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ภาคที่ 1
เกี่ยวกับการเรียนในสถานที่ทำงาน
• โปรแกรมการเรียนในสถานทีท
่ ำงานเป็นส่วนหนึง่ ของหลักสูต
รของโรงเรียนมัธยมรัฐ NSW โปรแกรมนีส
้ นับสนุนให้นก
ั เรียน
ใช้เวลาตามทีไ่ ด้วางแผนไว้ – โดยปกติหนึง่ สัปดาห์ –
ในสถานทีท
่ ำงานทีน
่ ก
ั เรียนเป็นผูเ้ ลือก โดยถือว่ากิจกรรมนี้
เป็นการส่งเสริมทีมค
ี ณ
ุ ค่าอย่างยิง่ ต่อการเรียนในชัน
้ เรียน
• การเรียนในสถานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับนักเรียนทั้งมวลใน
โรงเรียนรัฐบาล NSW และทุกระดับของความสามารถ

เหตุใดการเรียนในสถานที่ทำงานจึงสำคัญ?
การเรียนในสถานที่ทำงานช่วยให้นักเรียน :
• ได้รับความรู้โดยตรงเกี่ยวกับโลกของงานและวิสาหกิจที่
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
• ทดสอบความทะเยอทะยานในด้านการงานหรืออาชีพของ
นักเรียน
• ทำงานที่ตั้งเข็มไว้ (คอร์ส เวิร์ค) ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยว
เนื่องจนสำเร็จ
• ได้รับความเชี่ยวชาญในคุณสมบัติที่นายจ้างต้องการ
• ได้รับทักษะของการทำงานทั่วไป เช่นการสื่อสัม
พันธ์ในที่ทำงาน และ “ทักษะเกี่ยวกับคน” และ/
หรือทักษะอุตสาหกรรมเฉพาะ เช่นความสามารถใน
หลักสูตรการศึกษาวิชาชีพและฝึกอบรม (vocational
education and training) (VET)
• มีความมั่นใจและความเป็นผู้ใหญ่เพิ่มขึ้น พร้อมๆ กับรู้จักตัว
เองมากขึ้นจากการที่ได้ร่วมทำงานกับผู้ใหญ่ในสถานที่
ทำงานที่คึกคัก
• สำรวจความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนที่โรงเรียนกับการ
ฝึกอบรมที่ TAFE NSW หรือที่องค์การฝึกอบรมที่
จดทะเบียนแล้วของเอกชนหรือของชุมชน (private or
community registered training organisation ) (P/C
RTO) กับการศึกษาที่มหาวิทยาลัย และกับอาชีพและการ
ฝึกอบรมในอนาคต
• สามารถจัดการกับระยะหัวเลี้ยวหัวต่อของเขาผ่าน
ทางและจากโรงเรียนเพื่อการศึกษา การฝึกอบรม
และการทำงานต่อไป

ประเภทสำคัญสองประเภทของโปรแกรม
การเรียนในสถานที่ทำงานคืออะไร?

Work Placement
• Work placement เกีย
่ วข้องกับนักเรียนปี 11 และ 12
ซึง่ กำลังเรียนอยูใ่ นหลักสูตรอุตสาหกรรมทีไ่ ด้รบ
ั การรับรอง
ในฐานะเป็นส่วนหนึง่ ของประกาศนียบัตรโรงเรียนระดับสูง
(Higher School Certificate) (HSC). หลักสูตรเหล่านีร้ วม
ถึงบริการธุรกิจ การก่อสร้าง สันทนาการ การให้บริการ
(ฮอสพิแตลิต)้ี เทคโนโลยีขา่ วสาร การโลหะและวิศวกรรม
อุตสาหกรรมเบือ
้ งต้น การค้าปลีก และการท่องเทีย
่ ว
• ผู้จัดเสนอหลักสูตรวิชาชีพเหล่านี้อาจเป็นโรงเรียน สถาบัน
TAFE NSW หรือบางครั้งอาจเป็นองค์การฝึกอบรมของ
เอกชนหรือของชุมชนที่จดทะเบียนแล้ว (private or
community registered training organisation) (P/C
RTO) หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “สถาบันเอกชน” (‘private
provider’) ซึ่งทางโรงเรียนว่าจ้างให้เป็นผู้จัดเสนอหลักสูตร
ที่มีพื้นฐานอุตสาหกรรมแก่นักเรียน
• Work placement เป็นเงื่อนไข HSC บังคับสำหรับ
หลักสูตรที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ระหว่าง work
placement นายจ้างเจ้าภาพ (host employer) จะเป็นผู้
ควบคุมนักเรียนที่มาปฏิบัติงานในฐานะคนงานอาสาสมัคร
ในสถานที่ทำงานของนายจ้างเจ้าภาพ เพื่อฝึกฝนและ
ขยายทักษะอุตสาหกรรมเฉพาะที่นักเรียนได้เรียนรู้นอก
เวลาการฝึกงานจากที่โรงเรียน ที่ TAFE NSW หรือที่
P/C RTO
• ครูจะใช้ Work placement เป็นเครื่องมือรวบรวมหลักฐาน
ความสามารถตามมาตรฐานอุตสาหกรรมของนักเรียน โดยอ
าจทำร่วมกับผู้ประเมินสถานที่ทำงานที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมด้วยก็ได้
• ความสามารถของนักเรียนนำไปสูค
่ ณ
ุ สมบัตอ
ิ ต
ุ สาหกรรม
เฉพาะVET ซึง่ เป็นทีร่ บ
ั รองทัว่ ประเทศออสเตรเลีย

มีโปรแกรมการเรียนในสถานทีท
่ ำงานอืน
่ ๆ
อีกหรือไม่?
• มี โปรแกรมเหล่านีร้ วมถึงโปรแกรมการศึกษาวิสาหกิจ
การเรียนชุมชน และโปรแกรมให้คำปรึกษาแก่นก
ั เรียน ซึง่ นาย
จ้างเป็นผูด
้ ำเนินการในสถานทีท
่ ำงานนัน
้ ๆ
ถ้าท่านไม่เข้าใจเอกสารฉบับนี้ หรือต้องการทราบข้อมูล
เพิม
่ เติม โปรดโทรศัพท์ไปทีบ
่ ริการล่าม หมายเลข 131
450 เพือ
่ ขอล่ามภาษาของท่าน แล้วขอให้เขาโทรศัพท์
ไปทีโ่ รงเรียน หรือในกรณีทเ่ี กีย
่ วข้อง ขอให้เขาโทรศัพท์
ไปทีส
่ ถาบัน TAFE NSW หรือ P/C RTO แทนท่าน ท่าน
ไม่ตอ
้ งเสียค่าบริการนีแ
้ ต่อย่างใด

Work Experience
• นักเรียนจะเข้าร่วมในการอบรมทั่วไปเพื่อทำความรู้จักกับ
“โลกของงาน” ซึ่งโดยปกติแล้วจะอยู่ในแนวที่นักเรียน
เลือกเอง นักเรียนมีโอกาสที่จะได้สังเกตงานประเภท
ต่างๆ และได้ลงมือทำงานที่อยู่ภายใต้ความควบคุมและ
ตามระดับทักษะของตน
• Work experience ตัง้ อยูบ
่ นพืน
้ ฐานของงาน อาชีพ
และโปรแกรมการศึกษาวิสาหกิจ คอร์สเวิรค
์ (course work)
อืน
่ ๆ และกิจกรรมการวางแผนอาชีพของโรงเรียน
• โดยปกติโปรแกรมเหล่านีเ้ ริม
่ ใช้กบ
ั นักเรียนปี 9 หรือ 10
ส่วนนักเรียนปี 11 และ 12 อาจได้รบ
ั โอกาสมากขึน
้ ด้วยก็ได้
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ภาคที 2
การเรียนในสถานทีท
่ ำงานดำเนินไปอย่างไร?
• โรงเรียน สถาบันTAFE NSW หรือ P/C RTO
ซึ่งเป็นผู้ทำสัญญา เป็นผู้จัดการและผู้รับรองโปรแกรม
การเรียนในสถานที่ทำงาน
• นักเรียนส่วนใหญ่จะมีโอกาสเข้าเรียนในสถานทีท
่ ำงานในระยะเ
วลาช่วงใดช่วงหนึง่ ระหว่างทีก
่ ำลังเรียนอยูใ่ นโรงเรียนมัธยม
• การวางตัวนักเรียนขึน
้ อยูก
่ บ
ั คอร์ส เวิรค
์ (course work)
การวางแผนอาชีพ หรือการเรียนอืน
่ ๆ

• นักเรียนจะได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ
ที่ครูจัดก่อนการวางตัว ทั้งนี้เพื่อนักเรียนจะได้มีโอกาส
เตรียมตัวเผชิญกับประสบการณ์อย่างเต็มที่
• ในสถานที่ทำงาน นักเรียนจะอยู่ในความดูแลของนายจ้าง
เจ้าภาพ หรือผู้ควบคุมที่ได้รับการแต่งตั้ง หน้าที่ของคน
เหล่านี้คือการทำให้แน่ใจว่านักเรียนมีกิจกรรมที่เหมาะสม
ที่จะกระตุ้นและท้าทายเขา
• โรงเรียนของท่าน สถาบัน TAFE NSW หรือ P/C RTO
ต่างมีหน้าที่รับผิดชอบต่อสวัสดิการของนักเรียนในสถานที่
ทำงาน ครูจะไปเยี่ยมเพื่อตรวจตราหรือไม่ก็จะโทรศัพท์ถึง
นายจ้างเจ้าภาพหรือผู้ควบคุมสถานที่ทำงาน และนักเรียน
เพื่อสำรวจความก้าวหน้าและสวัสดิการของนักเรียน
นอกจากนั้นยังจะต้องมีการติดตามผลงานกับนักเรียนหลัง
การวางตัวอีกด้วย

• นักเรียนจะต้องทำงานในสถานที่ทำงานทุกวันตามที่ระบุไว้
ในโปรแกรม
• ในฐานะที่การเรียนในสถานที่ทำงานเป็นส่วนหนึ่งของ
หลักสูตร โปรแกรมเหล่านี้จะดำเนินไประหว่างเทอมการ
ศึกษาของโรงเรียนหรือของ TAFE NSW
• สำหรับนักเรียนปี 9 และปี 10 การเรียนในสถานที่ทำงานจะ
ทำได้ระหว่างที่โรงเรียนเปิดเทอมเท่านั้น
• ห้ามนักเรียนที่อายุต่ำกว่า 15 ปีทำงานก่อน 7 โมงเช้า
หรือหลัง 6 โมงเย็น
• ในกรณีพิเศษ ครูใหญ่ (Principal) อาจอนุญาตให้นักเรียนปี
11 และปี 12 บางคนทำงานในสถานที่ทำงานระหว่างปิด
เทอม แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงวันหยุดเทศกาลคริสต์มัส

นักเรียนได้รับตำแหน่งอย่างไร?

• การเรียนในสถานที่ทำงานอาจยืดยาวไปถึงวันหยุดปลาย
สัปดาห์ แต่การกระทำดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตจาก
ครูใหญ่ และต้องเป็นในกรณีที่การทำงานในวันหยุดปลาย
สัปดาห์เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งของสถานที่ทำงานนั้น

ต่อไปนี้คือวิธีการบางอย่างในการวางตัวนักเรียนให้เหมาะกับ
ตำแหน่ง

นักเรียนจะต้องเดินทางไกลแค่ไหน?

• เมื่อได้รับตำแหน่งต่างๆ ในสถานที่ทำงานมาแล้ว
ทางโรงเรียน หรือสถาบัน TAFE NSW หรือ P/C RTO
ก็จะจัดสรรตำแหน่งเหล่านี้ตามความต้องการของนายจ้าง
และความสนใจ ความต้องการ และแผนอาชีพ ของนักเรียน
• HSC VET work placements ที่กำหนดไว้นี้ได้รับจาก
หุ้นส่วนชุมชนท้องถิ่น (Local Community Partnership)
(LCPs) ซึ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อประสานงานการวางตัว
ของนักเรียน ครูจะเป็นผู้วางตัวนักเรียนให้เหมาะสมกับ
ตำแหน่งที่มีคุณภาพที่ LCP จัดเสนอ

• ส่วนใหญ่ของการวางตัวนักเรียนจะอยู่้ในเขตที่นักเรียนเดิน
ทางไปมาจากบ้านได้โดยสะดวก
• นักเรียน อาจจะต้องขออนุมัติเป็นพิเศษถ้าการวางตัวทำให้
ต้องจากบ้านไปพักอาศัยที่อื่น การได้รับอนุมัติพิเศษนี้
ขึ้นอยู่กับหลักฐานที่แสดงว่าคุณประโยชน์ทางการศึกษา
ที่นักเรียนจะได้รับดีเลิศเป็นพิเศษ อนึ่ง การอนุมัติยังขึ้น
อยู่กับเรื่องที่ว่า การจัดการเรื่องการดูแลในสถานที่
ทำงาน พาหนะเดินทาง ที่พัก และการดูแลข้ามคืนเป็น
ที่น่าพอใจ

• นักเรียนจะเสาะหาตำแหน่ง work experience ด้วยตนเอง
โดยอาศัยความช่วยเหลือจากโรงเรียนและบิดามารดาหรือ
ผูด
้ แ
ู ล แล้วส่งเรือ
่ งไปให้โรงเรียน หรือ ในกรณีทเ่ี กีย
่ วข้อง
ก็สง่ ไปให้ TAFE NSW รับรอง เมือ
่ นักเรียนหาตำแหน่งของ
ตนเองได้แล้วกับนายจ้างเจ้าภาพ ทางโรงเรียนหรือสถาบัน
TAFE NSW ก็จะจัดหาคูม
่ อ
ื แนะนำให้นก
ั เรียน
และจะทำจดหมายแนะนำตัวสำหรับมอบให้นายจ้าง

• น้อยครั้งที่จะมีเหตุผลเพียงพอสำหรับการที่จะวางตัว
นักเรียนไปเรียนงานในต่างรัฐ นอกเสียจากว่าโรงเรียนตั้ง
อยู่บนหรือใกล้เขตแดนระหว่างรัฐ หรืออุตสาหกรรมนั้น
มิได้ตั้งอยู่ในรัฐNSW ถ้าท่านต้องการให้นักเรียนเรียนงาน
ในรัฐอื่น ท่านควรติดต่อกับโรงเรียนหรือสถาบัน TAFE
NSW เสียก่อน

นักเรียนจะต้องอายุเท่าไรจึงจะเข้าร่วม
โปรแกรมนี้ได้?

• บิดามารดาและผู้ดูแลจะต้องช่วยนักเรียนวางแผนการ
เดินทางอย่างรอบคอบ โรงเรียน สถาบัน TAFE NSW หรือ
P/C RTO จะต้องให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนในเรื่อง
การวางแผนเดินทางนี้ด้วย

นักเรียนที่อายุ14 ปีหรือแก่กว่านี้มีสิทธิเข้าร่วมโปรแกรมนี้
อย่างไรก็ตาม มีข้อจำกัดเกี่ยวกับเวลาว่าเมื่อไรนักเรียนจะเข้าร่
วมได้ หากนักเรียนผู้นั้นอายุต่ำกว่า 15 ปี

นักเรียนจะเริ่มลงมือเรียนในสถานที่ทำงานได้
เมื่อไร?
• โรงเรียน สถาบัน TAFE NSW หรือ P/C RTO จะเป็นผู้ลงม
ติว่าในระหว่างปี ควรจะจัดกิจกรรมการเรียนในสถานที่
ทำงานขึ้นเมื่อไร และนักเรียนคนใดที่สมควรเข้าร่วม ซึ่ง
โดยปกติแล้วมักจะเป็นการปรึกษาหารือในกลุ่มเจ้าหน้าที่
ด้วยกัน ทางโรงเรียนจะจัดหารายละเอียดของแต่ละ
โปรแกรมให้ท่านในฐานะที่ท่านเป็นบิดามารดาหรือผู้ดูแล

แล้วการตระเตรียมการเดินทางควรทำอย่างไร?

• โปรดโทรศัพท์ไปที่ Transport InfoLine หมายเลข 131
500 หรืออ่านดูที่เว็บไซต์ www.131500.com เพื่อศึกษา
ตารางการเดินรถและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับพาหนะโดยสาร
สาธารณะ
• ในฐานะที่เป็นบิดา/มารดาหรือผู้ดูแล ท่านจะต้องแน่ใจว่า
บุตรของท่านสามารถดูแลตัวเองได้อย่างปลอดภัยระหว่าง
เดินทาง ถ้าท่านมีข้อข้องใจใดๆ ท่านควรปรึกษาหารือกับ
ผู้จัดโปรแกรมโดยตรง
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• นักเรียนจะต้องออกค่าใช้เกี่ยวกับการเดินทางทั้งหมดเอง
ท่านจะต้องช่วยเหลือบุตรของท่านในเรื่องค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการเดินทางตลอดระยะเวลาที่บุตรของท่านอยู่
ในระหว่างโปรแกรมการเรียนงาน
• มีบริการลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟ รถประจำทาง และ
เรือข้ามฟากสาธารณะสำหรับนักเรียน และอาจรวมถึงรถ
ประจำทางเอกชนด้วยก็ได้
• หากต้องการ ทางโรงเรียนสามารถออกบัตรแสดงอายุให้แก่
นักเรียนได้ ขอท่านได้โปรดยื่นคำขอมาที่โรงเรียน

ต้องการคำรับรองอะไร?
• โรงเรียน สถาบัน TAFE NSW หรือ P/C RTO
จะขอคำรับรองจากท่าน เพื่อนักเรียนจะได้เข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนในสถานที่ทำงานที่มีผู้เสนอมาแต่ละราย
• กิจกรรมการเรียนในสถานที่ทำงานแต่ละแห่งจะถูกจดไว้ใน
บันทึกการวางตัวนักเรียน (Student Placement Record)
ที่จัดไว้ให้แก่นักเรียน
• บันทึกการวางตัวนักเรียนจะต้องมีลายเซ็นของนักเรียน
นายจ้างเจ้าภาพ และของท่าน ก่อนที่โรงเรียน สถาบัน
TAFE NSW หรือ P/C RTO จะให้คำรับรอง ทันทีที่การวาง
ตัวได้รับการรับรอง ท่านจะได้รับบันทึกการวางตัวนักเรียนที่
สมบูรณ์แล้วฉบับหนึ่ง โปรดเก็บรักษาบันทึกนี้ไว้ให้ดี
สำหรับเป็นหลักฐานอ้างอิงที่หยิบได้ง่าย
• บางครั้ง เราอาจไม่สามารถจัดให้บุตรของท่านได้เรียนงาน
กับนายจ้างที่ท่านต้องการ หรือไม่สามารถจัดหาเวลา
สำหรับกิจกรรมในสถานที่ทำงานที่ท่านขอร้องมา ใน
กรณีเช่นนี้ ท่านต้องหารือเรื่องนี้กับโรงเรียนหรือสถาบัน
TAFE NSW
• โรงเรียน สถาบัน TAFE NSW หรือ P/C RTO จะต้องพอใจ
ว่าสถานที่ทำงานให้ประสบการณ์ที่ปลอดภัยและเหมาะสม
แก่นักเรียน และสามารถดูแลนักเรียนได้เป็นอย่างดี
• นายจ้างเจ้าภาพจะต้องอธิบายไว้ในบันทึกการวางตัวนัก
เรียนเกี่ยวกับวิธีการที่เขาจะดูแลความปลอดภัยของ
นักเรียนระหว่างการเรียนในสถานที่ทำงาน
• ในฐานะเป็นเงือ
่ นไขข้อหนึง่ ของการวางตัวสำหรับหลักสูตร
HSC VET และการเรียนในสถานทีท
่ ำงานทีเ่ ป็น
อุตสาหกรรมก่อสร้าง นักเรียนจะต้องผ่านการฝึกอบรม
สุขภาพ และความปลอดภัยด้านวิชาชีพ (occupational
health and safety training) โดยเฉพาะ ก่อนทีจ
่ ะรับการ
วางตัว ขอทราบข้อมูลเพิม
่ เติมได้จากโรงเรียนสถาบัน TAFE
NSW หรือ P/C RTO

บุตรของข้าพเจ้าจะได้รับค่าแรงหรือไม่?
• ไม่ได้รับ นักเรียนจะถูกจัดอยู่ในประเภท
“คนงานอาสาสมัคร” ดังนั้นเขาจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าแรง
ตามกฎหมายค่าแรงที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมเฉพาะทั้ง
ของรัฐบาลกลางและรัฐบาลรัฐ กฎหมายว่าด้วยการหยุด
พักผ่อนประจำปีของรัฐนิวเซาธ์เวลส์ (NSW Annual
Holidays Act) หรือ กฎหมายว่าด้วยการชดใช้ค่าเสียหาย
ของคนงาน (Workers’ Compensation Act) นายจ้าง
เจ้าภาพไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าแรงให้แก่นักเรียน
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• Department of Education and Training ให้การประกัน
ภัยแก่นักเรียนที่อยู่ในโปรแกรมการเรียนในสถานที่ทำงาน
อย่างไรก็ตาม การให้การประกันภัยจะเป็นโมฆะ หาก
นักเรียนคนหนึ่งคนใดรับเงินค่าแรงในระหว่างที่อยู่ใน
โปรแกรมการเรียนในสถานที่ทำงาน
• มีข้อยกเว้นอยู่ข้อหนึ่ง นั่นคือในกรณีที่บุตรของท่านทำงาน
นอกเวลา และเขาใช้งานนี้เป็นการเรียนในสถานที่ทำงาน
ตามคำสั่งบังคับของ HSC VET ในเรื่องเกี่ยวกับการเรียน
ในสถานที่ทำงาน
– ในกรณีน้ี จะต้องมีการเจรจากับนายจ้าง และจะต้องได้รบ
ั
การรับรองจากโรงเรียน สถาบัน TAFE NSW หรือ P/C
RTO
– ในกรณีน้ี จะไม่ถอ
ื ว่านักเรียนเป็น “คนงานอาสาสมัคร”
และนายจ้างจะต้องเป็นผูร้ บ
ั ผิดชอบเรือ
่ งการประกันภัย
ของนักเรียน

แล้วเรื่องใบอนุญาตและใบอนุมัติล่ะ?
• นักเรียนจะต้องไม่ทำงานใดๆ ที่ต้องมีใบอนุมัติหรือใบ
อนุญาต นอกเสียจากว่าเขามีใบอนุมัติหรือใบอนุญาตที่
เกี่ยวข้องและยังใช้การได้อยู่ก่อนแล้ว และกิจกรรมนั้น
เกี่ยวข้องโดยตรงกับผลของการเรียนในสถานที่ทำงาน
• รายละเอียดของกิจกรรมที่ต้องมีใบอนุมัติหรือใบอนุญาต
จะต้องบรรจุอยู่ในบันทึกการวางตัวนักเรียน (Student
Placement Record) และได้รับการรับรองจากทุกฝ่าย
(รวมทั้งจากบิดามารดาหรือผู้ดูแล) ก่อนที่นักเรียนจะลงมือ
เรียนในสถานที่ทำงานนั้นๆ

ภาคที 3
การให้ความปลอดภัยแก่นักเรียน
• การให้ความคุม
้ ครองความปลอดภัยของนักเรียนและเด็ก
เป็นความสำคัญสูงสุดของ Department of Education
and Training (กระทรวงฯ) การคุม
้ ครองนีร้ วมถึงวาระที่
นักเรียนกำลังเข้าร่วมโครงการการเรียนในสถานทีทำงาน
ด้วย
• การติดต่อเป็นประจำและอย่างมีประสิทธิภาพกับบิดามารดา
ผู้ดูแล และนายจ้างเจ้าภาพ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งของ
โปรแกรมการเรียนในสถานที่ทำงานทั้งมวล
• กระทรวงการศึกษาและฝึกอบรมจะจัดหาคู่มือการเรียนใน
สถานที่ทำงานของนายจ้าง (An Employer’s Guide to
Workplace Learning) ให้แก่นายจ้าง เพื่อช่วยให้นายจ้าง
เจ้าภาพสามารถอำนวยความปลอดภัยและโอกาสที่มี
ประสิทธิภาพแก่นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในสถานที่ทำงาน
รายละเอียดของหนังสือคู่มือของนายจ้างนี้บรรจุคำแนะนำเ
กี่ยวกับเยาวชน เรื่องความปลอดภัยต่างๆ กิจกรรม
ต้องห้าม และการแนะนำให้นักเรียนรู้จักสถานที่ทำงานของ
นายจ้างเจ้าภาพหนังสือคู่มือนี้ยังบรรจุข้อมูลสำคัญ
เกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองเด็ก นายจ้างจะต้องรับประกันว่า
พนักงานทั้งหลายตระหนักในความรับผิดชอบพิเศษ
เหล่านี้ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการทำงานร่วมกับนักเรียน
• เจ้าหน้าที่ของกระทรวงฯ จะต้องรายงานเหตุการณ์ที่น่า

สงสัยว่าเด็กหรือเยาวชนตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่ออันตราย
อนึ่ง เจ้าหน้าที่ของกระทรวงฯยังจะต้องรายงานข้อ
กล่าวหานายจ้าง หรือลูกจ้างของนายจ้าง หากเป็นเรื่องที่
เกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก
• การปฏิบัติใดๆ ที่ส่อไปในทางเพศต่อนักเรียนเป็นสิ่งที่ยอม
รับไม่ได้ และจะต้องทำการไต่สวนโดยทันที นายจ้างหรือ
เจ้าหน้าที่ของกระทรวงฯ จะต้องแจ้งให้ครูใหญ่ (Principal)
หรือผู้จัดการของสถาบัน TAFE NSW ทราบเกี่ยวกับ
ข้อกล่าวหาใดๆ ต่อลูกจ้างในกรณีเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก
ตามใจความนี้ ลูกจ้างรวมถึงนายจ้างด้วย
ในทางกลับกัน ครูใหญ่หรือผูจ
้ ด
ั การสถาบัน TAFE
จะต้องรายงานให้หน่วยสมรรถนะและความประพฤติ
ลูกจ้าง (Employee Performance and Conduct Unit)
ของกระทรวงฯ ให้ทราบด้วย หน่วยงานนีข
้ องกระทรวงฯ
สามารถทีจ
่ ะดำเนินเรือ
่ งต่อไปได้ถา้ เห็นสมควร นอกจากนัน
้
หากเป็นการกล่าวหาทีร่ า้ ยแรง ก็จะต้องแจ้งให้ Department
of Community Services ทราบ และ/หรือในกรณีทเ่ี กีย
่ วข้อง
ก็ตอ
้ งแจ้งให้ NSW Police ทราบด้วย
• ในกรณีที่นักเรียนประสงค์ที่จะเข้าร่วมในโปรแกรมการเรียน
ในสถานที่ทำงานที่เกี่ยวกับเด็ก อาทิ เช่น โรงเรียน
ศูนย์ดูแลเด็ก หรือโรงพยาบาล เยาวชนของท่านจะต้อง
กรอกข้อความในแบบฟอร์มคำแถลงอาชีพต้องห้าม
(Prohibited Employment Declaration) นี้เสียก่อน ทั้งนี้
เพื่อเป็นการรับประกันว่าบุคคลที่เหมาะสมเท่านั้นที่จะ
ทำงานกับเด็กได้ และนี่เป็นเงื่อนไขบังคับข้อหนึ่งของ
หนังสือคู่มือของ Commission for Children and
Young People นักเรียนที่ต้องการกรอกคำแถลงนี้ ขอ
แบบฟอร์มนี้ได้ที่โรงรียนหรือที่สถาบัน TAFE NSW หรือที่
P/C RTO

•

•

•

•

แล้วในกรณีฉุกเฉินล่ะ?
ในขณะที่การจัดโปรแกรมการเรียนในสถานที่ทำงานเป็นไป
อย่างระมัดระวัง และแม้ว่าการวางตัวเกือบจะทุกรายดำเนิน
ไปโดยไม่มีปัญหา แต่สิ่งผิดพลาดก็ยังอาจเกิดขึ้นได้นานๆ
ครั้งและโดยไม่คาดฝัน
กระทรวงฯ ได้วางแผนสำหรับช่วยเหลือนักเรียนยามฉุกเฉินไว้
แล้ว แผนหนึ่งคือนักเรียนจะต้องมีชื่อผู้สำหรับติดต่อยามฉุกเ
ฉินในระหว่างการเรียนในสถานที่ทำงาน และอีกแผนหนึ่งคือนั
กเรียนจะต้องพกบัตรติดต่อของนักเรียน - ระเบียบปฏิบัติ
เพื่อความปลอดภัยและในยามฉุกเฉิน (Safety and
Emergency Procedures – Student Contact Card) ไว้
กับตัวตลอดเวลา เพื่อที่จะได้ทราบว่าควรติดต่อกับผู้ใดใน
กรณีฉุกเฉิน บัตรนี้มีขนาดเท่ากับบัตรเครดิต และใช้ได้โดย
ไม่สะดุดตา และในบัตรอาจมีคำแนะนำเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยบางประการด้วย
• โรงเรียน สถาบัน TAFE NSW หรือ P/C RTO เป็นผู้ออก
บัตรติดต่อของนักเรียน - บัตรระเบียบปฏิบัติเพื่อความ
ปลอดภัยและในยามฉุกเฉิน นักเรียนจะเป็นผู้กรอก
รายละเอียดสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉิน ภายใต้การควบคุม
และการใช้ข้อมูลที่แสดงไว้ในบันทึกการวางตัวนักเรียน
(Student Placement Record) ที่ได้กรอกไว้อย่างสมบูรณ์

•

•

แล้ว นักเรียนเท่านั้นที่จะใช้บัตรนี้ได้ - และจะใช้ได้เฉพาะ
ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น
ในระหว่างชั่วโมงทำงานปกติ ถ้าเยาวชนของท่านคิดว่า
ตนเองตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่ออันตรายด้วยความสุจริตใจ
แต่ไม่กล้าที่จะแจ้งให้นายจ้างเจ้าภาพหรือผู้ควบคุมงาน
ทราบ นักเรียนควรโทรศัพท์ถึงผู้ติดต่อที่ได้รับการ
แต่งตั้งตามที่โรงเรียนสถาบัน TAFE NSW หรือ
P/C RTO จัดไว้ และปรากฏอยู่ในบัตรติดต่อนักเรียน
ในกรณีที่นักเรียนได้รับบาดเจ็บสาหัส เขาก็ควรติดต่อกับ
ท่านด้วย หมายเลขโทรศัพท์ของท่านอยู่ในบัตรนั้นด้วย
แล้ว
หากไม่มีครูที่เหมาะสมและอาสาเป็นผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน
รวมทั้งระหว่างเวลาที่ชั้นต่อชั้นสิ้นสุดลงและหมดชั่วโมง
ทำงานปกติ จะวางตัวนักเรียนไม่ได้ในระหว่างเวลา
เหล่านั้น
มีบางกรณีซึ่งออกจะน้อยมาก การวางตัวนักเรียนปี 11 และ
12 อาจยืดออกไปนอกชั่วโมงทำงานปกติ โดยโรงเรียน
สถาบัน TAFE NSW หรือ P/C RTO จะแจ้งไว้ในบันทึก
การวางตัวนักเรียน หากนักเรียนคิดว่าตนเองตกอยู่ในภาวะ
เสี่ยงต่ออันตรายระหว่างระยะเวลานอกชั่วโมงทำงาน
ธรรมดา เขาจะต้องติดต่อกับท่านซึ่งเป็นบิดา/มารดา
หรือผู้ดูแล ท่านไม่ จำเป็นต้องสอบสวนหรือแก้ปัญหา
ใดๆ เพียงแต่นำตัวบุตรหรือธิดาของท่านให้พ้นจาก
อันตรายเท่านั้น เป็นหน้าที่รับผิดชอบของโรงเรียน
สถาบัน TAFE NSW หรือ P/C RTO ที่จะติดตามเรื่อง
ต่อไปในสถานที่ทำงานโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้หลัง
จากที่ท่านได้แจ้งเหตุการณ์ให้เราทราบแล้ว ทาง
โรงเรียนจะแจ้งให้ท่านทราบว่าผลที่ออกมาเป็นอย่างไร
สำหรับระยะเวลานอกชั่วโมงทำงานธรรมดาเท่านั้น
ที่ท่านอาจต้องการแต่งตั้งผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบและที่
นักเรียนไว้ใจให้เป็นผู้ติดต่อแทนท่าน รายละเอียดเกี่ยวกับ
บุคคลผู้นี้จะต้องปรากฏอยู่ในบันทึกวางตัวนักเรียนพร้อม
ด้วยลายเซ็น ผู้ติดต่อผู้นี้จะต้องไม่ใช่นายจ้างเจ้าภาพหรือ
ลูกจ้างคนหนึ่งคนใดของเขา และจะต้องไม่ใช่แฟนชาย
หรือแฟนหญิงของนักเรียนผู้นั้นด้วย
ท่านหรือผูต
้ ด
ิ ต่อทีท
่ า
่ นแต่งตัง
้ จะต้องรายงานเหตุฉก
ุ เฉิน
ใดๆ ทีเ่ กิดขึน
้ กับนักเรียนระหว่างเวลาเรียนในสถานทีท
่ ำงาน
นอกชัว่ โมงทำงานปกติตอ
่ โรงเรียนของนักเรียน ของสถาบัน
TAFE NSW หรือ P/C RTO. การรายงานนีจ
้ ะต้องกระทำ
โดยเร็วทีส
่ ด
ุ เท่าทีจ
่ ะเร็วได้หลังจากเหตุการณ์เกิดขึน
้ อาทิ
เช่นวันรุง่ ขึน
้ โรงเรียน สถาบัน TAFE NSW หรือ P/C RTO
จะจัดการกับเรือ
่ งนีแ
้ ละปฏิบต
ั ก
ิ ารตามทีเ่ ห็นสมควร
ก่อนการรับรองครัง้ สุดท้ายของโรงเรียน สถาบัน TAFE NSW
หรือของ P/C RTO เป็นสิง่ สำคัญทีท
่ า่ นจะต้องให้
รายละเอียดการติดต่อทีเ่ กีย
่ วเนือ
่ งและหมายเลข
Medicare ไว้ในภาคทีเ่ กีย
่ วกับบิดา/มารดา/ผูด
้ แ
ู ล
ในบันทึกการวางตัวนักเรียน เป็นความจำเป็นทีจ
่ ะต้อง
ใช้ห
่ มายเลของ Medicareในกรณีทต
่ี อ
้ งใช้แพทย์ใน
ระหว่างการเรียนในสถานทีท
่ ำงาน สำหรับนักเรียนทีไ
่ ม่มี
Medicare นักเรียนผูน
้ น
้ั จะระบุรายละเอียดของแพทย์
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ประจำตัว (GP) ลงไว้กไ
็ ด้ เราขอขอบคุณในความร่วมมือ
ของท่าน
• อนึง่ นักเรียนจะต้องเขียนหมายเลข Medicare ลงไว้ในบัตร
ติดต่อของนักเรียน - ระเบียบปฏิบต
ั ค
ิ วามปลอดภัยและใน
ยามฉุกเฉิน (Safety and Emergency Procedures
– Student Contact Card) ด้วย
• หากท่านมีขอ
้ ข้องใจใดๆ เกีย
่ วกับการจัดวางตัวของเยาวชน
ของท่าน โปรดติดต่อมาทีโ่ รงเรียนหรือทีส
่ ถาบัน
TAFE NSW ทัง้ นีร้ วมถึงคำขอร้องใดๆ เกีย
่ วกับการจัด
วางตัวของนักเรียนปี 8-10 ซึง่ อาจยืดออกไปนอกชัว่ โมง
ทำงานปกติ

ภาคที 4
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกันและการ
ชดใช้ค่าเสียหาย
กระทรวงฯ มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการคุ้มครองนักเรียนและ
นายจ้างหลายข้อ ซึ่งรวมทั้ง :
• การจัดให้มีการประกันภัยแก่นักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บระหว่าง
การเรียนในสถานที่ทำงาน รวมทั้งระหว่างการเดินทางไป
กลับจากสถานทีทำงาน บิดามารดาและผู้ดูแลจะต้องเรียก
ร้องค่าชดเชยจากกองทุน Medicare และกองทุนประกัน
สุขภาพส่วนตัวก่อนที่จะยื่นคำร้องต่อกระทรวงฯ เพื่อขอ
เงินทดแทนค่าใช้จ่ายที่ยังขาดอยู่
• การคุ้มครองนายจ้างในกรณีที่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อ
เขาอันมีสาเหตุสืบเนื่องมาจากการที่นักเรียนได้รับบาดเจ็บ
หรือการชดใช้ค่าเสียหายของสถานที่ที่นักเรียนเป็นผู้ก่อใน
ระหว่างที่เรียนอยู่ในสถานที่ทำงานนั้น ทั้งนี้ต้องเป็นไป
ตามเงื่อนไข
ถ้านักเรียนได้รับบาดเจ็บร้ายแรงซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจ
ากการเข้าร่วมในโปรแกรมการเรียนในสถานที่ทำงานที่
ได้รับการรับรองแล้ว กระทรวงฯ จะให้ความมั่นใจว่านักเรียน
จะไม่อยู่ในฐานะเลวร้ายไปกว่าคนงานที่ได้รับค่าแรงและ
ได้รับบาดเจ็บทำนองเดียวกัน และเป็นผู้ที่อยู่ภายใต้ความ
คุ้มครองของกฎหมายว่าด้วยการชดใช้ค่าเสียหายแก่คนงาน
(Workers’ Compensation Act) ด้วยเหตุผลดังกล่าว
กระทรวงฯ จึงใช้กฎหมายชดใช้ค่าเสียหายแก่คนงาน
ของรัฐนิวเซาธ์เวลส์ (NSW Workers Compensation Act)
เป็นมาตรฐานในการจ่ายเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลและ
ค่าพักฟื้นให้แก่นักเรียน อนึ่ง เนื่องจากนักเรียนมิได้รับ
ค่าแรง เงินทดแทนจึงไม่รวมถึงเงินรายได้ที่เสียไป ใน
ทำนองเดียวกับคนงานที่ได้รับค่าแรง นักเรียนมีสิทธิภายใต้
กฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) ในการเรียกร้องค่า
ชดเชย หากพิสูจน์ได้ว่าบาดเจ็บที่ได้รับนั้นเกิดจากความ
ประมาทเลินเล่อของนายจ้างเจ้าภาพ กระทรวงฯ หรือ บุคคล
ที่สาม
เงื่อนไขของการประกันใช้สำหรับโปรแกรมการเรียนในสถาน
ที่ทำงานที่ได้รับการรับรองจากโรงเรียน สถาบัน TAFE NSW
หรือจาก P/C RTO สำหรับการวางตัวจากภายนอกเท่านั้น
คำรับรองนี้จะระบุอยู่ในบันทึกการวางตัวนักเรียน (Student
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Placement Record)
P/C RTO จะเป็นผู้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการด้านการ
ประกันสำหรับการวางตัวนักเรียนภายในองค์กรของพวกเขาเอง
อย่างไรก็ตาม โรงเรียนของบุตรหรือธิดาของท่านยังคงมีหน้า
ที่ดูแลในขณะที่เขายังเข้าร่วมอยู่ในหลักสูตรที่ดำเนินการโดย
เอกชนหรือชุมชน RTO (P/C RTO) ที่ได้รับการว่าจ้างให
จัดเสนอหลักสูตรแก่นักเรียน พวกเขาจะติตต่อเป็นประจำ
กับ P/C RTOs เพื่อจัดการโปรแกรมการวางตัวในสถานที่
ทำงานสำหรับนักเรียนของโรงเรียนของพวกเขา

ภาคที 5
วิธีที่ดีที่สุดในการช่วยเหลือบุตรของท่าน
ก่อนหน้าที่จะจัดการวางตัวนักเรียน โปรดอ่านข้อมูลเกี่ยวกับ
การเรียนในสถานที่ทำงานที่ผู้จัดเสนอจัดทำขึ้น และโปรด
เข้าร่วมการประชุมที่เกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว ถ้าท่านไม่แน่ใจ
เรื่องใด โปรดสอบถามเพื่อที่ท่านจะได้รับคำอธิบายเพิ่มเติม
โปรดสนับสนุนให้บุตรหรือธิดาของท่านทำสิ่งต่อไปนี้:
• หารือเกี่ยวกับอาชีพและงานที่เขาสนใจและชอบ
• ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่บุตรชอบและอาชีพ
ที่เกี่ยวเนื่อง อาทิ เช่น - ใช้เว็บไซต์ของบริการข้อมูลอาชีพ
ออสเตรเลียแห่งชาติ: www.myfuture.edu.au
• อ่าน Workplace Learning Research ซึ่งอยู่ในบันทึกทัก
ษะที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้าง (Employment Related Skills
Logbook) ให้ครบทั้งสองหน้า
• หารือกับบุตรว่าเขาต้องการอะไรจากการเรียนในสถานที่ทำ
งาน และซักถามคำถามต่างๆ ที่เขาอาจอยากถามผู้ควบคุม
หรือนายจ้างเจ้าภาพ
• ตรวจดูวา่ นักเรียนจำเป็นต้องทำอะไรอีกบ้างในการทีจ
่ ะ
เตรียมตัวให้พร้อมทีจ
่ ะเข้ารับการเรียนในสถานทีท
่ ำงาน
อาทิ เช่น ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนในสถานทีท
่ ำงานซึง่
โรงเรียน สถาบัน TAFE NSW หรือ P/C RTO เป็นผูจ
้ ด
ั
ขึน
้ ล่วงหน้า
ในฐานะเป็นบิดา/มารดาหรือผู้ดูแล ท่านสามารถให้ความ
ช่วยเหลือได้ด้วยการ :
• แนะนำให้โรงเรียนทราบว่ามีสถานที่ทำงานใดบ้างที่ท่าน
รู้จัก หรือสามารถช่วยได้
• แนะนำให้โรงเรียน สถาบัน TAFE NSW หรือ P/C RTO
ทราบเกี่ยวกับความพิการ การเจ็บป่วย หยูกยา โรคภูมิแพ้
หรือสิ่งใดที่ไม่ถูกกับนักเรียนที่ควรจะคำนึงถึง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งถ้าเป็นสิ่งที่อาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัย
และการควบคุมนักเรียนในสถานที่ทำงาน บันทึกการ
ส่งตัวนักเรียนมีเนื้อทีว่างพอสำหรับให้ท่านเขียนข้อมูล
เหล่านี้ หรือท่านจะทำเป็นใบแนบส่งมาพร้อมกับบันทึก
นี้ก็ได้ ในกรณีที่บุตรของท่านต้องการการจัดแจงใดๆ
ในสถานที่ทำงานเพื่อสนองความต้องการ
พิเศษของเขา ท่านควรแจ้งให้ทางโรงเรียนหรือ
สถาบัน TAFE NSW ทราบด้วย

เมื่อได้รับการยืนยันเรื่องที่เรียนในสถานที่ทำงานเรียบ
ร้อยแล้ว โปรดช่วยบุตรหรือธิดาของท่านในเรื่องต่างๆ
ต่อไปนี้ :
• เปลี่ยนแปลงหมายกำหนดการอื่นๆ เสียใหม่โดยยกความ
สำคัญของการเรียนในสถานที่ทำงานเป็นใหญ่
• จัดหาเสือ
้ ผ้าและสิง่ จำเป็นอืน
่ ๆ ในการเข้าเรียนนี้ อาทิ เช่น รองเท้าทีห
่ ม
ุ้ ห่อเท้ามิดชิด
• เริ่มงานและเสร็จงาน (นักเรียนจะต้องทำงานตามเวลาปกติ
แต่มิใช่เริ่มก่อน 7 โมงเช้า หรือเลิกงานหลัง 6 โมงเย็น
ถ้าบุตรของท่านอายุต่ำกว่า 15 ปี)

ภาคที 6
การติดต่อที่สำคัญๆ
ขอขอบคุณท่านที่ได้ใช้เวลาอ่านข้อมูลสำคัญๆในหนังสือ
คู่มือ นี้ เราหวังว่าท่านคงรู้สึกมั่นใจและพร้อมที่จะ
สนับสนุนเยาวชนของท่านในขณะที่เขากำลังใช้
โอกาสการเรียนในสถานที่ทำงาน ที่โรงเรียน และ
สถาบัน TAFE NSW จัดให้อย่างมีคุณค่า
หากท่านมีข้อข้องใจประการใด โปรดติดต่อกับแหล่งติดต่อ
แห่งหนึ่งแห่งใดในจำนวนหลายแห่งที่แสดงไว้ข้างใต้นี้:

• สถานที่ทำงานให้ความสะดวกในด้านอาหารอย่างไร หรือว่า
นักเรียนจะต้องนำอาหารติดตัวไปเอง

• ผู้ประสานงานโปรแกรมการเรียนในสถานที่ทำงาน
(workplace learning program coordinator)
ที่โรงเรียนของท่าน สถาบัน TAFE NSW หรือ P/C RTO.
นี่อาจเป็นที่ปรึกษาฝ่ายอาชีพ ผู้ประสานงาน VET หรือผู้ปร
ะสานงานโรงเรียนกับงาน (School to Work coordinator)

ระหว่างการเรียนในสถานที่ทำงาน ท่านควรแนะนำให้
บุตรของท่าน :

• ที่ปรึกษาการศึกษาวิชาชีพ ณ สำนักงานส่วนภูมิภาคที่เกี่ยว
ข้องของ NSW Department of Education and Training

• ทำงานที่ได้รับมอบหมายจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ หรือบันทึก
งานที่ทำเป็นประจำทุกวัน

• ที่ปรึกษาสถาบัน TAFE NSW – TVET ณ สถาบัน TAFE
NSW ที่เกี่ยวข้อง

• แจ้งให้ผส
ู้ ำหรับติดต่อทีไ
่ ด้รบ
ั การแต่งตัง้ ทราบทันทีทน
่ี ก
ั เรียน
ต้องเผชิญกับปัญหาใดๆ อาทิ เช่น – ความกังวลเกีย
่ วกับ
ความปลอดภัย อุบต
ั เิ หตุ บาดเจ็บ การโต้แย้งด้าน
อุตสาหกรรม การรังควาญ หรือ การข่มขู่

• ผู้ประสานงานอาวุโสเรื่องการเรียนในสถานที่ทำงาน
(Senior Coordinator Workplace Learning) Vocational
Education in Schools Directorate ที่หมายเลขโทรศัพท์
02 9244 5071.

• สิ่งที่นักเรียนควรทราบในวันแรก (การเตรียมการเดินทาง
เวลาที่เดินทางไปถึง ชื่อบุคคลสำหรับติดต่อ)

สนับสนุนให้บุตรหรือธิดาของท่านหารือกับท่าน :
• ในความคิดของนักเรียน สถานทีท
่ ำงานของนายจ้างดำเนิน
งานอย่างไร?

นายจ้างเจ้าภาพของนักเรียน :
(กรอกข้อความต่อเมื่อถึงเวลาวางตัวนักเรียน)

• การศึกษาและการฝึกอบรมของงานมีเงื่อนไขอะไรบ้าง?
• การทำงานและบทบาทของสหภาพ (union)
มีเงือ
่ นไขอะไรบ้าง?
• สุขภาพและความปลอดภัยด้านวิชาชีพ (occupational health
and safety) (OH&S) ในสถานทีท
่ ำงาน
• หน้าที่รับผิดชอบและสิทธิของลูกจ้างในสถานที่ทำงาน
• บุตรหรือธิดาของท่านกำลังเรียนรูอ
้ ะไรบ้างทีเ่ กีย
่ วกับพละกำ
ลัง คุณลักษณะ และความนิยมต่อการทำงานในแนวนีใ้ นอน
าคต
ทันทีที่การวางตัวนักเรียนในสถานที่ทำงานเรียบร้อยแล้ว
จงสนทนากับบุตรหรือธิดาของท่าน :
• ให้เขาอภิปรายรายงานของนายจ้างกับท่านและกับครูที่
เกี่ยวข้อง

Host business:

Contact person:

Telephone:

• ให้เขากรอกข้อความในบันทึกทักษะที่เกี่ยวกับการว่าจ้าง
(Employment Related Skills Logbook)
• ให้เขาทบทวนการวางแผนอาชีพ การหางานทำในอนาคต
การศึกษา การฝึกอบรม และ ทางเลือกของอาชีพต่างๆ
• ให้เขาสร้างและดำรงรักษาเครือข่ายการติดต่อจากจุดนี้และ
จากการเรียนในสถานที่ทำงานอื่นๆ เพื่อที่จะได้รับคำแนะนำ
ความช่วยเหลือ และโอกาสในอนาคต ควรบันทึกข้อมูลนี้ไว้
สำหรับการอ้างอิงในอนาคตด้วย

Mobile:

Address:
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