรียนเขตรับเข้าในโปรแกรมของเรา ความคาด
หวังเหล่าน้ีรวมถึงภาระหน้าที่ที่ส�าคัญในส่วนของนักเรียน
ที่ทางเราได้รับเข้าไปเรียนต่อที่โรงเรียนเขตของเรา  เรา
ตัง้มาตรฐานส้งส�าหรับนักเรียนทุกคนในการปฏิบัติตาม
ภาระหน้าที่ของพวกเขา นักเรียนแต่ละคนและพ่อแม่ของ
นักเรียนที่อย่้ในโรงเรียนเขตเบอร์นาบีนั้กศึกษาต่างชาติ
โปรแกรมจะต้องอ่านข้อความต่อไปน้ีและต้องลงนามและ
ตกลงที่จะผ้กพันตามเงื่อนไขข้อตกลงและปฎิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด.

๑. กฎความประพฤตินักเรียน
ข้าพเจ้ายอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎหมายของ
ประเทศแคนาดาและมลฑลบริติชโคลัมเบีย 
ข้าพเจ้าได้ทบทวนกฎความประพฤตินักเรียนจาก
โรงเรียนเขตแผนกนักเรียนนานาชาติเว็บไซต์ 
www.studyinginburnaby.ca/forms และตกลงที่จะ
ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนซึ่งรวมถึงการเข้าชัน้เรียน การ
ท�าการบ้าน และความประพฤติ 

๒. ความต้องการทางด้านการศึกษา
ข้าพเจ้ายอมรับว่าโรงเรียนเขตสงวนสิทธิใ์นการ:

⦁	 ตัดสินใจด้านการศึกษารวมทัง้การตัดสินใจในการจัด
นักเรียนและจัดโปรแกรมเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ดี
ที่สุดต่อนักเรียนและภายในวงทรัพยากรที่พร้อมอย่้;

⦁	 ถอดถอนนักเรียนจากโปรแกรมถ้าพบว่านักเรียนผ้้นัน้
ไม่ได้อย้่ในระดับการศึกษาตามที่เปิดเผยในใบสมัคร
หรือมีการบิดเบือนข้อเท็จจริงทางด้านการศึกษา หรือ
ไม่เปิดเผยข้อม้ล;

⦁	 ถอดถอนนักเรียนจากโปรแกรมถ้าสุขภาพนักเรียน
รวมทัง้สุขภาพจิตจะส่งผลเป็นปัญหาที่น่ากังวล.

ข้าพเจ้าเข้าใจว่าโรงเรียนเขตไม่สามารถรับประกันได้ว่า
นักเรียนจะได้รับ ประกาศนียบัตรจบการศึกษาโรงเรียน
มัธยมบีซี

๓. ความปลอดภัยและการก�ากับดูแล
แคนาดาและ โรงเรียนเขตเบอร์นาบี ้จัดว่าเป็นสถานที่
ปลอดภัยมากตามมาตรฐานระดับโลก โดยทัว่ไปนักเรียน
จะได้รับการด้แลที่โรงเรียนและในระหว่างกิจกรรม
ที่ทางโรงเรียนสนับสนุน ในระดับเดียวกับนักเรียนท้อง
ถิ่น โรงเรียนเขตเบอร์นาบี ้ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ก�ากับด้แลความรับผิดชอบใด ๆ ที่เกี่ยวกับนักเรียนหรือ
กิจกรรมที่ทางโรงเรียนสนับสนุน กิจกรรมนอกเหนือหรือ
นอกโรงเรียน ซึ่งรวมทัง้กิจกรรมโฮมสเตย์และกิจกรรม
ของชุมชน โรงเรียนเขตไม่สามารถและไม่รับประกันความ
ปลอดภัยของนักเรียนในกรณีที่เป็นกิจกรรมนอกโรงเรียน
ซึ่ง รวมทัง้กิจกรรมโฮมสเตย์และกิจกรรมของชุมชน.
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ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความข้างต้นและตกลงที่จะปฏิบัติตาม
ข้อผูกพันของข้าพเจ้าทัง้หมดตามที่ก�าหนดไว้ ข้าพเจ้าเห็น
ด้วยเช่นกันกับข้อตกลงและมาตราเกี่ยวกับการปลดความ
รับผิดชอบ

ชื่อของนักเรียน (โปรดพิมพ์)

ลายเซ็นของนักเรียน

วันที่ (ปี/เดือน/วัน)
ข้าพเจ้า /พวก เราอนุญาตให้บุตรของข้าพเจ้าเข้า
ร่วมกิจกรรมที่เขตหรือกิจกรรมที่โรงเรียนสนับสนุน
ซึ่งเป็นการทัศนศึกษาประจ�านอกโรงเรียน ทีมกีฬา
สโมสร กิจกรรมคลับหรือกิจกรรมอื่น ๆ นอกหลักสูตร 
ร่วมหลักสูตรและกิจการตามหลักสูตรซึ่งรวมถึง
การวางแนวทางการทัศนศึกษาประจ�าสัปดาห์ซึ่งอาจ 
ได้แก่ การปีนเขา Grouse Mountain การชมสะพา 
น Capilano Suspension, และเมืองแวนคูเวอร์ โดยเดิน
ทางในหลาย ๆ แบบซึ่งนักเรียนอาจจะไม่ได้รับการดูแล
ตลอดเวลา
ข้าพเจ้า /พวก เราพ่อแม่ ของนักเรียนลงนามดังกล่าวข้าง
ต้น (บุตรของเรา) ได้อ่านข้อความทัง้หมดข้างต้นรวมทัง้
ข้อตกลงและมาตราปลดปล่อย และ ข้าพเจ้า /พวก เรา
ตกลงกันว่าเราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดของเรา ช่วย
ให้เด็กของเราเคารพและให้เกียรติข้อผูกพันที่ก�าหนดไว้
ทัง้หมด และพวกเราตกลงที่จะผูกมัดกับมาตราว่าด้วย
การปลดปล่อยและการอนุมัติ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูล
ในแบบฟอร์มที่แนบมาน้ีบันทึกเสร็จสมบูรณ์จริงและเป็น
ความจริง พวกเราเข้าใจว่าถ้าไม่เป็นจริงนักเรียนอาจจะถูก
ถอดถอนจากโปรแกรมนักเรียนนานาชาติได้
ข้าพเจ้า /พวก เราเข้าใจว่าโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบใน
ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเป็นผลมาจาก
โรงเรียนเขตไม่สามารถที่จะให้การศึกษาได้เน่ืองจากเกิด
ข้อพิพาททางด้านแรงงานหรือสาเหตุอื่น ๆ ที่สุดวิสัยที่จะ
ควบคุมได้ข้าพเจ้าอนุญาตให้ใช้ชื่อต้นของบุตรข้าพเจ้า 
รูปภาพและวิดีโอในการผลิตผลการแสดงที่โรงเรียนหรือ
คอนเสิร์ต งานโรงเรียนหรือการเผยแพร่โรงเรียน
เป็นความรับผิดชอบของพ่อแม่ที่จะต้องแน่ใจว่าพวก
เขาอ่านและเข้าใจข้อความทุกอย่างระบุที่ในโปรแกรม
การศึกษาชุดนีแ้ละต้องสอบถามถ้าส่วนหน่ึงส่วนใดไม่
ชัดเจน.

ชื่อของพ่อแม่ (โปรดพิมพ์)

ลายเซ็นของพ่อแม่

วันที่ (ปี/เดือน/วัน)

ชื่อของพ่อแม่ (โปรดพิมพ์)

ลายเซ็นของพ่อแม่

วันที่ (ปี/เดือน/วัน)

ส�าหรับนักเรียนที่เริ่มต้นการศึกษาเป็นเวลาหน่ึงปีโดยเริ่ม
เดือนมกราคม / กุมภาพันธ์ หลังจากหน่ึงเดือนแรกของ
โปรแกรม จะไม่มีการคืนเงินส�าหรับการศึกษาส่วนเดือน
กันยายน
นักเรียนที่เปลี่ยนสถานะภาพเป็นผ้้อาศัยถิ่นที่อย่้แบบ
ถาวรหลังจากที่จ่ายค่าเล่าเรียนจะไม่ได้รับการคืนเงิน
ซึ่งนอกเหนือจากกรณีที่ระบุไว้ในนโยบายดังกล่าวข้าง
ต้น

๗. เขตอ�านาจทางกฎหมาย
การตีความข้อตกลงระหว่างโรงเรียนเขตและพ่อแม่ของ
นักเรียนในโปรแกรมการศึกษาเป็นไปตามกฎหมายของ
มณฑลบริติชโคลัมเบียและในกรณีมีการด�าเนินคดีที่
เกี่ยวข้องกับการตีความของข้อตกลงดังกล่าว ก็จะด�าเนิน
การในมณฑลบริติชโคลัมเบีย แคนาดา.

๘. การปลดความรับผิดชอบและการสละสิทธิ์
พวกเราพ่อแม่ผู้ลงนามข้างล่างน้ีสละสิทธิเรียกร้องและ
ด�าเนินความใดๆ กับโรงเรียนเขตในกรณีที่มีการบาดเจ็บ
สูญเสีย เสียหาย, อุบัติเหตุ ล่าช้า หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
นักเรียนผู้มีส่วนร่วมในโครงการนักเรียนนานาชาติ
นอกจากน้ีเรายังปลด ความรับผิดชอบของโรงเรียน
เขตและพนักงาน เจ้าหน้าที่อาสาสมัครและตัวแทนและ 
ยินยอมที่จะป้องกันพวกเขาจากการที่จะต้องชดใช้ค่าเสีย
หายในกรณีที่นักเรียนก่อปัญหาทางด้านการเงินหรือท�าลาย
หรือท�าร้ายบุคคลหรือวัตถุของผู้อื่นเสียหายที่นักเรียนอาจ
ก่อให้เกิดในขณะที่เข้าร่วมโครงการนักเรียนนานาชาติ
พวกเราเข้าใจ ว่าโรงเรียนเขตจะไม่รับผิดชอบใด ๆต่อ
นักเรียนที่สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บได้รับความเดือดร้อน 
ในช่วงระยะเวลาของการเดินทาง
ถ้านักเรียนป่วยหรือไร้ความสามารถ โรงเรียนเขตอาจจะ
ต้องใช้มาตรการที่จ�าเป็นซึ่งรวมถึงการรักษาพยาบาลและ 
การส่งนักเรียนกลับบ้านด้วยค่าใช้จ่ายของนักเรียนเองพวก
เราปลดปล่อยโรงเรียนเขต จากความรับผิดที่เกี่ยวข้องกับ
การกระท�าดังกล่าวทัง้หมด
พวกเราเข้าใจว่าการมีส่วนร่วมของนักเรียนในโครงการ
อาจถูกยกเลิกได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโรงเรียน
เขตและโรงเรียนเขตไม่ต้องคืนเงินค่าธรรมเนียมใด ๆ 
นักเรียนอาจถูกส่งกลับไปบ้านด้วยค่าใช้จ่ายของตัวเขา
หรือเธอเอง ถ้าเขาหรือเธอไม่ได้ปฏิบัติตามกฎโรงเรียน 
ตามมาตรฐานและค�าแนะน�าที่กล่าวไว้ในระเบียบวาระการ
ประชุมโรงเรียนและหนังสือคู่มือ, กฎความประพฤติตัง้ไว้
ส�าหรับนักเรียนนานาชาติและข้อตกลงในการมีส่วนร่วม
ของนักศึกษากับโรงเรียน
ข้อตกลงน้ีไม่สามารถแก้ไขหรือตีความได้ยกเว้นเป็นการ
แก้ไขหรือตีความเป็นลายลักษณ์อักษรโดยส�านักงานการ
ศึกษาระดับนานาชาติ
การปลดปล่อยทัว่ไปเป็นบทเสริม ไม่ได้แทนที่ฟอร์ม
ยินยอมและสละสิทธิท์ี่พ่อแม่ได้ลงนามส�าหรับนักเรียนต่าง
ชาติในการเข้าร่วมกิจกรรมเขตหรือกิจกรรมที่โรงเรียน
ให้การสนับสนุน
ข้อตกลงน้ีมีผลใช้บังคับตลอดระยะเวลาการศึกษาของ
นักเรียนในแบอร์นาบี ้ยกเว้นโรงเรียนจะแจ้งว่าได้มีการ
แก้ไขข้อตกลงน้ี.
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ข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบว่าเป็นลายเซ็นของข้าพเจ้า
ข้างล่างและชื่อย่อของข้าพเจ้าข้างในแต่ละรายการข้าง
ล่างว่า: 

ชื่อย่อ

บุตรของข้าพเจ้าสามารถมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเหล่าน้ีและไม่มีอาการป่วยไม่มี
อาการแพ้หรือพิการที่ยังข้าพเจ้ายังไม่ได้ระบุ
ให้พนักงานโปรแกรมทราบ

ชื่อย่อ

ข้าพเจ้าเข้าใจว่ากิจกรรมที่ระบุไว้ดังกล่าวข้าง
ต้นเกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์และ การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมเหล่าน้ีอาจก่อให้เกิดการบาด
เจ็บ การทุกข์ทรมาณแบบถาวรหรือเสียชีวิต
ได้

ชื่อย่อ

 การเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บหรือเสีย
ชีวิตสามารถเกิดขึ้นในกลางแจ้งถึงแม้จะ
ระมัดระวัง และความช�านาญของผ้้ร่วมหรือ
ความประพฤติของผ้้น�ากิจกรรม

ชื่อย่อ

กฎความประพฤติของโรงเรียนมีผลบังคับใช้
ในตลอดช่วงเวลาทัง้หมดของกิจกรรมตามที่
ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้าจะเป็นผ้้รับผิดชอบค่า
ใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากบุตรของข้าพเจ้าถ้าไม่
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

ในการลงนามให้ความยินยอมสละสิทธิน้ี์ข้าพเจ้าไม่
ได้ยึดถือวาจาหรือลายลักษณ์อักษรหรือค�าให้การของ
โรงเรียนเขตเบอร์นาบี ้#41 และพนักงานของ บริษทั 
มาบังคับให้ข้าพเจ้ายอมให้ล้กของข้าพเจ้ามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่ระบุไว้ข้างต้นนอกเหนือจากที่ก�าหนดไว้ใน
ฟอร์มการให้ความยินยอมและการสละสิทธิ ์
ข้าพเจ้าอายุ 19 ปีหรือมากกว่านัน้และได้อ่านและท�าความ
เข้าใจเงื่อนไขของการยินยอมและการสละสิทธิแ์ล้วและ
เข้าใจว่า มีผลผ้กพันกับข้าพเจ้า ทายาท ผ้้จัดการมรดก
และผ้้จัดการบริหาร

วันที่  

ลายเซ็นของพยาน

ลายเซ็นของคุณพ่อ

พิมพ์ชื่อของพยาน

ลายเซ็นของพยาน

ลายเซ็นของแม่

พิมพ์ชื่อของผ้้ปกครอง

ส�าหรับนักเรียนต่างชาติที่เข้าร่วมในกิจกรรม
เขตหรือกิจกรรมที่โรงเรียนสนับสนุน

ชื่อนักเรียน:

นามสกุล

ชื่อแรก

ได้รับมอบหมายให้โรงเรียน เบอร์นาบี้

ข้าพเจ้า / พวกเราเป็นพ่อแม่ ของนักเรียนที่ระบุข้างต้นน้ี
นักเรียนต่างชาติที่เข้าเรียนในโรงเรียนเขต เบอร์นาบี ้
# 41 อาจมีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่โรงเรียน
สนับสนุนหรือกิจกรรมจัดโดยเขตรวมทัง้ทัศนศึกษา ทีม
กีฬา คลับและกิจกรรมนอกหลักส้ตรกิจกรรมเหล่าน้ีอาจ
รวมถึง แต่ไม่ จ�ากัด เฉพาะกิจกรรมที่มีความเสี่ยงส้งเช่น
คายัคกิง้ พายเรือแคน้, ปีนเขา, เดินป่า, เล่นสโนว์บอร์ด 
เล่นสกีและเที่ยวชัว่ข้ามคืนการเดินทางโดยปกติจัดโดย
โรงเรียนเขตเช่นเหมารถบัส, การขึ้นรถสาธารณะหรือ
รถยนต์ส่วนตัวแม้ว่าตามปกติกิจกรรมเหล่าน้ีจะอย้่ภาย
ใต้การควบคุมด้แล แต่นักเรียนจะไม่ได้รับการด้แลตลอด
เวลา
ข้าพเจ้าขอมอบอ�านาจให้บุคคลผ้้ที่เราได้รับมอบหมาย
เป็นผ้้ปกครองของนักเรียนข้างต้นที่ระบุชื่อข้างต้น ได้
รับความยินยอมจากข้าพเจ้า,หรือความยินยอมในแต่ละ
โอกาสหรือในกิจกรรมที่น�าเสนอโดยโรงเรียนหรือ
ส�านักงานการศึกษาระดับนานาชาติ, แต่ข้าพเจ้าไม่ได้สละ
สิทธิตามกฎหมายในนามของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอสงวน
สิทธิใ์นการที่จะก�าหนดทิศทางแน่นอนให้กับผ้้ปกครองใน
กรณีเกี่ยวกับความยินยอม
จากการที่โรงเรียนเขตเบอร์นาบี ้# 41เสนอโอกาสให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่โรงเรียนเขตสนับสนุน
ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นพวกเราจึงขอสละสิทธิเรียกร้องใด 
ๆ ทัง้หมดและยอมปล่อยความรับผิดทัง้หมดและตกลง
ที่จะไม่ฟ้องคณะกรรมการการศึกษาของโรงเรียนเขต 
#41, เจ้าหน้าที่พนักงานและอาสาสมัครในกรณีที่มีการ
บาดเจ็บใด ๆ, ความตาย, ความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือ
การส้ญเสียอันป็นผลมาจากการมีส่วนร่วมของนักเรียน
ในกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการใด ๆซึ่งรวมทัง้เกิดจากความ
ประมาท
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ค�ำแนะน�ำ: เราอยากจะรู้ว่าคุณสนใจวิชาไหนที่ทาง
โรงเรียนสอนอย่้ กรุณาขีด “X” ขูาง 5 วิชาที่คุณสนใจ 
คุณสามารถเลือกมากหรือนูอยวิชาวิชาจากแต่ละสาขา
วิชา อย่าเลือกเกินกว่า 5 วิชา เราไม่ไดูรวมภาษาอังกฤษ
เพราะนักเรียนต่างชาติทุกคนมีความสนใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษอย่้แลูว.
ข้อส�ำคัญ: ฟอร์มเลือกน้ีไม่ไดูเป็นการเลือกหลักส้ตร ทาง
โรงเรียนไม่สามารถลงทะเบียนหลักส้ตรวิชาใหูนักเรียน
ไดูจนกว่านักเรียนจะมาถึงและเราไดูประเมินทักษะภาษา
อังกฤษและคุยถกถึงเปูาหมายของนักเรียนกับนักเรียน
แลูว ทุกโรงเรียนจะ ไม่มีหลักส้ตรทัง้หมด นอกจากน้ีบาง
โรงเรียนอาจมีหลักส้ตรเพิ่มเติมซึ่งไม่ไดูระบุไวูดูานล่างน้ี

** For Students in Grades 10 to 12 Only **

Last Name

First Name

Date of Birth ( yy / mm / dd )  Country of study

How long do you intend to study in Burnaby?: 
 ☐ until I graduate ☐ 1 year ☐ 1 semester (5 months)

What subject(s) do you do best in?

X X
Social Studies (for advanced English speakers) Languages

General Social Studies French
Psychology French Immersion (for Advanced Speakers)
History Spanish
Geography Japanese
Law Mandarin
Comparative Civilizations Home Economics

Mathematics Foods & Nutrition
General Mathematics Baking
Calculus Fashion/Textile Studies
Apprenticeship and Workplace Mathematics Child Development

Sciences Family Studies
General Sciences (for grades 8-10) Interior Design
Biology Technology Education
Chemistry Drafting 
Physics Electronics
Earth Science Woodworking
Science & Technology Transportation, Power & Energy

Visual & Performing Arts Automotive Technology
Dance Performance Creative Wood Art Metal
Dance Choreography Business Education
Drama / Theatre Business Education
Choir Business Computer Applications
Jazz band Digital Media
Beginner Concert Band Accounting
Senior Concert band Marketing
Orchestra Strings  Tourism
Photography Entrepreneurship
Ceramic & Sculpture Economics
Drawing & Painting Physical Education
Media Arts Physical Education
Music Composition Weight Training
Music Technology
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