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กิจกรรมนอกหลักสูตร

นักเรียนจะไดรับการสนับสนุนใหมีสวนรวม
ในความหลากหลายของกิจกรรมการศึกษาที่
นาตื่นเตนซึ่งประกอบดวย:
•
•
•
•
•
•
•
•

การแกปัญหาในอนาคต
เพลง
กีฬา
การสงเสริมดานศิลปะ
การละคร
การเตนรํา
หมากรุก
กิจกรรมที่เป็ นวัฒนธรรมของแตละกลุม

โครงการดนตรี

นักเรียนไดรับโอกาสในการแสดงความ
สามารถและอาจไดรับเลือกใหอยูในกลุมที่มี
ประสิทธิภาพที่โดดเดนในแตละสวนดังนี้:
•
•
•
•
•
•
•
•

คณะนักรองประสานเสียงของโรงเรียน
กลุมนักรองประสานเสียง
วงดนตรีคลาสสิคขนาดใหญ (Orchestra)
วงดนตรีคลาสสิคขนาดเล็ก (Chamber
orchestra)
วงดนตรีปอบของโรงเรียน / วงดนตรีแจส
สโมสรกีตาร
การเรียนเพิ่มเติมดานเครื่องมือ ทางดนตรี
โรงเรียนสอนการทําเพลง การสรางสรรค
เพลง (School musical productions)
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ระบบสนั บสนุนสําหรับนั กเรียน
นานาชาติ

COBHAM INTERMEDIATE SCHOOL
มีความมุงมัน
่ ในการสรางความสุขความ
เป็ นอยูที่ดีและการประสบความสําเร็จใหกับ
นักเรียนนานาชาติ

เรามีระบบที่ดีเยี่ยมในการสนับสนุนนักเรียน
เพื่อการเรียนรูและพัฒนาการสวนบุคคล
โครงการปฐมนิเทศถูกจัดขึ้นอยางเป็ น
กันเองโดยเจาหน าที่ที่ที่คอยใหความชวย
เหลือนักเรียนนานาชาติเพื่อบูรณาการความ
สุขเขาสูชน
ั ้ เรียน

นักเรียนทุกคนไดรับการสนับสนุนอยางเต็ม
ที่เพื่อการมีสวนรวมในชุมชนรอบๆ โรงเรียน
ผานทางกีฬาและกิจกรรมทางสังคมที่หลาก
หลายวัฒนธรรม

ที่พักแบบโฮมสเตยไดรับการอนุมัติและ
การตรวจสอบเป็ นอยางดีโดยเจาหน าที่
เฉพาะทางดานการดูแลนักเรียนนานาชาติ
Cobham Intermediate School ไดมีการลง
นามถึงแนวทางการปฏิบัติสําหรับ

การดูแลเอาใจใสตอความปลอดภัยและ
สวัสดิภาพของนักเรียนนานาชาติ โรงเรียน
ทํางานรวมกับนักเรียน ครอบครัวและ
ตัวแทนเพื่อตอบสนองความตองการดาน
ที่พักสําหรับนักเรียนนานาชาติ

front

INTERNATIONAL STUDENTS

ESOL (English as a Second
Language)

โปรแกรม ESOL สําหรับนักเรียนนานาชาติ
(การเรียนภาษาอังกฤษสําหรับผูที่ใชภาษา
อังกฤษเป็ นภาษาที่สอง) มีการบูรณาการโดย
ทีมงานผูทรงคุณวุฒิ
นักเรียนนานาชาติจะไดรับการประเมินระดับ
ภาษาอังกฤษของตนเองเมื่อเดินทางมาถึง
เพื่อจัดวางโปรแกรมการเรียนการสอนอยาง
เหมาะสม
โปรแกรมการเรียนที่นาตื่นเตนและทาทาย
สําหรับการเรียนเดี่ยวและการเรียนกลุมเล็ก
ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความตองการ
ในการเรียนรูของนักเรียนนานาชาติอยางมี
นวัตกรรม

Auckland

การศึกษานอกหองเรียน

โปรแกรมการศึกษานอกหองเรียนที่เสริม
ประสบการณและสรางความมัน
่ ใจใหกับ
นักเรียน
•
•
•
•
•
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NORTH ISLAND

Rotorua

การเลนสกี
การแลนเรือใบ
การเขาคายพักแรม
การสรางภาวะความเป็ นผูนํา
การสรางทีมงาน

Nelson

Wellington

SOUTH ISLAND

CHRISTCHURCH

Cobham Intermediate School has agreed to observe and be bound by the Code of
Practice for the Pastoral Care of International Students published by the Minister
of Education. Copies of the Code are available on request from this institution or
from the New Zealand Ministry of Education website at http://www.minedu.govt.nz

Queenstown

COBHAM INTERMEDIATE SCHOOL

COBHAM INTERMEDIATE SCHOOL
PO Box 29411, Christchurch 8540
294 Ilam Road, Christchurch 8053, New Zealand
Telephone: +64 3 351 6381, Fax: +64 3 351 6365
Email: oﬃce@cobham.school.nz, Website: www.cobham.school.nz

CHRISTCHURCH

Dunedin
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NEW ZEALAND
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COBHAM INTERMEDIATE SCHOOL
(โรงเรียน คอปแบมฮ)
• หนึ่งในผูนําของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน ของประเทศนิวซีแลนด
• โรงเรียนตัง้ อยูบริเวณภูมิประเทศยอด
นิยมของเมือง คือ ทางดานทางตะวัน
ตกเฉียงเหนือของเมืองไครสตเชิรช เป็ น
โรงเรียนสหศึกษามุงเน นดานการศึกษา
ของเด็กชายและเด็กหญิงที่มีอายุระหวาง
10-13 ปี

• ไดรับการยอมรับในฐานะที่เป็ นโรงเรียน
ชัน
้ นํ าดานวิชาการ มีการเตรียมความ
พรอมที่ดีเยี่ยมใหกับนักเรียนเพื่อศึกษาตอ
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

• พื้นที่สนามกีฬาอเนกประสงคที่กวางขวาง
และสวยงามเหมาะกับชนิดกีฬาหลาก
หลายประเภท

• โรงเรียนมีนวัตกรรมการเรียนการสอนที่
โดดเดนและมีบรรยากาศกระตุนการเรียน
การสอนในหองเรียน
• โรงเรียนไดรับการออกแบบดวย
สถาปั ตยกรรมที่ทันสมัยเพื่อความสะดวก
ในการเรียน
• โรงเรียนอยูใกลหองสมุด ใกลศูนยกลาง
แหลงชอปปิ้ ง ศูนยกีฬาครบวงจร และ
โรงเรียนที่ดีเยี่ยม

ความสําเร็จของชีวต
ิ ...

เมืองไครสตเชิรช (สวนของโลก)
• ผูคนที่เป็ นมิตร ทําใหคุณเกิดความรูสึกที่
อบอุน
• สวนพฤกษศาสตรที่สวยงาม สวน
สาธารณะ สนามกอลฟและสนามกีฬา

• ศูนยการคาและรานอาหารที่ทันสมัยครบ
วงจร
• ชายหาด แมนํา ภูเขา ลานสกี และ
สภาพแวดลอมที่เป็ นธรรมชาติใกลตัว
เมือง

โอกาสที่หลากหลายกับ COBHAM
INTERMEDIATE SCHOOL

โรงเรียนของเรามีช่ อ
ื เสียงในดานการตอนรับ
นักเรียน การใหความสําคัญในเรื่องความ
ปลอดภัยและความเป็ นสวนตัว มีสภาพ
แวดลอมที่ดีสําหรับนักเรียน
นักเรียนจะไดรับการสงเสริม สนับสนุนใหได
รับประโยชนอยางเต็มที่จากโปรแกรมที่นา
สนใจและกระตุนการเรียนรู

หลักสูตรการเรียน

โปรแกรมการเรียนไดรับการออกแบบใหมี
ความเชื่อมโยงทัง้ ดานความทาทายและการมี
สวนรวมในการเรียน
การจัดแบงประเภทชัน
้ เรียนที่หลากหลาย
เชน การเรียนแบบเรงรัดและการเรียนขัน
้
พื้นฐานที่ปรับเปลี่ยนได เหมาะกับความ
ตองการของนักเรียนทุกคน

ผลงานดานวิชาการ นักเรียนประสบความ
สําเร็จอยางโดดเดนในการแขงขันทัง้ ใน
ประเทศและการแขงขันในตางประเทศในทุก
หลักสูตร
จากขอมูลที่ผานมานักเรียนของ COBHAM
ประสบความสําเร็จอยางยอดเยี่ยมจากการ
ไดรับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาตอในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในเมืองไครสตเชิรช

เทคโนโลยี

ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการ
จัดเตรียมอุปกรณและเครื่องมือรวมถึง
หองเรียนที่ดีเยี่ยมสําหรับการเรียนโดยครู
ผูเชี่ยวชาญที่นําเสนอหลักสูตรการเรียนซึ่ง
แตกตางและหลากหลายจากประสบการณ
ในหองเรียนที่มีขนาดเหมาะสม

เรายินดีตอ
 นรับนักเรียนนานาชาติและสงเสริมใหพวกเขามีสว
 นรวมในทุกดานของชีวต
ิ ในโรงเรียน
เราใหความสําคัญในความหลากหลายและความกระตือรือรนตอการเรียนของนักเรียนนานาชาติ
ในโรงเรียน

ที่ COBHAM INTERMEDIATE เราเตรียมประสบการณการเรียนรท
ู น
่ี าตื่นเตน สําหรับ
นักเรียน Year 7 และ Year 8 (อายุ 10-13 ปี )
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