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เราคือใคร
Avonside Girls’ High School (AGHS) ก่อตัง้ ขึ้นใน ค.ศ.
1928 มีช่ อ
ื เสียงด้านบรรยากาศอันอบอุ่น เอาใจใส่ และเป็ นมิตร
รวมทัง้ ความแข็งแกร่งทางวิชาการ
โรงเรียนอยู่ห่างจากใจกลางเมืองและย่านช้อปปิ้ งเพียง 20 นาที
ตัวเมืองมีระบบรถประจำ�ทางที่ดี และมีรถประจำ�ทางผ่านไปมา
หน้ าโรงเรียนทุกวัน สนามบินนานาชาติไครสต์เชิร์ชอยู่ห่างจาก
โรงเรียนประมาณ 30 นาที
ตัง้ แต่วันที่ 20 เมษายน 2019 เราได้ย้ายมาอยู่ติดกันกับ
Shirley Boys’ High School ในวิทยาเขตที่สร้างขึ้นมาใหม่
โดยเฉพาะ

โรงเรียนทัง้ สองแห่งยังคงเป็ นโรงเรียนที่แยกหญิงชาย โดยต่าง
มีความเชี่ยวชาญในการให้การศึกษาแก่หญิงล้วนและชายล้วน
แต่ให้โอกาสในการทำ�กิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน
ด้วยจำ�นวนนักเรียนหญิงนับ 1,000 คน จึงทำ�ให้ Avonside

Girls’ High School เป็ นสังคมแห่งความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม โรงเรียนจัดสรรที่ไว้ 40 ที่สำ�หรับนักเรียนนานาชาติ
เพื่อศึกษาในระดับเยียร์ 9 ถึง 13 การมีนักเรียนจำ�นวนน้ อย
ช่วยให้นักเรียนได้เรียนในหลักสูตรที่ปรับให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของตน และสามารถกลมกลืนเข้ากับสังคมโรงเรียนได้
อย่างรวดเร็ว นักเรียนนานาชาติเหล่านี้มาจากทวีปยุโรปและทุก
ภูมิภาคของทวีปเอเชีย
นักเรียนนานาชาติเป็ นส่วนสำ�คัญของโรงเรียน เรายินดีต้อนรับ
นักเรียนนานาชาติรุ่นใหม่ด้วยไมตรีจิต เพราะเราให้คุณค่าต่อ
ความสมบูรณ์พร้อมและความหลากหลายที่นักเรียนนานาชาติ
นำ �มาสู่สังคมโรงเรียนของเรา

“ฉั นดีใจที่ได้เรียนที่ AGHS และพบเพื่อนใหม่มากมาย ฉั น
จะไม่ลืมความทรงจำ�และประสบการณ์ ทง
ั ้ หมดที่ฉันได้รับที่
นิ วซีแลนด์เลย” - นั กเรียน

สวัสดิภาพของนักเรียน
โรงเรียน Avonside Girls’ High School ให้ความสำ�คัญต่อ
สวัสดิภาพของนักเรียน ผู้อำ�นวยการฝ่ ายนักเรียนนานาชาติ
และผู้ประสานงานครอบครัวโฮมสเตย์พร้อมตลอดเวลาที่จะช่วย
เหลือนักเรียน ครอบครัว และตัวแทนการศึกษาของพวกเขา
นักเรียนจะมีครูประจำ�ชัน
้ หัวหน้ าฝ่ ายวิชาการ หัวหน้ าระดับ
เยียร์ และที่ปรึกษา นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารงานกีฬา เจ้าหน้ าที่
แนะนำ �อาชีพ และครูผู้สอนรายวิชาที่ทรงคุณวุฒิ เป็ นมิตร และ
ช่วยเหลือเกื้อกูล
สภานักเรียนระดับเยียร์ 13 ช่วยให้นักเรียนนานาชาติกลมกลืน
เข้ากับชีวิตในโรงเรียน โดยการเสนอความช่วยเหลือและมี
กิจกรรมให้เข้าร่วมตลอดทัง้ ปี โรงเรียนจัดการและติดตามการ
พักอยู่กับครอบครัวโฮมสเตย์ที่ได้รับการคัดสรรอย่างพิถีพิถัน
ผู้ประสานงานฝ่ ายครอบครัวโฮมสเตย์จะอยู่ที่โรงเรียนทุก
วัน และพร้อมที่จะตอบทุกข้อสงสัยใดๆ ตลอด 24 ชัว
่ โมง เจ้า
หน้ าที่ของโรงเรียนและครอบครัวโฮมสเตย์จะเดินทางไปรับ
นักเรียนทุกคนที่สนามบินนานาชาติไครสต์เชิร์ชโดยไม่คิดค่าใช้
จ่ายเพิ่มเติม

“คิดในแง่บวกและเป็ นมิตร ไม่ได้ห่วงเฉพาะผลการเรียน
ของนั กเรียนเท่านั น
้ แต่ยังรวมไปถึงสวัสดิภาพด้านสังคม
และอารมณ์ ของนั กเรียนด้วย” – คุณแม่จากครอบครัว
โฮมสเตย์

หลักสูตรการศึกษา
จุดเน้ นด้านวิชาการที่ Avonside คือการบรรลุความเป็ นเลิศส่วน
บุคคลท่ามกลางบรรยากาศการเรียนรู้แบบก้าวหน้ าและช่วย
เหลือเกื้อกูล ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนก้าวไปสู่การเป็ นผู้ใฝ่ เรียน
และนักคิดอิสระ รอบรู้และสร้างสรรค์ โดยมีสำ�นึกที่เข้มแข็งต่อ
ความรับผิดชอบสังคมด้วย นอกจากนี้ โรงเรียนยังเน้ นการยึด
มัน
่ ต่อค่านิยมของโรงเรียนในเรื่องการเคารพผู้อ่ น
ื ความซื่อสัตย์
และการมีระเบียบวินัยในตนเอง และการช่วยเหลือผู้อ่ น
ื
โรงเรียนให้นักเรียนได้รับโอกาสที่ท้าทายเพื่อพัฒนาความ

วิชาที่สอนในระดับเยียร์ 11-13 ได้แก่ การบัญชี
ประวัติศาสตร์ศิลปะ ชีววิทยา เคมี คลาสสิคศึกษา
คอมพิวเตอร์-เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีระบบ
การเต้นรำ� การออกแบบและการสื่อสารด้วยภาพหรือ
ท่าทาง การละคร การพัฒนาเด็กปฐมวัย เศรษฐศาสตร์
และธุรกิจศึกษา ภาษาอังกฤษ ภาพยนตร์และสื่อ
ศึกษา ภาษาฝรัง่ เศส ภูมิศาสตร์ กราฟิ กส์ สุขศึกษา
ประวัติศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น LEAP (การเป็ นผู้นำ�และ
พลศึกษา) คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์และแคลคูลัส สถิติ
และการสร้างแบบจำ�ลอง สื่อศึกษา ดนตรี การวาดภาพ
และการสร้างภาพพิมพ์ การถ่ายภาพ พลศึกษา ฟิ สิกส์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี – แฟชัน
่ และการออกแบบ
อาหาร วัสดุเนื้อแข็ง ภาษาเมารี และการท่องเที่ยว

นอกจากนี้ยังจัดหลักสูตร ESOL (ภาษาอังกฤษสำ�หรับผู้
พูดที่ใช้ภาษาอื่น) ให้แก่นักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ
ด้านภาษาอังกฤษด้วย
นอกจากนี้ หากจำ�เป็ น AGHS ยังสามารถจัดให้นักเรียน
นานาชาติได้เข้าเรียนภาษาอังกฤษกับโรงเรียนที่
เชี่ยวชาญการสอนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะเป็ นช่วงเวลา
สัน
้ ๆ ได้อีกด้วย นักเรียนทุกคนจะต้องมีอุปกรณ์ที่เหมาะ
สมเพื่อใช้งาน และจะสามารถเข้าถึงห้องสมุดทัง้ ก่อน
ระหว่าง และหลังเลิกเรียนทุกวันด้วย
“ขอบคุณมากๆ ที่ช่วยหนู ฟั งสิ่งที่หนูพูด และ
กระตุ้นให้หนูทำ�สอบให้ดีท่ส
ี ุดเสมอมา” – นั กเรียน

สามารถพิเศษของนักเรียน และจะช่วยให้นักเรียนบรรลุภารกิจ
ของโรงเรียน นัน
่ ก็คือการให้การศึกษาและเสริมสร้างพลังให้แก่
ยุวสตรีให้ประสบความสำ�เร็จในปั จจุบันและในอนาคต โรงเรียน
จัดหลักสูตรการศึกษาไว้มากมายซึ่งจะช่วยเตรียมนักเรียนให้
มีความพร้อมเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยและการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอื่นๆ ทัง้ ในและนอกประเทศนิวซีแลนด์ ทัง้ นี้
เจ้าหน้ าที่ซ่ งึ อยู่ที่โรงเรียนจะช่วยนักเรียนวางแผนการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาและการเลือกอาชีพในอนาคต

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 6 ห้อง
ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
สตูดิโอการพิมพ์ภาพ 2D และ 3D
สตูดิโอการออกแบบและงานศิลป์
สตูดิโอสื่อ ซึ่งรวมถึง ห้องตัดต่อและ
ห้องอัดเสียง
โรงฝึ กงานสำ�หรับวัสดุเนื้อแข็ง ซึ่ง
มีมุมเครื่องจักรไม้และโลหะ พื้นที่
สำ�หรับเครื่องจักรขนาดใหญ่ มุมการ
เชื่อม มุมทาสี และพื้นที่กลางแจ้ง
สำ�หรับโครงการขนาดใหญ่
โรงฝึ กงานสำ�หรับยานยนต์
(Shirley Boys’)
สตูดิโอสิ่งทอ (Avonside Girls’)
ครัวเทคโนโลยีอาหาร
ห้องฝึ กซ้อมศิลปะการแสดง (พร้อม
ห้องควบคุมเพื่อบันทึกกิจกรรม
ต่างๆ)
ห้องซ้อมดนตรี 4 ห้อง
ห้องเต้นรำ�
ห้องละคร

นอกจากสิ่งอำ�นวยความสะดวก พื้นที่
การเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น และห้องประชุม
ย่อยหลายห้องที่ใช้ร่วมกันแล้ว
โรงเรียนแต่ละแห่งจะมีสิ่งอำ�นวยความ
สะดวกต่อไปนี้เป็ นของตนเอง

สิ่งอำ�นวยความสะดวกการ
เรียนรู้เฉพาะทาง

จากการที่มีต้นไม้ใหม่ๆ กว่า 300
ต้น สวนหย่อมหลายแห่ง รวมทัง้
สนามกีฬาขนาดใหญ่ 4 สนาม ช่วย
ทำ�ให้เราเป๋ นโรงเรียนสีเขียวอย่าง
แท้จริง

ชัน
้ บนจะเป็ นแผนกภาษาอังกฤษ
สังคมศาสตร์ ศิลปะการแสดง บริการ
ช่วยเหลือนักเรียน รวมถึง ที่ปรึกษา
แผนกอาชีพ แผนกส่งเสริมการเรียน
และสุขภาพนักเรียน

ชัน
้ ล่างของโรงเรียนแต่ละแห่งจะเป็ น
แผนกเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ ทัศน
ศิลป์ และการออกแบบ คณิตศาสตร์
ภาษา และพลศึกษา

โรงเรียนทัง้ สองแห่งจะตัง้ อยู่ใน
อาคารสองชัน
้ ขนาด 20,000 ตาราง
เมตร บนพื้นที่ 11.5 เฮกตาร์ จาก
ถนน Travis โดย Shirley Boys’
High School ตัง้ อยู่ทางฝั ่ งตะวันตก
ของอาคาร และ Avonside Girl’s
ตัง้ ทางฝั ่ งตะวันออก

ภาพรวม

ทางเข้าหลักของ
โรงเรียนทัง้ สองแห่ง

ทางเข้า

พื้นที่กลางแจ้งทัง้ หมดสามารถใช้
เพื่อการเรียนรู้ได้

พืน
้ ที่กลางแจ้ง

สนามฮอกกี้

พืน
้ ที่
กิจกรรมเชิง
วัฒนธรรม

พื้นที่ของ
Shirley

ลู่วิ่ง 400 เมตร

สนามของ
Shirley

ห้องสมุด

พื้นที่เปิ ดของ
Shirley

จะมีร้านกาแฟ ห้องครัวที่ใช้
สอนและให้บริการจริง และ
พื้นที่ชงกาแฟ รวมถึงห้อง
ครัวของนักเรียน ทางตะวัน
ตกจะเป็ นที่ตงั ้ ของห้องสมุด
และศูนย์การเรียนรู้ที่ใช้
ร่วมกัน

ห้องโถง

ศูนย์ศิลปะการแสดงที่ใช้ร่วมกันประกอบด้วยโรงละคร 2
โรง (ขนาด 750 ที่นัง่ 1 โรง และ 100 ที่นัง่ 1 โรง) ที่มี
ห้องควบคุมเสียงและแสง นอกจากศูนย์ที่ใช้ร่วมกันนี้แล้ว
โรงเรียนต่างก็มีพ้ น
ื ที่สำ�หรับศิลปะการแสดงของตัวเอง

พื้นที่เปิ ดส่วน
กลาง

พื้นที่เปิ ดของ
Avonside
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โรงยิมสองในสามโรงสามารถเชื่อมต่อ
กันได้สำ�หรับจัดงานขนาดใหญ่ และมี
กำ�แพงปี นผา นอกจากนี้ โรงเรียนต่าง
ก็มีห้องออกกำ�ลังกาย ศูนย์ฟิตเนส (ที่
มีเครื่องกรรเชียงบก ลู่วิ่ง และอุปกรณ์
อื่นๆ) ห้องอาบน้ ำ �และห้องเปลี่ยน
เสื้อผ้าเป็ นของตนเอง
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กิจกรรมนอกหลักสูตร
นอกจากการเรียนในชัน
้ เรียนปกติแล้ว นักเรียนของ Avonside
ยังได้ร่วมทำ�กิจกรรมเชิงวัฒนธรรมและกีฬาที่มีอยู่มากมายและ
หลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น วงออร์เคสตรา วงแจ๊ส วงเครื่อง
เคาะหรือเครื่องตี การร้องประสานเสียงในโบสถ์ คณะนักร้อง
ประสานเสียง การแสดงละคร การโต้วาที วัฒนธรรมของหมู่
เกาะมหาสมุทรแปซิฟิกและวัฒนธรรมเมารี การแข่งทักษะด้าน
ภาษา การยิงธนู กิจกรรมกลางแจ้ง การเดินป่ า การเต้นแอโรบิกส์ คริกเก็ต กรีฑา บาสเก็ตบอล ฟั นดาบ ฮอกกี้ เน็ตบอล รักบี้
ฟุตบอล วอลเลย์บอล พายเรือ ว่ายน้ ำ � และอื่นๆ อีกมากมาย
โรงเรียนจัดให้นักเรียนมีโอกาสได้พัฒนาทักษะความเป็ นผู้นำ�
และในระดับเยียร์ 13 นักเรียนสามารถเข้าเป็ นสมาชิกของ
สภาต่างๆ ที่มีนักเรียนเป็ นผู้จัดขึ้น รวมทัง้ สภานานาชาติด้วย
Avonside Girls’ High School ให้ความสำ�คัญต่อการช่วยเหลือ
ผู้อ่ น
ื และนอกจากสโมสร Z-Club (เครือข่ายของ Zonta) ที่
เป็ นที่ยอมรับในระดับนานาชาติแล้ว โรงเรียนยังสนับสนุนให้
นักเรียนนานาชาติเข้าร่วมในกิจกรรมอาสาสมัครที่จัดขึ้นทัง้ ใน
ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก
“ฝ่ ายนานาชาติดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของ
นั กเรียนด้วยมาตรฐานที่สูง โรงเรียนให้โอกาสมากมาย
แก่นักเรียนได้เข้าร่วมในงานอาสาสมัคร และการเดินทาง
ไปท่องเที่ยวทัง้ ในและนอกเมืองไครสต์เชิร์ช นั กเรียนทุก
คนต่างกลับบ้านหลังจากจบการศึกษาในหลักสูตรไปแล้ว
อย่างมีความสุข พร้อมด้วยประสบการณ์ ท่ด
ี ี”
- บริษัทตัวแทนท้องถิ่น

Louise Silvester

B.A; DipEd; Cert. TESOL

ผู้อำ�นวยการฝ่ ายนั กเรียนนานาชาติิ
โทร: +64 3 389 7199 ต่อ 729
มือถือ: +64 27 220 9884
อีเมล: international@avonside.school.nz
อีเมล: lsilvester@avonside.school.nz

Lisa Garrett

IATA / UFTAA Adv Dip

ผู้จัดการฝ่ ายนานาชาติ
โทร: +64 3 389 7199 ต่อ 729
มือถือ: +64 21 174 4769
อีเมล: lgarrett@avonside.school.nz

209 Travis Road Christchurch
8083, New Zealand

เว็บไซต์: www.avonside.school.nz
Facebook: AvonsideGirlsHighSchoollnternational
lnstagram: aghsinternational
WeChat: LouiseAGHS
Kakao Talk: LouiseAGHS
Line: louiseaghs

มอบการศึกษาและเสริมสร้างพลังให้แก่ยุวสตรีเพื่อ
ให้บรรลุความสำ�เร็จในปั จจุบันและในอนาคต

Avonside Girls’ High School ยึดถือและปฏิบัติตามข้อกำ�หนดวิธีปฏิบัติในการให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนนักศึกษา
นานาชาติ ซึ่งจัดทำ�และเผยแพร่โดยกระทรวงศึกษาธิการ

