
การเรยีนรูเ้กีย่วกบัสถานทีท่�างาน

ข้อมูลส�าหรับบิดามารดาและผู้ดูแล

Workplace Learning
Information for Parents and Carers

บทบาทของบิดามารดาและผู้ดูแลมีความส�าคัญต่อความ

ส�าเร็จของโปรแกรมการเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ท�างาน  

ด้วยการให้ความสนับสนุนจากทางบ้าน   ท่านสามารถ

ช่วยบุตรของท่านในการตัดสินครั้งส�าคัญเกี่ยวกับอนาคต

ของเขา  และช่วยให้เขาได้ประสบการณ์มากที่สุดจาก

สถานที่ท�างาน 

Workplace Learning 
(การเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ท�างาน)

โปรแกรมการเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ท�างานเป็นส่วนหนึ่งของ
หลักสูตรของโรงเรียนมัธยม NSW  โปรแกรมนี้ท�าให้นักเรียน
สามารถใช้เวลาตามที่วางแผนไว้ในสถานที่ท�างาน   ซึ่งประสบการณ์
นี้จะช่วยส่งเสริมการเรียนในชั้นเรียน  และช่วยในการเลือกอาชีพ 
ตลอดจนสร้างทักษะด้านการอุตสาหกรรมให้แก่นักเรียน โดยไม่ต้อง
เสียค่าใช้จ่าย

ผลประโยขน์ของการเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่

ท�างาน  

การเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ท�างานช่วยให้นักเรียน:

•  สร้างทักษะเกี่ยวกับงานโดยทั่วไป  อาทิเช่น  การสื่อสารในสถาน
ที่ท�างานและการท�างานเป็นทีม

•  พัฒนาทักษะอุตสาหกรรมอย่างเจาะจงที่เชื่อมโยงกับหลักสูตร
Vocational Education and Training (อาชีวะศึกษาและการฝึก
อบรม) (VET) ของนักเรียน

•  ช่วยในการตัดสินที่พร้อมด้วยข้อมูลเมื่อวางแผนวิชาเรียน และ
วางแผนแนวทางอาชีพของตนเมื่อเรียนจบจากโรงเรียน

โปรแกรมการเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ท�างาน

ประสบการณ์การท�างาน ตามปกตินักเรียน Years 9   หรือ 
10  และในบางสถานการณ์  Years 11 และ 12  จะเรียนรู้เกี่ยวกับ
ประสบการณ์การท�างาน   ซึ่งเป็นการแนะน�าทั่วไปเกี่ยวกับ ‘สภาพ
ของการท�างาน’ และอาชีพที่อาจเป็นไปได้   นักเรียนจะปฏิบัติงาน
โดยมีที่ปรึกษาตามความเหมาะสมของระดับทักษะของตน

การจัดให้ท�างาน โปรแกรมนี้วางแนวทางไว้ส�าหรับนักเรียนที่สมัคร
เรียนหลักสูตรอุตสาหกรรมที่รับรองแล้ว ในชั้น  Higher School 
Certificate (ประกาศนียบัตรเตรียมอุดมศึกษา)  (HSC)   ระหว่าง
ที่ปฏิบัติงานนักเรียนจะเรียนรู้มาตรฐานทางการอุตสาหกรรม   การ
เข้าฝึกท�างานเป็นภาคบังคับตามความต้องการของ HSC  ส�าหรับ
หลักสูตรการอุตสาหกรรมที่ก�าหนดไว้โดยเฉพาะ  โรงเรียนจัด
โปรแกรมจัดให้ท�างานโดยรับความร่วมมือจาก Work Placement 
Service Provider  (ผู้ให้บริการจัดให้ท�างาน)

การจัดการเดินทาง   

การฝึกงานส่วนมากจะจัดให้อยู่ภายในระยะทางที่ไปจากบ้านได้

ค่าใช้ในการเดินทางทั้งหมดนักเรียนเป็นฝ่ายรับผิดชอบ ท่านจะต้อง
ช่วยเหลือบุตรของท่านในการเตรียมตัวเดินทางและจ่ายค่าเดินทาง
ให้ตลอดระยะเวลาของการฝึกงาน

ถ้าท่านมีข้อสงสัย  ควรพูดจากับบุตรของท่านหรือกับผู้จัดโปรแกรมนี้

หมายเหตุ  ถ้าบุตรของท่านประสงค์จะไปฝึกงานห่างไกลจากบ้าน
หรือต่างรัฐ   ก่อนอื่นท่านควรติดต่อโรงเรียนของบุตรของท่าน จะ
ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วนก่อนที่ครูใหญ่จะพิจารณาอนุมัติ
ความเหมาะสมของสถานที่ท�างาน
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ความปลอดภัยของนักเรียนและกรณีฉุกเฉิน

ความปลอดภัยของนักเรียนและความคุ้ มครองเด็กเป็นเป้าหมาย 
อันดับแรกของ NSW Department of Education  

นายจ้ างผู้ เป็นเจ้ าภาพต้ องแจ้ งแก่ทางโรงเรียนทันทีที่เกิดเหตุการ
ณ์  เกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยขึ้น  รวมทั้งเหตุการณ์ ที่เฉียด 
ไปในขณะที่นักเรียนอยู่ระหว่างการฝึ กงาน  นายจ้ างจะต้ องแจ้ งแก่ 
TAFE หรือองค์ กรเอกชนหรือองค์ กรชุมชนด้ วยหากมีการฝึ กอบรม   
เนื่องจากห้ ามท�ากิจกรรมบางอย่างโดยสิ้นเชิง ในขณะที่บางอย่างมี 
เงื่อนไขบังคับ   หาข้ อมูลเพิ่มเติมได้ จากเว็บไซต์    
https://education.nsw.gov.au/teaching-and-learning/
curriculum/career-learning-and-vet/workplace-
learning/keeping-students-safe

บุตรของท่านจะต้ องมี Student Contact Card (บัตรติดต่อนักเรียน) 
ติดตัว ที่ระบุหมายเลขบัตรเมดิแคร์   (หรือหมายเลขโทรศัพท์ ของ 
แพทย์ )  และชื่อที่ติดต่อได้ ทั้งภายในและภายนอกเวลาท�างาน   
ข้ อมูลนี้ส�าคัญมากส�าหรับกรณีฉุกเฉิน

นักเรียนต้ องรายงานเมื่อมีปัญหาเรื่องความปลอดภัย  ความเสี่ยง 
หรือเหตุการณ์ อย่างหนึง่อย่างใดที่เกิดเฉพาะหน้ าแก่นายจ้ าง  
โรงเรียน  TAFE หรือองค์ กรฝึ กอบรมของเอกชนหรือของชุมชนที่มี 
ใบอนุญาตในทันทีที่ท�าได้  และต้ องภายใน  24 ชั่วโมง  หากบุตรของ 
ท่านมีความกังวลดย่างหนึง่อย่างใด  หรือได้ รับบาดเจ็บ หรือรู้ สึกว่า 
ก�าลังเสี่ยงต่ออันตราย  
และไม่สามารถแจ้ งให้ นายจ้ างที่เป็นเจ้ าภาพ รู้ ได้   
เขาต้ องโทรศัพท์ แจ้ งทางโรงเรียนหรือหน่วยฉุกเฉินโดยทันที

การประกันภัยและการชดเชย 

กระทรวงฯ จัดให้ มีประกันภัยส�าหรับนักเรียนที่ได้ รับบาดเจ็บใน 
ระหว่างที่เข้ าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้ ในสถานที่ท�างาน    ราย
ละเอียดเพิ่มเติมหาดูได้ จากเรื่อง Workplace Learning Guide for 
Parents and Carers   ตามเว็บไซต์ ข้ างล่างนี้: 
https://education.nsw.gov.au/teaching-and-learning/
curriculum/career-learning-and-vet/workplace-
learning/guides-and-forms

นักเรียนที่พิการหรือมีปัญหาทางแพทย์  

ท่านจ�าเป็นต้องชี้แจงแก่ทางโรงเรียน TAFE หรือองค์กรฝึกอบรม
ของเอกชนหรือของชุมชนที่มีใบอนุญาต  เกี่ยวกับความพิการ  
ความจ�าเป็นต้องใช้เครื่องช่วยเรียนรู้  อาการทางแพทย์  (เช่น ได้รับ
การวินิจฉัยว่าเสี่ยงอันตรายต่อโรคภูมิแพ้)  หรือขอบเขตจ�ากัดที่มีผล
ต่อบุตรของท่านซึ่งอาจกระทบกระเทือนต่อความปลอดภัย  ความ
สะดวกสบาย  และการให้ค�าแนะน�าดูแลแก่บุตรของท่านในสถานที่
ท�างาน

อาจจ�าเป็นต้องให้แผนการดูแลสุขภาพแก่นายจ้างที่เป็นเจ้าภาพด้วย   
หากท่านไม่แน่ใจโปรดปรึกษาแพทย์จีพีของบุตรท่าน

ถ้าบุตรของท่านต้องการให้มีการดัดแปลงในสถานที่ท�างานเพื่อช่วย
สนับสนุนความจ�าเป็นของเขา  โปรดปรึกษากับทางโรงเรียนเพื่อ
ประสานงานกับ TAFE หรือองค์กรฝึกอบรมของเอกชนหรือของ
ชุมชนที่มีใบอนุญาต  ในระยะที่ก�าลังเตรียมวางแผนจัดการ   
ข้อมูลนี้จะรวมเข้าไว้ใน Student Placement Record 
(บันทึกการจัดการของนักเรียน) ของบุตรของท่าน 

ข้อมูลเพิ่มเติม 

1.  ติดต่อกับทางโรงเรียนของบุตร เนื่องจากทางโรงเรียนได้จัด
โปรแกรมการเรียนไว้ให้บุตรของท่าน

2.  ท่านสามารถติดต่อที่ปรึกษาแนะแนวอาวุโสที่รับผิดชอบจัดการ
เรียนรู้ในสถานที่ท�างานที่ส�านักงานท้องถิ่นของกระทรวงฯ   ราย
ละเอียดในการติดต่อขอได้จากโรงเรียน

3.  ถ้าท่านจ�าเป็นต้องใช้ล่าม โปรดโทรศัพท์ บริการล่ามทางโทรศัพท์
ที่หมายเลข 131 450
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Senior Pathways, Pathways and Transitions 
NSW Department of Education
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