คณะกรรมการทบทวนคำ�ร้องเรียนมีหน้าที่อะไรบ้าง

คณะกรรมการทบทวนค�ำ ร้องเรียนมอี �ำ นาจเพิกถ อนชอื่ ส ถานศกึ ษาใดๆ
ออกจากรายชื่อสมาชิกผู้ลงนามยอมรับหลักเกณฑ์การปฏิบัติเป็นการ
ถาวรหรือช วั่ คราว ซึง่ นนั่ ห มายความวา่ สถานศกึ ษาทถี่ กู เพิกถ อนชอื่ น นั้ 
จะไม่ส ามารถรบั น กั เรียนน านาชาติเข้าเรียนได้อ กี ต อ่ ไ ป และมเี พียง IEAA
เท่านั้นที่สามารถยื่นคำ�ร้องต่อคณะกรรมการทบทวนคำ�ร้องเรียนได้

สรุปห ลักเกณฑ์ก ารปฏิบตั เิ พือ่ ก ารดแู ลความปลอดภัย
และสวัสดิภาพของนักเรียนนานาชาติ
หลักเกณฑ์การปฏิบัตินี้กำ�หนดมาตรฐานเพื่อให้นักเรียนนานาชาติ
มั่นใจได้ว่า
สถาบันการศึกษารักษามาตรฐานทางวิชาชีพที่สูงอย่างสม่ำ�เสมอ
การคัดเลือกนักเรียนนานาชาติเข้าเรียนในสถานศึกษาอยู่ภายใน
กรอบจริยธรรมและความรับผิดชอบ
ข้อมูลที่ได้รับมีความครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้อง และทันสมัย
นักเรียนได้ร บั ข อ้ มูลท ถี่ กู ต อ้ งสมบูรณ์ก อ่ นทจี่ ะยอมรับข อ้ ต กลงใดๆ
การทำ�สัญญากับนักเรียนนานาชาติอยู่ภายใต้กรอบของจริยธรรม
และความรับผิดชอบ
ความต้องการเฉพาะของเรียนนานาชาติได้รับการตอบสนอง
นักเรียนนานาชาติอาศัยอยู่ในที่พักซึ่งมีความปลอดภัย
สถานศกึ ษาทกุ แ ห่งม กี ระบวนการยนื่ ค �ำ ร้องเรียนภายในทีส่ ามารถ
แก้ไขปัญหาของนักเรียนนานาชาติได้อย่างยุติธรรมและเสมอภาค
รายละเอียดที่ครอบคลุมทั้งหมดอยู่ในหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
หลักเกณฑ์การปฏิบัตินี้กำ�หนดให้ IEAA และคณะกรรมการทบทวน
คำ�ร้องเรียนรับและวินิจฉัยคำ�ร้องของนักเรียนนานาชาติ

หลักเกณฑ์ก ารปฏิบตั ิ
เพื่อการดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนนานาชาติ
ข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การปฏิบัติ

หลักเกณฑ์ก ารปฏิบัติ

เพื่อการดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักศึกษานานาชาติ
ข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การปฏิบัติ

เมื่อนักเรียนจากต่างประเทศเดินทางเข้ามา
ศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ การให้ข้อมูลที่ถูก
ต้องและครบถว้ น รวมถงึ ก ารดแู ลความปลอดภัย
และสวัสดิภาพของนักเรียนเหล่านี้อย่างเหมาะ
สมเป็นสิ่งที่มีความสำ�คัญ
สถานศึกษาต่างๆ ในนิวซีแลนด์มีหน้าที่สำ�คัญในการดูแลสวัสดิภาพของ
นักเรียนนานาชาติ
คู่มือนี้ได้สรุปภาพรวมของ "หลักเกณฑ์การปฏิบัติเพื่อการดูแลความ
ปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนนานาชาติ" (หลักเกณฑ์การปฏิบัติ)
รวมถึงให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติในการยื่นคำ�ร้องที่นักเรียน
สามารถปฏิบตั ติ ามได้  ในกรณีท ไี่ ม่พ งึ พ อใจกบั ก ารดแู ลนกั เรียนของสถาน
ศึกษาหรือตัวแทนของสถานศึกษา

หลักเกณฑ์ปฏิบัตินี้คืออะไร

หลักเกณฑ์การปฏิบัติ คือเอกสารที่มอบกรอบการทำ�งานให้แก่สถาน
ศึกษา และตัวแทนของสถานศึกษาในการให้บริการแก่นักเรียนนานาชาติ
หลักเกณฑ์การปฏิบัตินี้จะวางมาตรฐานขั้นต่ำ�สำ�หรับการดูแลเอาใจใส่
และการให้คำ�ปรึกษาแก่นักเรียนนานาชาติที่สถานศึกษาพึงปฏิบัติตาม  
เนื้อหาของหลักเกณฑ์การปฏิบัติจะกล่าวถึงหน้าที่ของสถานศึกษา ใน
การดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักเรียนนานาชาติ รวมถึงการ
ให้ข้อมูลแก่นักเรียนนานาชาติเท่านั้น โดยไม่มีการกล่าวถึงมาตรฐานด้าน
วิชาการแต่อย่างใด

หลักเกณฑ์การปฏิบัตินี้บังคับใช้กับหน่วยงานใดบ้าง

หลั ก เ กณฑ์ ก ารป ฏิ บั ติ นี้ บั ง คั บ ใ ช้ กั บ ส ถานศึ ก ษาทุ ก แ ห่ ง ใ นป ระเทศ
นิวซีแลนด์ที่มีนักเรียนนานาชาติสมัครเข้าเรียน หลักเกณฑ์การปฏิบัตินี้
เป็นข้อบังคับสำ�หรับสถานศึกษาเหล่านี้ และสถานศึกษาจะต้องลงนาม
ยอมรับด้วย

"นักเรียนนานาชาติ" คือใ คร

"นักเรียนนานาชาติ" หมายถึงนักเรียนนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาใน
ประเทศนิวซีแลนด์

ฉันสามารถรับสำ�เนาหลักเกณฑ์การปฏิบัติได้อย่างไร

คุณสามารถดาวน์โหลดสำ�เนาหลักเกณฑ์การปฏิบัตินี้ได้จากเว็บไซต์ของ
NZQA www.nzqa.govt.nz

ฉันจ ะทราบได้อ ย่างไรวา่ ส ถานศกึ ษาแต่ละแห่งน นั้ ไ ด้ล ง
นามยอมรับหลักเกณฑ์การปฏิบัติหรือไม่
NZQAได้จ ดั เก็บร ายชอื่ ส ถานศกึ ษาทลี่ งนามยอมรับห ลักเกณฑ์ก ารปฏิบตั ิ
นีไ้ ว้ส ามารถดรู ายชอื่ ส ถานศกึ ษาทลี่ งนามในหลักเกณฑ์ก ารปฏิบตั ไิ ด้จาก
เว็บไซต์ www.nzqa.govt.nz หากสถานศึกษาที่คุณต้องการจะสมัครเข้า
เรียนไม่ปรากฎอยู่ในรายชื่อสถานศึกษาที่ลงนามยอมรับหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัตินี้ คุณจะไม่สามารถเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษานั้นได้

หากฉันมีคำ�ถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การปฏิบัติ ฉันจะ
สอบถามจากใครได้บ้าง
NZQA  คอื ผ บู้ ริหารจดั การหลักเกณฑ์ก ารปฏิบตั นิ   ี้ หากคณ
ุ ม ขี อ้ ส งสัยเกีย่ ว
กับห ลักเกณฑ์ก ารปฏิบตั   ิ คณ
ุ ส ามารถคน้ หาข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ www.nzqa.
govt.nz หรืออีเมล์มาได้ที่ code.enquiries@nzqa.govt.nz

หากมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้น ฉันควรทำ�
อย่างไร
หากคณ
ุ ม ปี ญ
ั หาเกีย่ วกบั ก ารบริการของสถานศกึ ษาหรือต วั แทนของสถาน
ศึกษา สิ่งแรกที่คุณจะต้องทำ� คือ ติดต่ออาจารย์ใหญ่ ผู้อำ�นวยการฝ่าย
นักเรียนนานาชาติ หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับคำ�ร้อง
เรียนภายในสถานศึกษา หลักเกณฑ์การปฏิบัตินี้กำ�หนดให้สถานศึกษา
ทุกแห่งมีกระบวนการรับคำ�ร้องของนักเรียนอย่างยุติธรรมและเสมอภาค
ซึ่งคุณจำ�เป็นต้องปฏิบัติตามกระบวนการเหล่านี้ ก่อนที่จะดำ�เนินการยื่น
คำ�ร้องในขั้นตอนต่อไป
และในกรณีท กี่ ระบวนการรบั คำ�ร อ้ งในสถานศกึ ษาไม่ส ามารถแก้ไขปญ
ั หา
ของคุณได้ คุณสามารถติดต่อหน่วยงานรับคำ�ร้องเรียนด้านการศึกษา
นานาชาติ (IEAA) ได้

หน่ ว ยง านรั บ คำ � ร้ อ งเ รี ย นด้ า นก ารศึ ก ษาน านาชาติ
(IEAA) คือใคร

IEAA  คือหน่วยงานอิสระที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อรับคำ�ร้องของนักเรียนนานาชาติที่
ไม่พ อใจในการให้ค �ำ ป รึกษาและบริการตา่ งๆ ของสถานศกึ ษาหรือต วั แทน
ของสถานศึกษา IEAA เป็นผู้บังคับใช้มาตรฐานต่างๆ ที่กำ�หนดไว้ในหลัก
เกณฑ์การปฏิบัตินี้

ฉันจะสามารถติดต่อ IEAA ได้อย่างไร

คุณสามารถเขียนจดหมายมายัง IEAA ตามที่อยู่ต่อไปนี้ 
International Education Appeal Authority
Tribunals Unit
Private Bag 32-001
Panama Street
Wellington 6146
International Education Appeal Authority
Tribunals Unit
Level 1, 86 Customhouse Quay
Wellington 6011
P 64 4 462 6660
F 64 4 462 6686
E ieaa@justice.govt.nz
W www.justice.govt.nz/tribunals/international-education
-appeal-authority

IEAA มีหน้าที่ทำ�อะไรบ้าง

IEAA จัดตั้งขึ้นเพื่อวินิจฉัยและพิจารณาคำ�ร้องเรียนของนักเรียน
นานาชาติ โดยจะสอบสวนและตัดสินว่ามีการละเมิดหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเกิดขึ้นหรือไม่ หากพบว่ามีการละเมิดหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติที่ไม่ร้ายแรง IEAA มีอำ�นาจในการสั่งลงโทษสถานศึกษานั้น
โดยให้ส ถานศกึ ษาชดใช้ จ ดั พิมพ์ก ารละเมิด และ/หรือ สัง่ ใ ห้ก ระทำ�
การปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
หากก ารร้ อ งเ รี ย นดั ง ก ล่ า วไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ก ารดู แ ลด้ า นค วาม
ปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนนานาชาติ IEAA จะส่งคำ�ร้อง
ให้แ ก่ห น่วยงานดา้ นกฎหมายทเี่ กีย่ วข้องตามความเหมาะสมตอ่ ไ ป
IEAA จะก�ำ หนดระยะเวลาทเี่ หมาะสมให้ส ถานศกึ ษาไปด�ำ เนินก าร
แก้ไขข้อละเมิดนั้นให้ถูกต้อง หากสถานศึกษาดังกล่าวไม่สามารถ
ดำ�เนินก ารแก้ไขตามระยะเวลาทกี่ �ำ หนด IEAA อาจจะยนื่ ค �ำ ร้องตอ่ 
คณะกรรมการทบทวนคำ�ร้องเรียนด้านการศึกษา (คณะกรรมการ
ทบทวนคำ�ร้องเรียน) ต่อไป
IEAA มีอำ�นาจในการพิจารณาว่าการละเมิดหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
ทีเ่ กิดข นึ้ เป็นการละเมิดท รี่ า้ ยแรงหรือไ ม่ ในกรณีท เี่ ป็นการละเมิดข นั้ 
ร้ายแรง IEAA จะส่งคำ�ร้องนั้นให้แก่คณะกรรมการทบทวนคำ�ร้อง
เรียนต่อไป

