จูเนี ยร์แคมป์
27 มีนาคม - 2 กันยายน 2022
ตารางตั ว อย่ า ง จู เนี ยร์แคมป์
กรกฎาคม - สิง หาคม 2022
9:00am - 11:30am

SHAFSTON

วันอังคาร

ไวยากรณ์

คําศัพท์

หลักการใช้ Past Simple

วันพุธ
การอ่าน

การเขียน

สิง� ทีฉ� ั นต้องการ
ร่วมกิจกรรมตลอดทัง� วัน
(4 ชัว� โมง)
นอกสถาบัน/ในสถาบัน

พักเทีย� ง

12:00pm - 1:30pm

การออกเสียง

1:45pm - 2:45pm

ศิลปะและงานฝี มือ

การ�ง+การพูด

การพูด

คําศัพท์ + การ�ง
ู พันธุ์
สัตว์ ใกล้สญ

การเยีย� มชมสวนสัตว์

กีฬา

ภาพยนตร์และเกม

ศิลปะและงานฝี มือ

สัตว์ ในออสเตรเลีย

วันศุกร์

วันพฤหัสบดี

สิงโตแห่งทะเล

สัตว์

11:30am -12:00pm

กีฬา

ระยะเวลาหลักสูตร - 10 สัปดาห์

คลาสภาษาอังกฤษ
สถาบัน Shafston International College มุง่ มัน
� ทีจ� ะนําการเรียนภาษาอังกฤษไปสูอ่ กี ระดับนึง - จาก
ห้องเรียนสู่ โลกแห่งความเป็ นจริง นอกเหนือจากทักษะหลักในการ�ง พูด อ่าน และเขียนแล้ว นักเรียน
้ ํา และจะได้รบั �ญหาในสถานการณ์จาํ ลองที�
ของเราจะได้รบั การสอนทักษะการสร้างทีมและการเป็ นผูน
หลากหลาย ซึง� สามารถแก้ ไขได้ โดยการทํางานเป็ นทีมเท่านัน
� ครูทผ�ี า่ นการฝึ กอบรมของเราจะอํานวย
ความสะดวกในการเรียนรู้ และจัดเตรียมโครงสร้างและสภาพแวดล้อมทีป� ลอดภัยเพือ� สร้างการสือ� สารที�
มีประสิทธิภาพ

เรียน 20+5 ชัว� โมงต่อสัปดาห์
เรียนคลาสภาษาอังกฤษ 20 ชัว� โมง และร่วมกิจกรรมในสถาบัน 5 ชัว� โมง

ร่วมกิจกรรมตลอดทัง� วันศุกร์ นอกสถาบัน / ในสถาบัน
รายชือ� การท่องเทีย� วนอกสถาบัน / ในสถาบัน : ทัวร์ ใน Brisbane City, เยีย� มชม Queensland
Museum, ว่ายนํ า� ที� South Bank, Bounce Inc., Ice Skating, Science Centre,
� ๆอีกมากมาย
Botanical Garden, Lone Pine และกิจกรรมอืน

2 คลาส & ช่วงอายุ
ชัน� มัธยมศึกษาตอนต้น : 8-11 ปี

วันจันทร์

ุ ายน - 2 กันยายน 2022
เริม� เรียนในวันจันทร์ของสัปดาห์ ไหนก็ ได้ระหว่างวันที� 27 มิถน
จํานวนขัน� ตํา� เรียน 2 สัปดาห์

ประเภทค่าใช้จา่ ย (สกุลเงิน AUD)
ค่าสมัครเรียน : $260
ค่าเล่าเรียน: $380/สัปดาห์
ค่าอุปกรณ์การเรียน: $100 (หนังสือเรียน วัสดุการเรียนออนไลน์ และยูนิฟอร์ม)
โฮมสเตย์ (ประเภทห้องเดีย� ว & ประเภทรวมอาหารสามมือ� ต่อวัน)
- อายุ : 12 - 15 ปี
� กั แบบโฮมสเตย์ : $260
- ค่าจัดหาทีพ
- ค่าธรรมเนี ยมรายสัปดาห์ : $340
ข้อเสนอพิเศษสําหรับผู้ปกครอง/ผู้ดแู ลนั กเรียนทีศ� กึ ษาจูเนี ยร์แคมป์ **
- ค่าเล่าเรียน : $250/สัปดาห์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษใดๆสําหรับผู้ ใหญ่)
- ค่าสมัครเรียน :ยกเว้น
**เงือ� นไข
ผูป้ กครองหรือผูด้ แู ลนักเรียนจะต้องเป็นสมาชิกในครอบครัวที� ใกล้ชดิ
(ผูป้ กครองหรือผูด้ แู ลนักเรียน 1 คน / เด็ก 1 คน)
สัปดาห์ทลี� งทะเบียนทัง� หมดจะต้องเท่ากันหรือน้อยกว่าสัปดาห์ลงทะเบียนของเด็ก
มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอุปกรณ์การเรียน

ชัน� มัธยมศึกษาตอนปลาย : 11–15 ปี

อายุ 8-15 ปี *
อายุการเข้าเรียนขัน� ตํา� สําหรับโครงการจูเนี ยร์แคมป์ คือ นั กเรียนอายุ 8ปี นั กเรียนอายุระหว่าง 8-11 ปี ต้อง
ผ่านกระบวนการลงชือ� เข้าและออกโดยผู้ปกครองหรือผู้ดแู ลนั กเรียนในแต่ละวันก่อนเริม� เรียนและเลิกเรียน
* เด็กอายุ 7 ขวบจะได้รบั การยอมรับ ต่อเมือ� มีพน
ี� ้ องทีม� ีอายุ 8 ปี หรือขึน� ไป และลงทะเบียนในโปรแกรมเดียวกัน

46 Thorn St, Kangaroo Point Brisbane QLD 4169 Australia
+61 7 3249 4111 | www.shafston.edu

/shafstoncollege
/shafstonEdu1
RTO CODE: 45694 | CRICOS PROVIDER CODE: 03917H
/shafston

