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เรี ยน พ่อแม่/ผูป้ กครอง
สําหรับพ่อแม่ที่ต้องการส่ งบุตรสาวหรื อบุตรชายเพื>อมาศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริ กา มันคือการตัดสิ นใจที>ยงิ> ใหญ่
การส่ งบุตรหลานของท่านมาผจญภัยเกี>ยวกับการศึกษานัLนเป็ นเรื> องที>น่าตื>นเต้น ในขณะเดียวกันพ่อแม่ที>ส่งบุตรหลานมาเรี ยน
อาจรู ้สึกกังวลหรื อเครี ยดเมื>อต้องอยูห่ ่างไกลจากบุตรหลานของท่าน EducationUSA Academy ณ มหาวิทยาลัยโคโลราโด
โบลเดอร์มุ่งมัน> ที>จะให้ความปลอดภัยและมัน> คงต่อบุตรหลานของท่านตลอดระยะเวลาในระหว่างหลักสู ตรของเราตัLงแต่การเดิ
นทางเข้าและออกประเทศ และการเข้าออกจากห้องเรี ยนท่านจึงสามารถวางใจได้วา่ บุตรหลานของท่านอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที>มี
ความปลอดภัย เป็ นมิตรและเอาใจใส่ เรามีความประสงค์ที>จะแบ่งปั นนโยบายและระเบียบบางส่ วนที>เรามีเพื>อที>จะรับประกัน
ความปลอดภัยของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการทัLงหมด:
มีทปี$ รึกษาหอพักคอยเฝ้าดูนักเรียนทุกวันตลอด 24 ชั$วโมง
นักเรี ยนของ EducationUSA Academy ทุกท่านจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยกลุ่มที>ปรึ กษาหอพัก
โดยที>ปรึ กษาเหล่านีLได้รับการคัดเลือกอย่างดีและได้รับการฝึ กฝนอย่างครอบคลุม ที>ปรึ กษาหอพักจะคอยดูแลเพื>อให้แน่ใจ
ในสุ ขภาพและความปลอดภัยของนักเรี ยน ที>ปรึ กษาหอพักทัLงหมดจะอาศัยอยูใ่ นหอพักเดียวกับนักเรี ยน และคอยดูแลนักเรี ยน
ในระหว่างทํากิจกรรมและดําเนินการตรวจสอบเตียงทุกคืนเพื>อให้แน่ใจว่านักเรี ยนทุกคนมีความปลอดภัยและอยูใ่ นห้องพัก
ที>กาํ หนดไว้ หากนักเรี ยนมีคาํ ถามเกี>ยวกับหลักสู ตรหรื อหากพวกเขาเผชิญกับปั ญหาในการปรับตัวเข้ากับชีวติ ในโบลเดอร์
ที>ปรึ กษาหอพักจะคอยช่วยพวกเขาในทุกทางที>เป็ นไปได้
กฎระเบียบของนักศึกษาทีเ$ ข้ มงวด
EducationUSA Academy และมหาวิทยาลัยโคโลราโดโบลเดอร์มุ่งมัน> ที>จะทําให้ชุมชนของมหาวิทยาลัยเป็ น
สถานที>แห่งการศึกษา การทํางานและที>อยูอ่ าศัยททุกคนมีการปฏิบตั ิต่อกันด้วยความเคารพและมารยาทที>ดี
นักเรี ยนทุกคนจะต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของสถาบัน นักเรี ยนที>ละเมิดมาตรฐานระเบียบจะต้องมีการดําเนินการทางวินยั
หรื อรวมถึงการถูกขับออกจากหลักสู ตร
ติดต่ อในกรณีฉุกเฉินตลอด 24 ชั$วโมง
ในกรณี ฉุกเฉิ นสามารถติดต่อคุณ Holly Woodsome Sroymalai (ฮอลลี> วูด๊ ซ่ัม สร้อยมาลัย) ผูจ้ ดั การหลักสู ตร
EducationUSA Academy ทางอีเมล โทรศัพท์ หรื อข้อความได้ทุกวัน 24 ชัว> โมง
Holly.Woodsome@Colorado.edu
(+1) 720-378-1717

การแจ้ งเตือนฉุกเฉิน
มหาวิทยาลัยโคโลราโดโบลเดอร์มีนโยบายในการแจ้งเหตุฉุกเฉิ นอย่างเป็ นทางการ นอกจากนีLยงั มีอาจารย์หลากหลาย
ภาษาและพนักงานที>พร้อมในการสื> อสารกับผูป้ กครองและนักเรี ยนในกรณี ที>เกิดเหตุฉุกเฉิ น

	
  

แนวทางการปฏิบัตเิ มื$อมีการหายไปของนักเรียน
คณาจารย์ เจ้าหน้าที> และคณะกรรมที>พกั อาศัยจะคอยตรวจสอบและระวังเสมอเพื>อให้แน่ใจว่านักเรี ยน
ทุกคนอยูด่ ว้ ยกัน มันเป็ นสิ> งสําคัญอย่างยิง> ที>คณาจารย์ และเจ้าหน้าที>จะทราบถึงสถานที>ที>นกั เรี ยนอยูแ่ ละพวกเขาปลอดภัยดี
เมื>อนักเรี ยนออกจากมหาวิทยาลัยพวกเขาจะใช้ระบบคู่หู(นักเรี ยนจับคู่เพื>อดูแลและสนับสนุนกันและกัน)คณาจารย์และเจ้าหน้า
ที>จะปฏิบตั ิตามนโยบายขัLนตอนอย่างเข้มงวดในกรณี ที>นกั เรี ยนหายไป
กองตํารวจของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยโคโลราโดโบลเดอร์มีหน่วยงานตํารวจของมหาวิทยาลัยเต็มรู ปแบบที>จะลาดตะเวนทางเท้า จักรยาน
รถจักรยานยนต์ และยานพาหนะ ตลอด 24 ชัว> โมงในทุกๆ วัน
การเดินทางเป็ นเรื$ องง่ ายและฟรี
นับตัLงแต่ช่วงเวลาที>บุตรหลานของท่านมาถึงที>สนามบินนานาชาติเดนเวอร์ พนักงาน EducationUSA Academy
จะเตรีี ยมพร้อมเพื>อให้แน่ใจว่านักเรี ยนมาถึงในโบลเดอร์และเข้าหอพักอย่างปลอดภัย นักเรี ยนทุกคนจะได้รับบัตรผ่าน
มหาวิทยาลัย (CollegePass) ที>ช่วยให้นกั เรี ยนได้นงั> รถโดยสารขนส่ งสาธารณะและรถไฟฟรี ของโบลเดอร์และเดนเวอร์ทุกคัน
นอกจากนีLสาํ หรับการขนส่ งภาคเอกชนจะได้รับบริ การฟรี ในบางกิจกรรม
ทีป$ รึกษาหลัก
นักเรี ยนของ EducationUSA Academy แต่ละคนจะได้รับมอบหมายที>ปรึ กษาหลัก ที>ปรึ กษาหลักคืออาจารย์หลัก
ของการติดต่อระหว่างนักศึกษาและหลักสู ตรการศึกษา พวกเขาพร้อมจะให้คาํ ปรึ กษาเกี>ยวกับปั ญหาต่างๆ ที>นกั เรี ยนอาจจะมี
เจ้ าหน้ าทีท$ ใี$ ส่ ใจและเป็ นกันเอง
จากที>ปรึ กษาหลักจนถึงเจ้าหน้าที>ตอ้ นรับ คณาจารย์ ที>ปรึ กษาหอพัก ที>ผปู ้ กครองสามารถมัน> ใจได้วา่ นักเรี ยน
EducationUSA Academy ทุกคน จะได้รับการดูแลด้วยความเคารพสู งสุ ดทัLงในและนอกห้องเรี ยน บุคคลากร EducationUSA
Academy ทัLงทีมจะอยูท่ ี>นี>เพื>อให้แน่ใจว่านักเรี ยนมีความสุ ขสนุกสนานและมีความปลอดภัย
สํ าหรับข้ อมูลเพิม$ เติมโปรดดูทหี$ น้ าต่ อไปนีบS นเว็บไซต์ ของเรา:
ข้อมูลของหลักสู ตร:
http://edusaacademy.colorado.edu/program-information/

ชีวติ ในมหาวิทยาลัย:
http://edusaacademy.colorado.edu/campus-life/

ความปลอดภัย:
http://edusaacademy.colorado.edu/campus-life/safety/

คู่มือนักเรี ยน:
http://edusaacademy.colorado.edu/program-information/student-handbook/

ข้อมูลการสมัคร:
http://edusaacademy.colorado.edu/apply/

	
  

หากคุณมีคาํ ถามเพิ>มเติมเกี>ยวกับหลักสู ตร EducationUSA Academy พนักงานของเรา ขัLนตอนความปลอดภัยหรื อหัวข้ออื>น ๆ
โปรดติดต่อเราผ่านทางอีเมลที> edusaacademy@colorado.edu
เราหวังว่าจะได้รับการติดต่อจากคุณ
ขอแสดงความนับถือ
Patricia Juza
Director
International English Center
University of Colorado Boulder	
  

	
  

