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เยาวชน
แลกเปลี่ยน
ผูอ้ ่านหลักของคูม่ อื เล่มนี้คอื ผูน้ �ำโรตารีในระดับภาคทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องในโปรแกรม
เยาวชนแลกเปลีย่ นของโรตารี คูม่ อื นี้ยงั เป็ นประโยชน์สำ� หรับผูน้ �ำในระดับสโมสร
ที่มสี ่วนร่วมในโปรแกรมเยาวชนแลกเปลี่ยนของภาค ข้อมูลในสิง่ พิมพ์ฉบับนี้
แสดงถึงการปฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ุดของภาคโรตารี การอ้างอิงนโยบายใด ๆ เป็ นไปตาม
ประมวลนโยบายของโรตารี (Rotary Code of Policies) การตัดสินใจใด ๆ
ของคณะกรรมการบริหารของโรตารีสากลมีความส�ำคัญเหนือกว่าข้อมูลในสิง่ พิมพ์
ฉบับนี้

ถ้อยแถลงส�ำหรับการประพฤติปฏิบตั ิ ในการท�ำงานกับ
เยาวชน (Statement of Conduct for Working with Youth)

โรตารีสากลพยายามทีจ่ ะสร้างและรักษาสิง่ แวดล้อมทีป่ ลอดภัยส�ำหรับเยาวชนทุก
คนที่ม สี ่ว นร่ว มในกิจ กรรมของโรตารี โรแทเรียน คู่ค รองและพาร์ท เนอร์ของ
โรแทเรียน และอาสาสมัครอื่น ๆ ต้องมีความสามารถอย่างเต็มที่ในการปกป้ อง
เด็กและเยาวชนทีต่ ดิ ต่อด้วยและปกป้ องพวกเขาจากการละเมิดทางร่างกาย เพศ
และอารมณ์
ส่งอีเมลค�ำถามหรือค�ำแนะน�ำไปที่ youthexchange@rotary.org
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คำ�แนะนำ�ในการ
แลกเปลี่ยนเยาวชน
ของโรตารี

(Introduction to Rotary Youth Exchange)

สโมสรโรตารีมีช่องทางที่จะใช้ความมุ่งมั่นในการบำ�เพ็ญประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ผ่านการบริการ 5 แนวทาง ซึ่งเป็นรากฐานของกิจกรรมสโมสร การบริการเยาวชนซึ่งเป็นหนึ่งใน
ห้าแนวทาง ตระหนักถึงความสำ�คัญในการให้พลังแก่เยาวชนผ่านโปรแกรมการพัฒนาผู้นำ� เยาวชน
แลกเปลี่ยนของโรตารีเป็นหนึ่งในหลาย ๆ โปรแกรมการพัฒนาความเป็นผู้นำ�ของคนหนุ่มสาว
หลาย ๆ โปรแกรมของโรตารี
การอาศัยอยู่ในต่างประเทศเป็นแนวทางที่เปี่ยมด้วยพลังในการที่จะได้รับความเข้าใจระหว่าง
ประเทศและส่งเสริมสันติภาพ นักเรียนจะได้เรียนรู้ภาษาใหม่ ค้นพบวัฒนธรรมและประเพณีใหม่ ๆ
และสร้างมิตรภาพที่ยั่งยืนชั่วชีวิตผ่านโปรแกรมการแลกเปลี่ยนเยาวชน
วัตถุประสงค์ของโปรแกรมเยาวชนแลกเปลี่ยนของโรตารี
• ปลูกฝังความเข้าใจและสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ
• สร้างการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีโดยการให้พลังแก่คนหนุ่มสาว
• ก่อให้เกิดการเชื่อมสัมพันธ์ที่ยั่งยืนสำ�หรับสโมสรเจ้าภาพ ครอบครัวเจ้าภาพ ชุมชนและ
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
ภาคโรตารีบริหารจัดการโปรแกรมเยาวชนแลกเปลี่ยนโดยร่วมมือกับสโมสรโรตารีในท้องถิ่น ภาค
โรตารีคือกลุ่มของสโมสรโรตารีในพื้นที่หรือเฉพาะภูมิภาค มีภาคประมาณ 530 ภาคทั่วโลก การ
แลกเปลี่ยนเยาวชนของโรตารีไม่เหมือนกับโปรแกรมการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ คือเป็นการบริหาร
จัดการโดยอาสาสมัคร มีผลให้เกิดค่าใช้จ่ายเล็กน้อยในการบริหารจัดการ มีเครือข่ายของโรแทเรียนที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนที่เข้มแข็ง นโยบายการปกป้องเยาวชนของโรตารีและโปรแกรม
การรับรองการแลกเปลี่ยนของภาคทำ�ให้มั่นใจได้ว่า ความปลอดภัยของเยาวชนเป็นเรื่องที่มีลำ�ดับ
ความสำ�คัญสูงสุด

เยาวชนแลกเปลี่ยนของโรตารี

ประเภทของการแลกเปลี่ยน
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(Types of Exchanges)

ภาคโรตารีสามารถเลือกที่จะดำ�เนินการแลกเปลี่ยนในระยะยาว การแลกเปลี่ยนในระยะสั้น หรือ
ทั้งสองอย่าง การแลกเปลี่ยนมักจะเปิดให้แก่เด็กนักเรียนอายุ 15-19 ปี แต่ภาคเป็นผู้กำ�หนดช่วง
อายุที่แน่นอน ความยืดหยุ่นในโปรแกรมเยาวชนแลกเปลี่ยนทำ�ให้สามารถปรับให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของนักเรียนแต่ละคนที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
การแลกเปลี่ยนในระยะยาวมักจะเป็นเวลาหนึ่งปีการศึกษาในระหว่างที่นักเรียนอาศัยอยู่กับ
ครอบครัวหลายครอบครัวในประเทศเจ้าภาพและเข้าโรงเรียน
การแลกเปลี่ยนระยะสั้น ตั้งแต่ 2-3 วันจนถึงหลายเดือน มักจะเกิดขึ้นในช่วงเปิดเทอมและมีความ
แตกต่างกันไปอย่างกว้างขวางในแต่ละภาค ผู้ร่วมโปรแกรมมักจะอาศัยอยู่กับครอบครัวท้องถิ่นใน
ประเทศเจ้าภาพ แต่อาจจะเข้าร่วมในค่ายเยาวชนหรือเดินทางท่องเที่ยวในประเทศกับนักเรียน
อื่น ๆ จากทั่วโลก
ทั้ง 2 โปรแกรมจะต้องเป็นไปตามข้อกำ�หนดในการรับรอง (Certification) ข้อมูลส่วนใหญ่ในคู่มือ
เล่มนี้ใช้กับโปรแกรมการแลกเปลี่ยนในระยะยาวซึ่งมีองค์ประกอบของโปรแกรมเพิ่มเติม

2
โปรแกรมการรับรองภาค
การประชุมเจ้าหน้าที่เยาวชน
แลกเปลี่ยนก่อนการประชุม
ใหญ่ประจำ�ปี
คณะกรรมการเยาวชน
แลกเปลี่ยน

บทบาทของ
โรตารีสากล

(Role of Rotary International)

โรตารีสากลสนับสนุนภาคที่มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเยาวชนโรตารีโดยการ
• บริหารจัดการโปรแกรมการรับรองภาค (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการ
รับรองข้างล่างนี้)
• จัดให้คำ�แนะนำ�และทำ�ให้มั่นใจในการปฏิบัติตามนโยบายของโรตารี
• ช่วยในการสื่อสารกับหุ้นส่วนต่างประเทศและตอบคำ�ถามจากโรแทเรียน และสาธารณชน
เกี่ยวกับโปรแกรม
• พัฒนาทรัพยากรสำ�หรับการเป็นเครือข่ายการสื่อสารและการส่งเสริมโปรแกรมการแลก
เปลี่ยนเยาวชน เช่น ทำ�เนียบเจ้าหน้าที่เยาวชนแลกเปลี่ยน จดหมายข่าวการแลกเปลี่ยน
เยาวชน และการสร้างแบรนด์ เอกสารการส่งเสริมโปรแกรมที่มีอยู่ที่ Brand Center
และ Shop Rotary
บทนี้อธิบายถึงบทบาทของสำ�นักเลขาธิการโรตารีสากลในโปรแกรมเยาวชนแลกเปลี่ยน

โปรแกรมการรับรองภาค

(District Certification Program)

มีเพียงภาคที่เป็นไปตามข้อกำ�หนดดังต่อไปนี้และรักษาการรับรองอย่างเป็นทางการจากโรตารี
สากลไว้ได้เท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนเยาวชน
ข้อกำ�หนดขั้นต่ำ�ในการรับรอง
(Minimum Requirements for Certification)

ข้อกำ�หนดเหล่านี้ใช้สำ�หรับการแลกเปลี่ยนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เว้นแต่มีการบ่งชี้ในมาตรา
ที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเยาวชนในประมวลนโยบายของโรตารี
กลุ่มและการประกันภัยความรับผิด (Incorporation and Liability Insurance)

•
•
•

ก่อตั้งกลุ่มหรือหน่วยงานที่เป็นทางการตามกฎหมายที่คล้ายคลึงกันซึ่งรวมเอาโปรแกรม
เยาวชนแลกเปลี่ยนของภาคเข้าไว้ด้วย
จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดอย่างเพียงพอที่จะคุ้มครอง และมีขอบเขตเพียงพอ
สำ�หรับภูมิภาคที่ภาคตั้งอยู่
ทำ�ให้มั่นใจว่านักเรียนที่เดินทางมาจากต่างประเทศแต่ละคนมีกรมธรรม์ประกันการเดิน
ทาง ซึ่งเป็นไปตามข้อกำ�หนดขั้นต่ำ�ของโรตารีซึ่งอธิบายไว้ในบทที่ 4 บิดามารดาหรือผู้
ปกครองตามกฎหมายของนักเรียนมีหน้าที่รับผิดชอบในการจ่ายค่าประกันภัยและค่าใช้
จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

เยาวชนแลกเปลี่ยนของโรตารี

7

การปกป้องและความปลอดภัยของเยาวชน (Youth Protection and Safety)

•

•

•
•

•
•
•

พัฒนาและส่งเสริมนโยบายการปกป้องเยาวชนของภาครวมทั้งแนวทางในการรายงาน
ข้อกล่าวหา อ่านคำ�แนะนำ�ในการปกป้องเยาวชนโรตารี (Rotary Youth Protection
Guide) สำ�หรับข้อกำ�หนดในการปกป้องเยาวชนและเพื่อดูตัวอย่างนโยบายการปกป้อง
เยาวชนของภาค
ทำ�การคัดเลือกโรแทเรียนและอาสาสมัครที่มิใช่โรแทเรียนทุกคน รวมทั้งให้พวกเขากรอก
ใบสมัคร ตรวจสอบภูมิหลังด้านอาชญากรรม ตรวจสอบการอ้างอิงและสัมภาษณ์ราย
บุคคล ครอบครัวเจ้าภาพต้องเป็นไปตามข้อกำ�หนดเหล่านี้รวมทั้งได้รับการไปเยือนที่
บ้านในแบบที่แจ้งและมิได้แจ้งล่วงหน้า (หรือแจ้งในช่วงเวลาสั้น ๆ) จากเจ้าหน้าที่เยาวชน
แลกเปลี่ยน
ดำ�เนินการคัดเลือกนักเรียนผู้สมัครอย่างถี่ถ้วน ซึ่งรวมทั้งการให้นักเรียนกรอกใบสมัคร
และการสัมภาษณ์รายบุคคล อย่างน้อยหนึ่งในบิดามารดาของนักเรียนหรือผู้ปกครอง
ตามกฎหมายจะต้องมาร่วมการสัมภาษณ์
จัดให้มีการปฐมนิเทศซึ่งเป็นข้อบังคับตามระเบียบของโปรแกรมและการอบรมเกี่ยวกับ
การตระหนักและการป้องกันการล่วงละเมิด โปรแกรมหนึ่งสำ�หรับนักเรียนที่จะไปต่าง
ประเทศและบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายก่อนการเดินทาง และอีกโปรแกรม
หนึ่งสำ�หรับนักเรียนที่ท่านเป็นเจ้าภาพรับเมื่อเดินทางมาถึง
มอบข้อมูลการติดต่อกับบุคคลในระดับภาคและสโมสรผู้ซึ่งจะให้การสนับสนุนนักเรียนใน
ระหว่างการแลกเปลี่ยน รวมทั้งจะต้องให้ข้อมูลการบริการฉุกเฉินและข้อมูลการแพทย์ใน
ท้องถิ่นและหมายเลขโทรศัพท์ “ฮอตไลน์” ของภาคซึ่งเป็นหมายเลขฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
กำ�หนดกระบวนการในการย้ายเด็กนักเรียนไปยังครอบครัวชั่วคราวซึ่งยังไม่ได้ทำ�การคัด
เลือกในกรณีที่มีการกล่าวหาสมาชิกในครอบครัวเจ้าภาพ
รายงานเหตุ ก ารณ์ ร้ า ยแรงและการกล่ า วหาเกี่ ย วกั บ การคุ ก คามและการล่ ว งละเมิ ด
ทั้งหมดให้แก่พนักงานโปรแกรมการแลกเปลี่ยนเยาวชนของโรตารีภายใน 72 ชั่วโมง

การยินยอมปฏิบัติตามและการรายงาน (Compliance and Reporting)

•
•
•

พัฒนากระบวนการเพื่อให้มั่นใจว่าสโมสรและอาสาสมัครที่มีส่วนร่วมภายในภาคปฏิบัติ
ตามข้อกำ�หนดในการรับรองของโรตารี
ดำ�เนินนโยบายเก็บรักษาเอกสาร ใบสมัคร และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน
เยาวชนของนักเรียน อาสาสมัคร และครอบครัวเจ้าภาพ รวมทั้งบันทึกเหตุการณ์ของ
นักเรียนและบุคคลที่ถูกห้ามมิให้มีส่วนร่วมในโปรแกรมเยาวชนของโรตารี
ทำ�ให้มั่นใจว่าภาคส่งนักเรียนไปต่างประเทศไปยังภาคที่ได้รับการรับรองให้เข้าร่วมใน
โปรแกรมเยาวชนโดยโรตารีสากล

เยาวชนแลกเปลี่ยนของโรตารี
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การดำ�เนินโปรแกรมและการอบรม (Program Implementation and Training)

•
•

•

อบรมอาสาสมัครที่เป็นโรแทเรียนและมิใช่โรแทเรียนทุกคน
คัดเลือกที่ปรึกษาโรแทเรียนเพื่อสนับสนุนนักเรียนแลกเปลี่ยน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับบทบาทนี้ในบทที่ 3) บุคคลดังกล่าวนี้จะต้องได้รับการอบรมเป็นพิเศษถึงวิธีการ
รับมือกับประเด็นเรื่องการคุกคามและการล่วงละเมิดทางเพศ และอาจจะมิใช่สมาชิกของ
ครอบครัวเจ้าภาพของนักเรียน
ทำ�ให้มั่นใจว่าการเป็นเจ้าภาพในระยะยาวเป็นการอาสา และนักเรียนแลกเปลี่ยนใน
ระยะยาวมีครอบครัวเจ้าภาพมากกว่า 1 ครอบครัว

ภาคจะต้องส่งข้อพิสูจน์ตามข้อกำ�หนดในการรับรองขั้นต่ำ�ไปยังโรตารีสากล พนักงานของโรตารี
สากลจะพิจารณาเอกสารและแจ้งผู้นำ�ภาคเกี่ยวกับสถานภาพการรับรอง ภาคไม่สามารถวางแผน
การเตรียมการแลกเปลี่ยนใด ๆ จนกว่าภาคจะได้รับการยืนยันสถานกาพการรับรองโดยจดหมาย
ในการเริ่มต้นกระบวนการรับรองและขอรับแบบฟอร์มการรับรอง ให้ส่งอีเมลไปที่ rotaryyouthexchange@rotary.org

ห้ามมิให้ภาคที่มิได้การ
รับรองมีส่วนร่วมใน
โปรแกรม
มีเพียงภาคที่ได้รับการรับรองเท่านั้น
ที่สามารถร่วมในโปรแกรมเยาวชน
แลกเปลี่ยนของโรตารี การวางแผนงาน
หรือการเตรียมการแลกเปลี่ยนกับภาค
ที่ไม่ได้การรับรองเป็นข้อห้าม และอาจ
จะมีผลต่อการถอนการรับรอง (decertification) และอาจจะถูกระงับการ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เยาวชนในอนาคต

การต่ออายุการรับรอง (Certification Renewal)
ทุกปี ภาคจะต้องต่ออายุการรับรองเพื่อพิสูจน์ว่ายังคงทำ�ตามข้อกำ�หนดของโรตารีสากลในการร่วม
โปรแกรม ในเดือนพฤษภาคม โรตารีจะส่งแบบฟอร์มการขอต่ออายุการรับรองให้ผู้ว่าการภาครับ
เลือกและประธานรับเลือกของคณะกรรมการเยาวชนแลกเปลี่ยนของภาคเพื่อลงนามและส่งกลับ
เพื่อเป็นการยืนยันการปฏิบัติตามข้อกำ�หนดของภาค
การรับรองซ้ำ� (Recertification)
ทุก ๆ 5-7 ปี โรตารีจะดำ�เนินการทบทวนการปฏิบัติตามข้อกำ�หนดของการรับรองของภาคใน
เชิงลึก ภาคจะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้โรตารีเพื่อการรับรองซ้ำ� ได้แก่ หลักฐานสถานภาพการ
เป็นหน่วยงานตามกฏหมาย หลักฐานการประกันภัยความรับผิด และนโยบายการปกป้องเยาวชน
ของภาค
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(Special Case District Certifications)

การรับรองเฉพาะการส่งเยาวชนไปต่างประเทศ (Outbound-Only Certification)

การรับรองเฉพาะการส่งเยาวชนไปต่างประเทศ (ทางเดียว) ทำ�ให้ภาคสามารถส่งนักเรียนได้ แต่ไม่
สามารถเป็นเจ้าภาพรับนักเรียนได้ กระบวนการรับรองการส่งเยาวชนไปต่างประเทศง่ายกว่าการ
รับรองแบบที่ปฏิบัติกันอยู่
การรับรองภาคที่มีหลายประเทศ (Multinational District Certification)

ภาคที่มีรวมกันหลายประเทศหรือเรียกว่าภาคนานาประเทศ ต้องพิสูจน์ว่าแต่ละประเทศที่วางแผน
จะมีส่วนร่วมในโปรแกรมการแลกเปลี่ยนเยาวชนบรรลุข้อกำ�หนดในการรับรอง ภาคที่มีหลาย
ประเทศสามารถสมัครขอรับการรับรองสำ�หรับบางประเทศในภาคหรือทุกประเทศในภาคก็ได้
เรียนรู้เพิ่มเติมหรือเริ่มต้นทำ�กระบวนการการรับรองโดยส่งอีเมลไปที่ youthexchange@rotary.
org

การประชุมเจ้าหน้าที่เยาวชนแลกเปลี่ยน
ก่อนการประชุมใหญ่ประจำ�ปี

(Youth Exchange Officers (YEO) Preconvention Meeting)

การประชุมเจ้าหน้าที่เยาวชนแลกเปลี่ยนก่อนการประชุมใหญ่ประจำ�ปีจะถูกจัดขึ้นก่อนการประชุม
ใหญ่ประจำ�ปีของโรตารีสากลทุกปี การเข้าร่วมกับผู้นำ�การแลกเปลี่ยนเยาวชนจากทั่วโลกเพื่อแบ่ง
ปันความคิดเห็น เรียนรู้วิธีการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนของท่านและสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับ
เจ้าหน้าที่เยาวชนแลกเปลี่ยนในระดับสโมสร ภาค และกลุ่มสหภาคจากทั่วโลก ถึงแม้ว่าการ
ประชุม YEO ก่อนการประชุมใหญ่จะเปิดให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่ทุกคนรวมทั้งนักเรียนแลก
เปลี่ยน เนื้อหาของการประชุมจะถูกออกแบบมาเพื่อเจ้าหน้าที่เยาวชนแลกเปลี่ยน วางแผนตั้งแต่
เดี๋ยวนี้ที่จะเข้าร่วมในการประชุม YEO ก่อนการประชุมใหญ่

คณะกรรมการเยาวชนแลกเปลี่ยน
(Youth Exchange Committee)

ประธานโรตารีสากลมักจะแต่งตั้งคณะกรรมการเยาวชนแลกเปลี่ยนเพื่อให้คำ�แนะนำ�แก่คณะ
กรรมการบริหารโรตารีสากลในทุก ๆ เรื่องที่เกี่ยวกับโปรแกรมและพัฒนาเนื้อหาการประชุม YEO
ก่อนการประชุมใหญ่ โรแทเรียนอาจจะติดต่อกับคณะกรรมการชุดนี้เพื่อขอคำ�แนะนำ�และแบ่งปัน
ข้อมูลย้อนกลับ ส่งอีเมลไปที่ youthexchange@rotary.org เพื่อขอข้อมูลการติดต่อกับคณะ
กรรมการ
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บทบาทและหน้าที่ความรับผิด
ชอบของผู้นำ�
ภาค
สโมสรโรตารี
กลุ่มสหภาคเยาวชนแลกเปลี่ยน
แผนผังองค์กรที่เกี่ยวกับผู้นำ�

การสร้างโปรแกรม
เยาวชนแลกเปลี่ยน
ที่ประสบความสำ�เร็จ

(Building a Successful Youth Exchange Program)

โปรแกรมเยาวชนแลกเปลี่ยนดำ�เนินการโดยภาคและเตรียมการแลกเปลี่ยนทั้งหมดโดยโรแทเรียน
ในท้องถิ่น บทบาทผู้นำ�ที่ชัดเจน คณะกรรมการจัดการและผู้นำ�ที่มีคุณภาพและได้รับการอบรมเป็น
อย่างดีในระดับภาคและสโมสรจะทำ�ให้มั่นใจได้ถึงความสำ�เร็จของโปรแกรมในปีที่จะมาถึง

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้นำ�
(Leadership Roles and Responsibilities)

โปรแกรมเยาวชนแลกเปลี่ยนที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับโรแทเรียนผู้เสียสละที่อยู่ในตำ�แหน่งผู้นำ�
แม้ว่าตำ�แหน่งจะสามารถแตกต่างกันไปในแต่ละภาคและสโมสร แต่ผู้นำ�ทุกคนควรจะเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ถึงความแตกต่างของหน้าที่รับผิดชอบทั้ง 2 ระดับ ทั้งการส่งและการเป็นเจ้าภาพรับนักเรียน
ท่านสามารถช่วยทำ�ให้การสื่อสารและงานบริหารง่ายขึ้นโดยการสะท้อนให้เห็นบทบาทของคณะ
กรรมการของภาคในโครงสร้างคณะกรรมการของสโมสร หน้าที่รับผิดชอบทั่วไปที่จะช่วยให้ทีมงาน
ประสบความสำ�เร็จ มีดังนี้

ภาค

(District)

ภาคจะสร้างและดำ�เนินนโยบายการบริหารและกระบวนการเพื่อทำ�ให้สโมสรสามารถมีส่วนร่วมใน
โปรแกรมเยาวชนแลกเปลี่ยนได้ด้วยกระบวนการรับรองภาคกับโรตารีสากล
ผู้ว่าการภาค (District Governor)
ผู้ว่าการภาคมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลและควบคุมโปรแกรมของภาครวมทั้งกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเยาวชนทั้งหมด ผู้ว่าการภาคควรจะมีความคุ้นเคยกับแนวทางคำ�แนะนำ�สำ�หรับ
โปรแกรมและสามารถปฏิบัติตามข้อกำ�หนดในการรับรองได้ ผู้ว่าการภาคมีอำ�นาจหน้าที่ในการ
แต่งตั้งของภาค
หน้าที่ความรับผิดชอบ
• แต่งตั้งประธานและคณะกรรมการเยาวชนแลกเปลี่ยนของภาค
• สนับสนุนและดูแลโปรแกรมเยาวชนแลกเปลี่ยนของสโมสรและภาค เพื่อให้มั่นใจว่า
ดำ�เนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
• จัดการกับปัญหาใด ๆ ที่เกิดขึ้นและสื่อสารกับผู้ว่าการภาคของอีกภาคหนึ่ง ในนาม
ประธานของภาคหรือสโมสร ตามที่จำ�เป็น
• หากจำ�เป็น ควรเข้าไปมีบทบาทโดยตรงในการบริหารโปรแกรมนี้ ถึงแม้ว่าจะได้มอบ
หมายหน้าที่รับผิดชอบให้แก่เจ้าหน้าที่ภาคและเจ้าหน้าที่สโมสรไปแล้ว

เยาวชนแลกเปลี่ยนของโรตารี
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เจ้าหน้าที่ปกป้องเยาวชน (Youth Protection Officer)
โรตารีสากลแนะนำ�ให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปกป้องเยาวชนของภาคเพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย
สำ�หรับโปรแกรมเยาวชนทั้งหมด บุคคลผู้นี้ควรจะมีประสบการณ์ในวิชาชีพด้านการจัดการกับ
ประเด็นการคุกคามและการล่วงละเมิด ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับนโยบายของโรตารีสากลและมี
ความคุ้นเคยกับกฎหมายระดับประเทศและกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับนโยบายการปกป้องเยาวชนของโรตารีสากลได้ในคู่มือแนวทางการปกป้องเยาวชนของ
โรตารี (Rotary Youth Protection Guide)

การแต่งตั้งและการ
วางแผนการสืบทอดที่มี
ประสิทธิภาพ
ผู้ว่าการภาคไม่ควรเปลี่ยนแปลงคณะ
กรรมการการแลกเปลี่ยนเยาวชนเกิน
กว่าร้อยละ 50 ไม่ว่าเวลาใด เพื่อเป็น
การส่งเสริมความต่อเนื่อง นอกจากนี้
ยังควรจะแต่งตั้ง ผู้ว่าการภาครับเลือก
หรือผู้ว่าการภาคนอมินีเป็นกรรมการ
การแลกเปลี่ยนเยาวชนเพื่อให้บุคคลผู้
นั้นมีความคุ้นเคยกับโปรแกรม
คณะกรรมการบริหารโรตารีสากลสนับ
สนุนการดำ�รงตำ�แหน่งของประธาน
เป็นเวลาไม่เกิน 3 ปี อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากมีการกำ�หนดประสบการณ์
และความรู้เฉพาะด้านในการบริหาร
โปรแกรมการแลกเปลี่ยนเยาวชน
ขอบเขตของเวลานั้นอาจจะขยาย
เวลาออกไปตามความเหมาะสมเพื่อ
การอบรมผู้จะมารับตำ�แหน่งต่อได้
อย่างเหมาะสม แผนงานการอบรม
สำ�หรับประธานรับเลือกซึ่งรวมถึงการ
ติดตามอย่างใกล้ชิดและการเป็นพี่เลี้ยง
สามารถนำ�ไปสู่การส่งผ่านตำ�แหน่งที่
ประสบความสำ�เร็จ

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)
• เก็บรักษาบันทึกเกี่ยวกับการกล่าวหาและบุคคลต้องห้ามในการมีส่วนร่วมในโปรแกรม
เยาวชนของโรตารี
• ปกป้องทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและทำ�ให้มั่นใจว่ามีการจัดการอย่างเหมาะสมถูกต้อง
ตามนโยบายของภาคและกฎหมายท้องถิ่น
• ทำ�งานร่วมกับภาคและสโมสรเพื่อให้ข้อมูลแก่โรแทเรียนทุกคนถึงภาระหน้าที่ภายใต้
นโยบายของภาคและกฎหมายท้องถิ่น
• พิจารณาและเก็บรักษาเอกสารสำ�คัญของอาสาสมัครทุกคนที่ได้รับการคัดเลือก รวมทั้ง
ใบสมัคร การตรวจสอบภูมิหลังด้านอาชญากรรมและตรวจสอบการอ้างอิงต่าง ๆ ให้เป็น
ไปตามกฎหมายท้องถิ่น มิฉะนั้น ต้องทำ�หน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับบริษัทภายนอกที่ทำ�
สัญญากันเพื่อวัตถุประสงค์นี้
• ให้คำ�แนะนำ�แก่คณะกรรมการโปรแกรมเยาวชนของภาคเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม
การอบรมและการให้ความรู้ที่เกี่ยวกับการปกป้องเยาวชน
หากไม่มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปกป้องเยาวชนของภาค สมาชิกหนึ่งคนของคณะกรรมการเยาวชน
แลกเปลี่ยนควรได้รับมอบหมายให้ดูแลเกี่ยวกับนโยบายการปกป้องเยาวชนและกระบวนการต่างๆ
ของโปรแกรมเยาวชนแลกเปลี่ยน
ประธานและคณะกรรมการเยาวชนแลกเปลี่ยนของภาค
(District Youth Exchange Chair and Committee)

ประธานเยาวชนแลกเปลี่ยนของภาคบริหารจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวกับเยาวชนแลกเปลี่ยนภายใน
ภาค และสื่อสารกับโรตารีสากลผู้ว่าการภาคและสโมสรต่าง ๆ ประธานมักจะแต่งตั้งคณะกรรมการ
ภาค และกำ�หนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนโดยการหารือกับผู้ว่าการภาค
กรรมการภาคมีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้
กำ�หนดแนวทางของโปรแกรม (Setting Program Guidelines)

พัฒนาแนวทางโปรแกรมของภาคและกฎระเบียบสำ�หรับนักเรียนที่สอดคล้องกับนโยบายของ
โรตารีสากล รวมทั้ง
• ความคาดหวังในการประพฤติปฏิบัติ
• มาตรการในการจัดการปัญหาต่าง ๆ
• กระบวนการในการอนุมัติคำ�ขอในการเดินทางของนักเรียน
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การปกป้องเยาวชน (Youth Protection)

การเงินของการ
แลกเปลี่ยนเยาวชน
ผู้ว่าการภาคและคณะกรรมการการเงิน
ภาคควรดูแลกองทุนของเยาวชนแลก
เปลี่ยน กองทุนของเยาวชนแลกเปลี่ยน
ต้องถูกจัดแยกออกมาจากกองทุนอื่น ๆ
ของภาคและใช้เฉพาะสำ�หรับกิจกรรม
เยาวชนแลกเปลี่ยนเท่านั้น ผู้มีอำ�นาจ
ลงนามควรรวมถึงประธานกรรมการ
เยาวชนแลกเปลี่ยน กรรมการการเงิน
ภาคหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย ภาค
บางภาคเลือกที่จะแยกบัญชีธนาคาร
สำ�หรับเยาวชนแลกเปลี่ยน หรือรวม
การเงินของเยาวชนแลกเปลี่ยนเข้ากับ
บัญชีธนาคารหลักของภาค โดยแยก
เรื่องหรือกำ�หนดเงินทุน เพื่อแยกแยะ
กองทุน
ภาคหรือสโมสรเจ้าภาพควรจัดเบี้ย
เลี้ยงรายเดือนให้แก่นักเรียนตาม
จำ�นวนที่กำ�หนดโดยภาคที่ส่งหรือรับ
นักเรียน เบี้ยเลี้ยงควรจะครอบคลุม
ค่าอาหารที่รับประทานนอกบ้านของ
ครอบครัวเจ้าภาพและค่ารถสาธารณะ
คณะกรรมการเยาวชนแลกเปลี่ยน
ของภาคต้องส่งงบประมาณประจำ�ปี
ให้แก่ผู้ว่าการภาคและคณะกรรมการ
การเงินภาคเพื่อขออนุมัติ คณะ
กรรมการเยาวชนแลกเปลี่ยนของภาค
และเหรัญญิกของภาคต้องจัดเตรียม
รายงานการเงินครึ่งปีของโปรแกรมแก่
ผู้ว่าการภาค

ประสานความพยายามในการปกป้องเยาวชนในโปรแกรมเยาวชนแลกเปลี่ยนโดยการหารือกับ
เจ้าหน้าที่ปกป้องเยาวชนและปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการปกป้องเยาวชนของโรตารี (Rotary
Youth Protection Guide)
• คัดเลือกอาสาสมัครที่เป็นผู้ใหญ่ทุกคน รวมทั้ง (แต่ไม่ได้จำ�กัดเพียง) กรรมการ ครอบครัว
เจ้าภาพและที่ปรึกษาโรแทเรียน รวมถึงการสัมภาษณ์อาสาสมัครเพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมในการทำ�งานกับเยาวชน ทำ�ให้มั่นใจว่าอาสาสมัครกรอกใบสมัครครบถ้วน และ
ทำ�การตรวจสอบภูมิหลัง รวมทั้งการอ้างอิงและบันทึกประวัติทางกฏหมายที่เปิดเผยได้
• อบรมครอบครัวนักเรียนและอาสาสมัครที่เป็นผู้ใหญ่เกี่ยวกับนโยบายการปกป้องเยาวชน
• ทำ�ให้มั่นใจว่าบุคคลที่ยอมรับถูกตัดสินว่า หรืออีกนัยหนึ่งพบว่า มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่อง
ของการคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศ ถูกห้ามมิให้ทำ�งานกับเยาวชน
• พัฒนาแผนงานการสื่อสารที่รวมถึงการติดต่อฉุกเฉินสำ�หรับนักเรียน
• กำ �หนดกระบวนการในการสนั บสนุ น นั ก เรี ย นหลัง จากการกล่ า วหาเรื่องการคุกคาม
หรือการล่วงละเมิด รวมทั้งการลบชื่อคนทำ�ผิดที่ถูกกล่าวหาออกจากรายชื่อผู้ติดต่อกับ
เยาวชนในโปรแกรมของโรตารี พิจารณาหลักเกณฑ์ในการย้ายนักเรียนไปยังที่อยู่ชั่วคราว
ดำ�เนินการให้บิดามารดาและผู้ปกครองตามกฎหมายของนักเรียนได้รับแจ้งข่าว และ
จัดการบริการสนับสนุนให้อย่างเหมาะสม
การจัดการความเสี่ยงและวิกฤต (Risk and Crisis Management)

ดำ�เนินนโยบายการจัดการความเสี่ยงและแผนงานการจัดการวิกฤต
• พัฒนากระบวนการในการรายงานและจัดการเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น การเดินทางกลับ
ก่อนกำ�หนดและการกล่าวหาเรื่องการคุกคามหรือการล่วงละเมิด และแจ้งให้อาสาสมัคร
ที่เป็นผู้ใหญ่ทุกคนทราบเกี่ยวกับแนวทางของภาคในการรายงานการโต้ตอบการกล่าวหา
• กำ�หนดแนวทางในการถอดถอนนักเรียน อาสาสมัครที่เป็นผู้ใหญ่ และผู้มีส่วนร่วมอื่น ๆ
คนใดก็ตามที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดของโปรแกรม
• จัดเตรียมกระบวนการโต้ตอบแบบฉุกเฉินสำ�หรับวิกฤต เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพและเหตุความไม่สงบทางการเมืองหรือความไม่สงบในประเทศ
• จัดให้มีครอบครัวเจ้าภาพสำ�รอง และทำ�การคัดกรองก่อนล่วงหน้าสำ�หรับเหตุฉุกเฉิน
• กำ�หนดระดับและอัตราการประกันภัยสำ�หรับนักเรียนที่มาจากต่างประเทศ และประกัน
ภัยคุ้มครองการรับผิดตามที่จำ�เป็นสำ�หรับโปรแกรมของภาค และประสานงานการ
คุ้มครองและการขนส่งกับภาคเจ้าภาพรวมทั้งช่วยเหลือนักเรียนที่เดินทางไปต่างประเทศ
ในกระบวนการทำ�ประกันภัย
• บังคับใช้นโยบายที่กำ�หนดให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเป็นผู้อนุญาตให้
เด็ก ๆ เดินทางออกนอกชุมชนเจ้าภาพได้
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การรายงาน (Reporting)

มอบหมายให้บุคคลหนึ่งคนซึ่งมักจะเป็นประธานคณะกรรมการของภาคหรือเจ้าหน้าที่ปกป้อง
เยาวชนให้รายงานเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้แก่โรตารีสากล
• เหตุการณ์ร้ายแรงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน เช่น อุบัติเหตุร้ายแรง การเสียชีวิต
อาชญากรรมและข้อกล่าวหาในเรื่องการคุกคามหรือล่วงละเมิดภายใน 24 ชั่วโมง ที่ได้
เรียนรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ ให้รวมถึงนักเรียนที่ต้องกลับบ้านก่อนการแลกเปลี่ยนจะสิ้นสุด
ลง
• กิจกรรมของโปรแกรมผ่านการสำ�รวจการแลกเปลี่ยนเยาวชนประจำ�ปีที่บริหารโดย
โรตารีสากล
การเก็บรักษาเอกสารข้อมูล (Record Keeping)

กำ�หนดนโยบายการเก็บรักษาเอกสารและมาตรการความปลอดภัย
• กำ�หนดว่าจะเก็บรักษาเอกสารไว้กับสโมสรหรือภาค
• เจาะจงว่าจะเก็บเอกสารไว้นานเท่าไร ตามกฎหมายท้องถิ่น
• เก็บรักษาเอกสาร เช่น บันทึกการอบรม เอกสารการคัดเลือก อาสาสมัคร รายงาน
เหตุการณ์ต่าง ๆ และบุคคลต้องห้ามในการมีส่วนร่วมในโปรแกรมเยาวชนของโรตารี
• กำ�หนดความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
การสนับสนุนสโมสรในภาคของท่าน (Supporting Clubs in Your District)

ทำ�งานกับสโมสรโรตารีเพื่อ
• อบรมคณะกรรมการเยาวชนแลกเปลี่ยนในระดับสโมสรภายในภาค
• กำ�หนดความคาดหวังสำ�หรับนักเรียนที่เดินทางมาจากต่างประเทศ (Inbound) และ
นักเรียนที่เดินทางไปต่างประเทศ (Outbound)
• ให้รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะช่วยทำ�ให้กิจกรรมเยาวชนแลกเปลี่ยนของสโมสรมี
ความเข้มแข็งมากขึ้น
• ส่งเสริมให้สโมสรจัดให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในโปรแกรมและจัดกิจกรรมสำ�หรับศิษย์เก่า
การจัดโปรแกรมสำ�หรับการส่งนักเรียนไปต่างประเทศ
(Programming for Sending Students Abroad)

จัดการเกี่ยวกับกิจกรรมดังต่อไปนี้
• กำ�หนดผู้ติดต่อกับภาคที่ได้รับการรับรองระหว่างประเทศเพื่อจัดเตรียมการ จัดวาง
นักเรียนเพื่อการแลกเปลี่ยนที่เป็นไปได้
• ช่วยสโมสรในการหา สัมภาษณ์ และคัดเลือกนักเรียน
• จัดการปฐมนิเทศนักเรียนและบิดามารดาก่อนการเดินทาง
• ประสานงานการเดินทางทั้งหมดและการจัดเตรียมวีซ่าสำ�หรับนักเรียน (หากมิได้จัดการ
โดยกลุ่มสหภาคหรือสโมสรในนามของภาค)
• ทำ�หน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างนักเรียน บิดามารดา และตัวแทนการเดินทาง เพื่อให้
มั่นใจว่าได้จัดการกำ�หนดการเดินทางสำ�หรับการแลกเปลี่ยนแล้ว
• พิจารณารายงานต่าง ๆ ที่ได้รับจากนักเรียนที่อยู่ต่างประเทศและให้คำ�ตอบเกี่ยวกับ
ความไม่ปกติใด ๆ ที่พวกเขาได้รายงาน
• เชื่อมโยงนักเรียนที่เดินทางกลับมาแล้วกับสมาคมศิษย์เก่าของโรตารี
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การจัดโปรแกรมสำ�หรับการเป็นเจ้าภาพรับนักเรียน
(Programming for Hosting Students)

จัดการเกี่ยวกับกิจกรรมดังต่อไปนี้
• บ่งชี้สโมสรในภาคที่จะเป็นเจ้าภาพรับนักเรียนแลกเปลี่ยน
• ช่วยเหลือสโมสรในการคัดเลือกและปฐมนิเทศครอบครัวเจ้าภาพ
• ทำ�หน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างสโมสรเจ้าภาพของภาคและภาคเจ้าบ้าน (Home
District) ของนักเรียน
• ประสานงานการเดินทางทั้งหมดและดำ�เนินการเกี่ยวกับวีซ่าสำ�หรับนักเรียน (หากมิได้
จัดการโดยกลุ่มสหภาคในนามของภาค)
• ประสานงานการปฐมนิเทศสำ�หรับนักเรียนเมื่อเดินทางมาถึง รวมทั้งเรื่องการตระหนักใน
การคุกคามและการล่วงละเมิด
• จัดเตรียมแนวทางและการสนับสนุนแก่นักเรียน ที่ปรึกษา และสโมสรเมื่อมีประเด็น
ต่าง ๆ เกิดขึ้น

สโมสรโรตารี

(Rotary Club)

โปรแกรมเยาวชนแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับสโมสรโรตารี โรแทเรียน และครอบครัว และชุมชนในการ
จัดเตรียมการในท้องถิ่นและสร้างระบบการสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพในการส่งและเป็นเจ้าภาพรับ
นักเรียน สโมสรทุกสโมสรควรจะ (แต่ไม่ได้กำ�หนดว่าจะต้อง) มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเยาวชน
สมาชิกสโมสรสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนแลกเปลี่ยน ไม่ว่าในฐานะที่เป็นกรรมการเยาวชน
แลกเปลี่ยนของสโมสร บิดามารดาเจ้าภาพ หรือที่ปรึกษาที่เป็นโรแทเรียน
นายกสโมสร (Club President)
นายกสโมสรแต่งตั้งประธานเยาวชนแลกเปลี่ยนของสโมสรผู้ซึ่งมีประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยน
เยาวชน นายกสโมสรยังดูแลการคัดเลือกคณะกรรมการสโมสรและสนับสนุนกิจกรรมการแลก
เปลี่ยนเยาวชนของสโมสร
ประธานและคณะกรรมการการแลกเปลี่ยนเยาวชนของสโมสร
(Club Youth Exchange Chair and Committee)

ประธานเยาวชนแลกเปลี่ยนของสโมสรวางแผนงาน ดำ�เนินการ และสนับสนุนกิจกรรมทุกกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งและการเป็นเจ้าภาพรับนักเรียนแลกเปลี่ยนทั้งระยะสั้นและระยะยาว
คณะกรรมการเยาวชนแลกเปลี่ยนของสโมสรจัดการสนับสนุนตามคำ�แนะนำ�ของประธาน ขนาด
และขอบเขตของคณะกรรมการแตกต่างกันไปตามขนาดของสโมสรและขอบเขตของการมีส่วน
เกี่ยวข้องในโปรแกรม

เยาวชนแลกเปลี่ยนของโรตารี

15

สโมสรที่มีส่วนร่วม (Participating Club)
สโมสรที่มีส่วนร่วมแต่ละสโมสรจะต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
• ประสานงานกิจกรรมเยาวชนแลกเปลี่ยนกับโปรแกรมของภาคและดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามนโยบายของโรตารีสากลและภาค
• เข้าร่วมการประชุมเยาวชนแลกเปลี่ยนของภาค
• กำ�หนดความคาดหวังสำ�หรับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมและการประชุมสโมสรของเด็ก
นักเรียน
• ดูแลให้นักเรียนเข้าร่วมงานกิจกรรมภาคบังคับ เช่น การปฐมนิเทศหรือการประชุมใหญ่
ประจำ�ปีของภาค
• รับฟังข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับโปรแกรมจากนักเรียน
• แจ้งแก่ประธานเยาวชนแลกเปลี่ยนของภาคเกี่ยวกับประเด็นหรือความห่วงใยใด ๆ ของ
นักเรียนแลกเปลี่ยน
หน้าที่ความรับผิดชอบในการส่งนักเรียนไปต่างประเทศ
(Responsibilities for Sending Student Abroad)

•
•
•
•

ส่งเสริมโปรแกรมแก่นักเรียนในชุมชน แจกใบสมัคร และสรรหาผู้สมัครที่คาดหวัง
สัมภาษณ์และคัดเลือกนักเรียนเพื่อการแลกเปลี่ยน
มอบหมายที่ปรึกษาโรแทเรียนให้นักเรียนแต่ละคน
ติดต่อกับผู้นำ�ภาคซึ่งประสานงานในการส่งนักเรียนไปต่างประเทศ

ความรับผิดชอบในการรับนักเรียนที่มาจากต่างประเทศ
(Responsibilities for Receiving Inbound Students)

•
•
•
•
•
•
•
•

สัมภาษณ์และคัดเลือกครอบครัวเจ้าภาพที่คาดหวัง
ประสานงานการคัดเลือกและการปฐมนิเทศครอบครัวเจ้าภาพ และติดต่อกับครอบครัว
เจ้าภาพอยู่เสมอตลอดการแลกเปลี่ยนของนักเรียน
กำ�หนดและรักษาการติดต่อกับนักเรียนที่เดินทางมาจากต่างประเทศก่อนที่จะมาถึง
ประสานงานการเดินทางมาถึง การต้อนรับ และการปฐมนิเทศของนักเรียน
ทำ�หน้าที่ประสานงานระหว่างสโมสรโรตารีของท่านกับโรงเรียนซึ่งนักเรียนเข้าเรียน
แต่งตั้งที่ปรึกษาโรแทเรียนให้นักเรียนแต่ละคน
ติดต่อกับผู้นำ�ภาคของท่านซึ่งประสานงานการรับนักเรียนจากต่างประเทศ
จัดเตรียมการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงรายเดือน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากการเงินของ
เยาวชนแลกเปลี่ยน (Youth Exchange Finance) ที่หน้า 12
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ที่ปรึกษาโรแทเรียน (Rotarian Counselor)
ทำ�หน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างนักเรียน สโมสรโรตารี ครอบครัวเจ้าภาพ และชุมชนโดยทั่วไป
ที่ปรึกษาโรแทเรียนมีบทบาทสำ�คัญในความสำ�เร็จของโปรแกรมเยาวชนแลกเปลี่ยน ที่ปรึกษา
ทำ�หน้าที่เป็นเสมือนผู้ติดต่อโรตารีหลักของนักเรียน จัดให้การเดินทางนักเรียนมายังประเทศหรือ
ชุมชนมีความสะดวกผ่านการติดต่อโดยส่วนตัวอย่างสม่ำ�เสมอตลอดทั้งปี ต้องมีการแต่งตั้งที่ปรึกษา
ให้แก่นักเรียนแลกเปลี่ยนเยาวชนที่เดินทางไปต่างประเทศและเดินทางมาจากต่างประเทศทุกคน
ที่ปรึกษาโรแทเรียนสำ�หรับนักเรียนที่เดินทางไปต่างประเทศจะช่วยในการเตรียมการเดินทางและ
จัดการสนับสนุนในการเดินทางกลับ ที่ปรึกษาโรแทเรียนในสโมสรที่เป็นเจ้าภาพรับนักเรียนแลก
เปลี่ยนมีหน้าที่รับผิดชอบตามรายการข้างล่างนี้

ประวัติของที่ปรึกษา
ต้องมีการแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาให้แก่นกั เรียน
ที่เดินทางเข้ามาและเดินทางไปต่าง
ประเทศทุกคน ในโครงการแลกเปลี่ยน
ทุกโปรแกรม ที่ปรึกษาควรจะชอบ
ทำ�งานกับคนหนุ่มสาว เป็นผู้สนับสนุน
เด็กนักเรียน และได้รับการอบรมเพื่อ
แก้ไขปัญหาหรือความห่วงใยต่าง ๆ
ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการ
แลกเปลี่ยน รวมทั้งการกล่าวหาในเรื่อง
ของการคุกคามและการล่วงละเมิด
ที่ปรึกษาควรจะเป็นเพศเดียวกันกับ
นักเรียนแลกเปลี่ยน สมาชิกของ
ครอบครัวเจ้าภาพของเด็กนักเรียน
ไม่มีสิทธิ์เป็นที่ปรึกษาของพวกเขา
ที่ปรึกษาโรแทเรียนไม่ควรจะเป็นเพื่อน
สนิทหรือญาติกับอาสาสมัครอื่น ๆ ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักเรียนแลกเปลี่ยน
หรือมีอำ�นาจเหนือการแลกเปลี่ยน
เช่น อาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนหรือ
ประธานเยาวชนแลกเปลี่ยน

หน้าที่ความรับผิดชอบของที่ปรึกษาโรแทเรียนเจ้าภาพ
• ติดต่อกับเด็กนักเรียนก่อนเดินทางออกไปหรือมาถึง อธิบายความคาดหวังของสโมสรและ
ภาค และรักษา และจดบันทึกการติดต่ออย่างสม่ำ�เสมอ (อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง)
• ให้คำ�แนะนำ�แก่นักเรียนในเรื่องต่าง ๆ เช่น การเลือกชั้นเรียน การผูกมิตร และมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่าง ๆ
• ช่วยนักเรียนให้ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมและภาษา
• ทำ�งานกับชุมชนและโรงเรียนของนักเรียนเพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนมีส่วนในกิจกรรมและ
ชีวิตความเป็นอยู่ในชุมชนในทางที่ดี
• แจ้งนักเรียนเกี่ยวกับการป้องกันการคุกคามและการล่วงละเมิด และสร้างบรรยากาศของ
การสนับสนุนให้นักเรียนรู้สึกสบายใจในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความห่วงใย
ต่าง ๆ
• ทำ�หน้าที่เป็นผู้สนับสนุนนักเรียนในเรื่องต่าง ๆ
• สำ�หรับการแลกเปลี่ยนในระยะยาว ควรเป็นที่ปรึกษาอย่างสม่ำ�เสมอสำ�หรับนักเรียนเมื่อ
พวกเขาเปลี่ยนครอบครัวเจ้าภาพในระหว่างการแลกเปลี่ยน

กลุ่มสหภาคเยาวชนแลกเปลี่ยน

(Multidistrict Youth Exchange Groups)

กลุ่มสหภาคเยาวชนแลกเปลี่ยนเป็นองค์บริหารที่ประกอบขึ้นจากภาคต่าง ๆ ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการแลกเปลี่ยน มีภาคจำ�นวนมากที่พบว่าทำ�ให้การบริหารง่ายขึ้นและสามารถลด
ภาระแก่ภาคที่มีส่วนร่วมได้ ถึงแม้ว่าแต่ละกลุ่มสหภาคจะดำ�เนินงานแตกต่างกันไป หลายกลุ่มจัด
เตรียมการอบรมและการปฐมนิเทศสำ�หรับนักเรียน ดำ�เนินการทำ�เอกสารใบสมัครและวีซ่า ต่อ
รองราคาอัตราค่าเดินทางและประกันภัยสำ�หรับกลุ่ม และส่งเสริมโปรแกรมในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์
เฉพาะพื้นที่ หากภาคของท่านสนใจในการเข้าร่วมกลุ่มที่มีอยู่หรือเริ่มต้นกลุ่มใหม่ ส่งอีเมลไปขอ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ youthexchange@rotary.org
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แผนผังองค์กรที่เกี่ยวกับผู้นำ�

(Leadership Organizational Chart)

โรตารีสากล

(รับรองภาคเพื่อให้มีส่วนร่วมได้)

ผู้ว่าการภาค

(ควบคุมดูแลโปรแกรมของภาค)

เจ้าหน้าที่ปกป้องเยาวชน

(ส่งเสริมภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัยสำ�หรับผู้ร่วม
โปรแกรมที่เป็นเยาวชน)

คณะกรรมการเยาวชนแลกเปลี่ยนของภาค
(นำ�โดยประธานภาค)

นายกสโมสรโรตารี

(แต่งตั้งประธานเยาวชนแลกเปลี่ยนของสโมสร)

คณะกรรมการเยาวชนแลกเปลี่ยนสโมสร
(นำ�โดยประธานของสโมสร)

ที่ปรึกษาโรแทเรียน

(ทำ�หน้าที่เป็นผู้ประสานงานและผู้สนับสนุนนักเรียน)

นักเรียนเยาวชนแลกเปลี่ยน
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4
การส่งเสริมโปรแกรม
และการหานักเรียน
การคัดเลือกนักเรียน
การคัดเลือกตัวนักเรียน
ที่จะส่งไปยังภาคเจ้าภาพ
การเตรียมตัวนักเรียนที่จะ
เดินทางไปต่างประเทศ และ
บิดามารดาหรือผู้ปกครอง
ตามกฎหมาย
การทำ�ให้บิดามารดาหรือ
ผู้ปกครองตามกฎหมาย
มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน
เยาวชน
การติดต่อสื่อสารกับนักเรียน
ระหว่างการแลกเปลี่ยน

แนวทางในการส่งนักเรียน
เยาวชนแลกเปลี่ยน
ไปต่างประเทศ
(Guidelines for Sending a Youth Exchange
Student Abroad)

ในฐานะที่เป็นโรแทเรียนซึ่งส่งนักเรียนไปต่างประเทศ ท่านสามารถส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเยาวชน
ให้แก่นักเรียนที่คาดหวัง คัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสม จัดส่งนักเรียนให้เหมาะกับภาคเจ้าภาพและ
วางแผนการปฐมนิเทศสำ�หรับนักเรียนและครอบครัว ในระหว่างการแลกเปลี่ยน ท่านควรติดต่อ
กับนักเรียนที่อยู่ต่างประเทศอย่างสม่ำ�เสมอเพื่อดูแลให้เกิดประสบการณ์ที่ดี ให้คำ�แนะนำ�และการ
สนับสนุนแก่พวกเขา เมื่อนักเรียนกลับมาบ้านหลังจากการแลกเปลี่ยนท่านจะมีบทบาทสำ�คัญ
ในการช่วยให้พวกเขาและครอบครัวปรับตัวให้เข้ากับชีวิตหลังการแลกเปลี่ยนและส่งเสริมความ
สัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับโรตารีผ่านโปรแกรมศิษย์เก่าและโอกาสในการเข้าร่วมโปรแกรมเยาวชน
อื่น ๆ

การส่งเสริมโปรแกรมและการหานักเรียน

(Promoting the Program and Finding Students)

การส่งเสริมโปรแกรมให้แก่เยาวชนอย่างกว้างขวางจะช่วยให้สามารถหาผู้สมัครที่เหมาะสมสำ�หรับ
การแลกเปลี่ยนได้ เริ่มต้นด้วยการเชิญผู้ร่วมโปรแกรมในปัจจุบัน ผู้ร่วมโปรแกรมเยาวชนอื่น ๆ
ของโรตารีในปัจจุบันและในอดีต เช่น อินเทอร์แรคท์และไรลาให้สมัคร พวกเขารู้จักโรตารี มีทักษะ
ความเป็นผู้นำ�ที่เข้มแข็ง และเสียสละในการเพิ่มพูนความตระหนักในโลก ลักษณะที่เป็นอุดมคติ
สำ�หรับการเป็นผู้แทนโรตารีและประเทศของพวกเขาผ่านการแลกเปลี่ยนเยาวชน
ขยายกลุ่มผู้รับข่าวสารโดยการสร้างเว็บไซต์เยาวชนแลกเปลี่ยนของภาคเพื่อส่งเสริมโปรแกรม แบ่ง
ปันเรื่องราวและโอกาสของเยาวชนแลกเปลี่ยนผ่านบัญชีสื่อทางสังคมของสโมสรและภาค โพสต์
รูปภาพของผู้มีส่วนร่วม (เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว) ที่กำ�ลังมีความสนุกสนาน สำ�รวจประเทศที่เป็นเจ้า
ภาพและพบปะกับผู้คนใหม่ ๆ
ท่านยังสามารถแจกเอกสารการส่งเสริมที่โรงเรียน ห้องสมุด ชุมชน ศูนย์กีฬา และสถานที่อื่น ๆ
ซึ่งคนหนุ่มสาวไปรวมตัวกัน (ต้องมั่นใจว่าได้ขออนุญาตจากโรงเรียนและผู้บริหารของชุมชน) เห็น
ถึงประโยชน์ทางด้านวัฒนธรรม วิชาชีพ และการศึกษาของการแลกเปลี่ยนรวมทั้งความมุ่งมั่น
ของโรตารีที่มีต่อการปกป้องเยาวชนและเครือข่ายที่เข้มแข็งของผู้นำ�ชุมชน ทำ�ให้สมาชิกสโมสรซึ่ง
ทำ�งานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ การตลาด และการโฆษณามีส่วนร่วมโดยการช่วยสร้างแผ่นพับ
และใบปลิวที่มองดูแล้วเป็นมืออาชีพ
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(Selecting Students)

นั ก เรี ย นที่ ส นใจทุ ก คนซึ่ ง เป็ น ไปตามข้ อ กำ � หนดพื้ น ฐานควรจะได้ รั บ โอกาสในการสมั ค รร่ ว ม
โปรแกรมนี้
ข้อกำ�หนดขั้นต่ำ�ของการมีสิทธิ์ (Minimum Eligibility Requirements)
• อายุ 15-19 ปี อายุของผู้สมัครการแลกเปลี่ยนต้องเป็นที่ตกลงกันของภาคผู้ส่งและภาค
เจ้าภาพก่อนที่จะตัดสินครั้งสุดท้ายและสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบของทั้ง
สองประเทศในการมีส่วนร่วมในโปรแกรม นักเรียนอาจจะต้องมีอายุมากกว่า 15 ปีหรือ
น้อยกว่า 19 ปี ตามข้อกำ�หนดของภาคที่มีส่วนร่วม
• มีผลการเรียนดีกว่าระดับปานกลาง
• มีความสามารถในการแสดงออกอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพในภาษาของตนเอง
• แสดงให้เห็นถึงทักษะความเป็นผู้นำ�

การใช้เงิน District
Grant
โปรแกรมเยาวชนแลกเปลี่ยนจะได้รับ
เงินทุนจากภาคโรตารีและสโมสร
โรตารีในท้องถิ่นทั้งหมด ท่านสามารถ
ใช้ทุนสนับสนุน District Grant สำ�หรับ
โปรแกรมเยาวชนได้ รวมทั้งการ
แลกเปลี่ยนเยาวชนด้วยทุน District
Grant สามารถใช้เป็นทุนสนับสนุน
ทุนการศึกษาสำ�หรับการแลกเปลี่ยน
บุคคลหรือกิจกรรมที่ใหญ่กว่าหรือ
งานกิจกรรมสำ�หรับกลุ่มของนักเรียน
แลกเปลี่ยน ภาคจะต้องมีคุณสมบัติ
ก่อนที่จะจัดการบริหารเงินทุนนี้ ซึ่ง
เช่นเดียวกับกองทุนอื่น ๆ ของมูลนิธิ
โรตารี ไม่สามารถใช้ในกิจกรรมสำ�หรับ
ผู้สืบทอดทางสายโลหิตของโรแทเรียน
ไม่สามารถใช้ Global Grant เป็น
ทุนเพื่อการแลกเปลี่ยนเยาวชนได้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยส่งอีเมลไปที่
grants@rotary.org

ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติม (Additional Considerations)
• อาศัยอยู่ภายในภาคโรตารีที่ได้รับการรับรอง
• มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและครอบครัวเจ้าภาพ
• ความสามารถในการสื่อสาร หรือความมุ่งมั่นในการเรียนภาษาของประเทศเจ้าภาพ
• เปิดกว้างในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมตามประเพณีของประเทศเจ้าภาพและวัฒนธรรม
ต่าง ๆ
• มีความกระตือรือร้นที่จะแบ่งปันความคิดเห็นและวัฒนธรรมของประเทศของตนกับ
สมาชิกของชุมชนเจ้าภาพ
• ความสามารถในการนำ�เสนอโรตารีในทางที่ดีในฐานะที่เป็นทูตสันถวไมตรีเพื่อสันติภาพ
และความเข้าใจ
• การสนับสนุนอย่างเบ็ดเสร็จและไม่มีเงื่อนไขของบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย
• สำ�หรับการแลกเปลี่ยนในระยะยาว มีความมุ่งมั่นที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนและทำ�งานที่ได้
รับมอบหมายจากโรงเรียนให้เสร็จสมบูรณ์
ความหลากหลายในการคัดเลือกเด็กนักเรียน
(Diversity in Student Selection)

สโมสรและภาคโรตารีควรจะพิจารณานักเรียนจากภูมิหลังทุกอย่างและควรจะพยายามบริหารงาน
โปรแกรมในแนวทางที่หลีกเลี่ยงการแบ่งแยกเชื้อชาติ การชื่นชอบทางเพศ ความพิการหรือการ
บ่งชี้เพศ ในขณะเดียวกัน ก็ไม่ละเลยความปลอดภัยหรือความสะดวกสบายของนักเรียนในการจัด
เตรียมการเป็นเจ้าภาพ เพราะมาตรฐานทางวัฒนธรรมและกฎหมายท้องถิ่นแตกต่างกันไปทั่วโลก
เกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ ความเอาใจใส่อย่างเพียงพอในการทำ�ให้มั่นใจว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เห็นชอบและมีความสบายใจในการจัดเตรียมการรับเป็นเจ้าภาพ
การสื่อสารอย่างเปิดเผยระหว่างนักเรียน บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ครอบครัวเจ้า
ภาพ สโมสรและภาคที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งสำ�คัญและช่วยให้ภาคที่เป็นเจ้าภาพสามารถกำ�หนดการจัด
วางตัวนักเรียนและสิ่งแวดล้อมตามความต้องการของนักเรียนได้ดีที่สุด ครอบครัวเจ้าภาพควรจะได้
รับการคัดกรองเกี่ยวกับการเข้ากันได้กับกลุ่มประชากรที่หลากหลายล่วงหน้าเพื่อให้มีการจัดวางตัว
นักเรียนได้อย่างเหมาะสม เป็นการสร้างประสบการณ์ในทางบวกของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
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ที่พักสำ�หรับผู้ท่มี
ี ข้อจำ�กัดด้านสุขภาพทางกายและจิตใจ
(Accommodations for Physical and Mental Health Conditions)

สโมสรและภาคโรตารีควรจะพิจารณานักเรียนที่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับสุขภาพทางกายและจิตใจเป็น
ผู้ร่วมโปรแกรมที่คาดหวังในการแลกเปลี่ยน ในอดีตที่ผ่านมา มีการจัดให้นักเรียนที่มีความทุพพลภาพได้เข้าร่วมในโปรแกรมและแสดงให้เห็นถึงความสำ�เร็จและประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
การสื่อสารที่ชัดเจนระหว่างนักเรียน บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ครอบครัวเจ้า
ภาพ สโมสรและภาคที่มีส่วนร่วมในเรื่องของความต้องการของนักเรียน สามารถเตรียมการให้ทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีประสบการณ์ที่ปลอดภัยและให้ผลตอบแทนที่พึงพอใจ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรยินยอมรับระดับของที่พักซึ่งจัดให้ในระหว่างการอยู่อาศัยของนักเรียน ภาค
เจ้าภาพควรพิจารณาว่าพวกเขาสามารถจัดที่พักตามที่จำ�เป็นได้หรือไม่ และสื่อสารกับภาคที่ส่ง
นักเรียนมา รวมทั้งบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของนักเรียน
กระบวนการสมัครและการสัมภาษณ์
(Application and Interview Process)

1. นักเรียนต้องกรอกใบสมัครให้เสร็จสมบูรณ์ซึ่งรวมถึงข้อความการยินยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของโปรแกรม สโมสรและภาคต่าง ๆ แจกแบบฟอร์มการคัดกรองเบื้องต้นฉบับย่อเพื่อจำ�กัดผู้
สมัคร ก่อนที่จะขอให้กรอกแบบฟอร์มฉบับเต็มให้เสร็จสมบูรณ์ ขอตัวอย่างใบสมัครที่ใช้กันโดย
ทั่วไปซึ่งพัฒนาโดยเจ้าหน้าที่เยาวชนแลกเปลี่ยนได้ที่ youthexchange@rotary.org
สิ่งที่ควรทราบ
ออกแบบและจัดทำ�เอกสารการส่ง
เสริมตามความต้องการของท่านเอง
ได้ที่ Brand Center ของโรตารี ท่าน
สามารถเลือก templates สำ�หรับการ
แลกเปลี่ยนในระยะสั้นหรือระยะยาว
เพิ่มข้อมูลการติดต่อและเลือกรูปภาพ
ที่จะดึงดูดความสนใจของเยาวชนคน
หนุ่มสาวในพื้นที่ของท่าน

2. จัดการสัมภาษณ์แบบพบปะกันกับผู้สมัครและบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ซึ่งควร
จะรวมถึงการสัมภาษณ์อย่างน้อยหนึ่งครั้งโดยสโมสรที่ส่งนักเรียน นอกเหนือจากการสัมภาษณ์
โดยผู้แทนของภาค หัวข้อเรื่องในการสนทนาควรจะรวมถึง
• วัตถุประสงค์ของการแลกเปลี่ยนและความคาดหวังในโปรแกรม
• แรงบันดาลใจของนักเรียนในการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเยาวชนของโรตารี
• นักเรียนรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับการใช้เวลาห่างจากบ้าน ครอบครัว และเพื่อนฝูง
• กฎระเบียบของโปรแกรม
• การรับรู้เกี่ยวกับข่าวสารและประเด็นต่าง ๆ ของโลก
• ทำ�หน้าที่เป็นทูตสันถวไมตรีของท้องถิ่นและประเทศของตนเอง และสโมสรโรตารี
• การคุ้มครองของบิดามารดาหรือการเป็นผู้ปกครองตามกฎหมายของนักเรียน และการ
พิจารณาเป็นพิเศษอื่น ๆ เกี่ยวกับนักเรียน
กิจกรรมการสัมภาษณ์อื่น ๆ อาจรวมถึงการขอให้นักเรียนนำ�เสนอสั้น ๆ เกี่ยวกับตนเองและการ
เตรียมประชุม การถามตอบอย่างไม่เป็นทางการกับศิษย์เก่าเยาวชนแลกเปลี่ยน ครอบครัวของ
ศิษย์เก่า ผู้บริหารโรงเรียนในท้องถิ่น และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม
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3. หลังจากการพิจารณาใบสมัครและดำ�เนินการสัมภาษณ์แล้ว ควรคัดเลือกนักเรียนตามหลัก
เกณฑ์เหล่านี้
• ระดับของวุฒิภาวะที่เป็นผู้ใหญ่
• ความสามารถในการพิจารณาตัดสินใจที่ดี
• การเข้ากันได้กับเป้าหมายของโปรแกรมโรตารี
• ความสามารถของภาคที่มีส่วนร่วมในการจัดที่พักตามความจำ�เป็นทางด้านสุขภาพกาย
หรือจิตใจที่ได้บ่งชี้ไว้แล้วอย่างมีประสิทธิภาพ
• จำ�นวนนักเรียนซึ่งภาคที่ส่งและภาคที่เป็นเจ้าภาพสามารถสนับสนุนได้
– การส่งนักเรียนจำ�นวนน้อยในการแลกเปลี่ยนครั้งหนึ่ง ๆ ดีกว่าที่จะส่งนักเรียนที่ไม่มี
คุณภาพ หรือนักเรียนที่อาจจะต้องใช้ความพยายามอย่างมากในระหว่างช่วงเวลาที่
อยู่ต่างประเทศ
– หากมีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติจำ�นวนมากกว่าที่โปรแกรมสามารถสนับสนุนได้ ให้เลือก
ตัวสำ�รองเผื่อในกรณีที่นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถเข้าร่วมโปรแกรมได้
คัดเลือกรองสุดท้าย (Final Acceptance)
หลังจากที่นักเรียนได้รับการคัดเลือกและภาคได้ยืนยันการเข้าร่วมแล้ว ต้องแจ้งแก่นักเรียนและบิดา
มารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษร สรุปรายละเอียดเบ็ดเตล็ด (ตัวอย่างเช่น
การเข้าร่วมในการประชุมปฐมนิเทศหรือการจ่ายค่าธรรมเนียม) ก่อนการตอบรับครั้งสุดท้าย และ
ต้องรวมวันที่ซึ่งประเทศเจ้าภาพจะตอบยืนยัน นักเรียนควรจะตระหนักว่าการมีส่วนร่วมในการแลก
เปลี่ยนไม่ได้เป็นการยืนยันรับรองจนกว่าจะเดินทางออกไปและเป็นเงื่อนไขที่ขึ้นอยู่กับการเข้าร่วม
การปฐมนิเทศนักเรียนและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสโมสรและภาคอย่างครบถ้วนด้วย

การจัดวางตัวนักเรียนที่จะส่งไปยังภาคเจ้าภาพ
(Placing Students with Host Districts)

หลั ง จากที่ ค ณะกรรมการการแลกเปลี่ ย นเยาวชนของภาคคั ด เลื อ กนั ก เรี ย นให้ เ ดิ น ทางไปต่ า ง
ประเทศแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของนักเรียนและจำ�นวนการจัดวางที่คาดเดาล่วงหน้าได้
ต้องใช้เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเยาวชนของท่านเพื่อค้นหาภาคที่จะเป็นเจ้าภาพรับนักเรียน
่
เชือมโยงกั
บภาคอื่น ๆ (Connect with Other Districts)
ภาคจำ�นวนมากได้กำ�หนดความสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนกันในระยะยาวซึ่งทำ�ให้ง่ายต่อการจัด
วางตัวนักเรียนอย่างมีประสิทธิผล และทำ�ให้ระบบการสนับสนุนที่มีอยู่สำ�หรับนักเรียนในระหว่าง
การแลกเปลี่ยนมีความเข้มแข็งมากขึ้น หากภาคของท่านยังไม่ได้มีความสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยน
หรือต้องการจะพัฒนาคู่มิตรใหม่ ๆ ทำ�เนียบของโรตารีสากลเกี่ยวกับประธานเยาวชนแลกเปลี่ยน
ของภาคและเจ้าหน้าที่สหภาคสามารถช่วยท่านในการจัดหาการติดต่อที่เหมาะสมสำ�หรับภาคหรือ
ประเทศที่ท่านต้องการจัดวางตัวนักเรียนได้ โรตารีสากลส่งอีเมลทำ�เนียบดังกล่าวนี้ให้แก่ประธาน
เยาวชนแลกเปลี่ยน เจ้าหน้าที่ และผู้ติดต่อต่าง ๆ ทุก 3 เดือน ผู้ที่มีตำ�แหน่งเหล่านี้ยังสามารถเข้า
ถึงทำ�เนียบฉบับล่าสุดในบัญชี My Rotary ของพวกเขา เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านที่จะ
ยืนยันว่าภาคเจ้าภาพได้รับการรับรองให้มีส่วนร่วมได้ ส่งอีเมลไปที่ youthexchange@rotary.org
หากท่านมีคำ�ถามเกี่ยวกับสถานภาพการรับรองหรือต้องการได้รับทำ�เนียบ
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การประกาศอย่างเป็นทางการ (Make It Official)
เมื่อท่านได้จัดวางตัวนักเรียนแล้ว ต้องให้เจ้าหน้าที่เยาวชนแลกเปลี่ยนในภาคหรือสโมสรที่มีส่วน
ร่วม นักเรียนและบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของนักเรียนลงนามข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรในข้อตกลงรวมถึงความคาดหวังของภาคเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนต้องระบุเกี่ยวกับ
(แต่ไม่ได้จำ�กัดเพียงเท่านี้)
• ระยะเวลาของการแลกเปลี่ยน
• จำ�นวนครอบครัวเจ้าภาพ
• การคัดเลือกและการปฐมนิเทศนักเรียน
• ผู้ติดต่อรวมทั้งบริการในยามฉุกเฉินและการสนับสนุน
• ค่าธรรมเนียมและเงินเดือนของนักเรียน
• ความคาดหวังในการประพฤติปฏิบัติและการกระทำ�ตามระเบียบวินัยที่กำ�หนด
การสื่อสารตลอดกระบวนการเป็นกุญแจสำ�คัญของการแลกเปลี่ยนที่ประสบความสำ�เร็จ แจ้งให้ผู้
มีส่วนร่วมทุกคนทราบเกี่ยวกับแผนการเดินทางและวันเดินทางมาถึงของนักเรียน สอบถามภาค
ที่เป็นเจ้าภาพเกี่ยวกับแผนงานสำ�หรับการพบปะกับนักเรียนที่สนามบินและช่วยให้พวกเขาคุ้น
เคยกับครอบครัวเจ้าภาพครอบครัวแรก ขอรับการยืนยันจากภาคเจ้าภาพว่านักเรียนไปถึงอย่าง
ปลอดภัย

การเตรียมตัวนักเรียนที่จะเดินทางไปต่างประเทศ และ
บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย (Preparing Outbound Students and Their Parents or Legal Guardians)

สิ่งสำ�คัญ!
การอบรมเกี่ยวกับการตระหนักและ
การป้องกันการคุกคามและล่วงละเมิด
ในการปฐมนิเทศเป็นข้อบังคับสำ�หรับ
นักเรียนและบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
ตามกฎหมายทุ ก คน เพื่อให้ภาค
สามารถรักษาสถานภาพที่ได้รับการ
รับรองและมีส่วนร่วมในโปรแกรม
เยาวชนแลกเปลี่ยนได้

โปรแกรมการปฐมนิเทศจะแตกต่างกันไปในแต่ละสโมสรหรือภาคแต่ควรจะรวมถึงหัวข้อเรื่อง
สำ�คัญที่สรุปอยู่ข้างล่างนี้ ภาคที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสหภาคจะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมใน
โปรแกรมการปฐมนิเทศที่มีขนาดใหญ่กว่า
การเตรียมนักเรียนเพื่อให้มีประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนควรจะเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่
รวมถึงการรวมตัวในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือการพบปะสั้น ๆ ในระหว่างปีก่อนการเดินทาง มอบ
เอกสารให้นักเรียนอ่านเกี่ยวกับประเทศเจ้าภาพและส่งเสริมให้พวกเขาทำ�การเรียนรู้ด้วยตนเอง
กระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปและผ่อนคลายนี้ จะทำ�ให้นักเรียนมีโอกาสได้ซึมซับและตอบสนอง
กับข้อมูลข่าวสารจำ�นวนมากได้
การประชุมปฐมนิเทศยังให้โอกาสแก่ท่านในการทำ�ให้มั่นใจว่านักเรียนพร้อมสำ�หรับการแลก
เปลี่ยนเยาวชน โดยการดูการสนองตอบต่อข้อมูลข่าวสารที่นำ�เสนอในการประชุมและปฏิสัมพันธ์
กับเพื่อน ๆ และโรแทเรียน
เชิญศิษย์เก่าเยาวชนแลกเปลี่ยนให้มีส่วนร่วมในการปฐมนิเทศ เพื่อน ๆ สามารถให้ความเข้าใจ
อย่างลึกซึ้งที่มีค่า จัดสรรเวลาเพียงพอให้แก่นักเรียนได้พูดคุยกับศิษย์เก่าเพื่อให้พวกเขาได้เข้าใจ
เกี่ยวกับประสบการณ์การแลกเปลี่ยนได้ดีขึ้น หากเป็นไปได้ควรรวมนักเรียนแลกเปลี่ยนที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศในปัจจุบันเข้าไว้ในการปฐมนิเทศด้วย
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หัวข้อสำ�หรับการปฐมนิเทศนักเรียนที่เดินทางไปต่างประเทศ
(Outbound Orientation Topics)

เพื่อเป็นการเตรียมตัวให้นักเรียนสำ�หรับประสบการณ์การแลกเปลี่ยนของพวกเขา จงรวมหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ในการปฐมนิเทศนักเรียนที่เดินทางไปต่างประเทศ
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม (Basic Program Information)

•
•
•
•

พันธกิจและคุณค่าของโรตารี
การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นอย่างไร (การนำ�เสนอสั้น ๆ โดยนักเรียนที่เดินทางมาจาก
ต่างประเทศในปัจจุบัน หรืออดีตนักเรียนแลกเปลี่ยน)
การเงินและงบประมาณสำ�หรับเบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่าย
บทบาทของสโมสรเจ้าภาพและที่ปรึกษาโรแทเรียน

ความคาดหวัง (Expectations)

•
•
•
•
•
•
•

กฎระเบียบและข้อบังคับของภาคและสโมสร
บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบของผู้มีส่วนร่วมและผู้นำ�
ข้อจำ�กัดในการเดินทาง
การเป็นทูตสันถวไมตรีของประเทศของพวกเขาและโรตารี
ข้อแนะนำ�ในการนำ�เสนอเกี่ยวกับประเทศของพวกเขาในการประชุมโรตารี
การสื่อสารกับครอบครัวและมิตรสหายที่บ้าน
คำ�แนะนำ�สำ�หรับการแลกเปลี่ยนที่ประสบความสำ�เร็จ

ความปลอดภัย (Safety)

•
•
•
•

การป้องกันการคุกคามและการล่วงละเมิด การอบรมถึงความตระหนัก และการรายงาน
(เป็นข้อกำ�หนด)
กฎหมายของประเทศและท่าทีโดยทั่วไปต่อชนกลุ่มน้อย
บทบาทของที่ปรึกษาโรแทเรียนในสโมสรเจ้าบ้าน
หมายเลขสำ�หรับการติดต่อ 24 ชั่วโมงของภาค รวมทั้งรายละเอียดการติดต่อสำ�หรับ
ประธานของภาคที่ส่งนักเรียน ผู้ว่าการภาค นายกสโมสร ที่ปรึกษาโรแทเรียน บุคคลที่
เป็นทรัพยากรซึ่งมิใช่โรแทเรียน 2 คน (ชาย 1 คนและหญิง 1 คน)

รายละเอียดการเดินทาง (Travel Information)

•
•
•
•

หนังสือเดินทางและข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและความรับผิดชอบ
การประกันการเดินทางของนักเรียนและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพ
คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับกระเป๋าเดินทางและการจัดกระเป๋า

การเตรียมการทางด้านวัฒนธรรม (Cultural Preparation)

•
•
•
•
•
•
•

การเตรียมการเกี่ยวกับวัฒนธรรมข้ามชาติและเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศเจ้าภาพ
การปรับตัวและการอดกลั้นต่อวัฒนธรรม
ความคาดหวังในวัฒนธรรมและข้อสันนิษฐาน
การฝึกอบรมด้านภาษา
การอาศัยอยู่กับครอบครัวเจ้าภาพและการแสดงความมีมารยาท
การให้ของขวัญ
โรคคิดถึงบ้านและแนวทางในการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
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ข้อมูลเพิ่มเติมสำ�หรับการปฐมนิเทศบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมาย
(Additional Information for Orientation of Parents/Legal Guardians)

•
•
•
•
•
•
•

ความปลอดภัยในการ
เดินทาง
นักเรียนทุกคนและครอบครัวต้องเข้าใจ
ถึงความเสี่ยงจากการเดินทางระหว่าง
ประเทศ การห้าม การเฝ้าระวัง การ
เตือนภัย ในการเดินทางที่ประกาศโดย
รัฐบาลจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
นักเรียนและบิดามารดาควรพิจารณา
คำ�แนะนำ�ในการเดินทางของประเทศ
ของตน ไปยังประเทศเจ้าภาพของบุตร
หลานก่อนการแลกเปลี่ยน หากสถาน
ทูตของประเทศของนักเรียนระบุว่า
ประเทศเจ้าภาพมีความเสี่ยงสูง บิดา
มารดาควรทำ�งานร่วมกับภาคที่ส่ง
และภาคที่เป็นเจ้าภาพเพื่อให้เข้าใจ
อย่างถ่องแท้ถึงความหมาย โรแทเรียน
ในท้องถิ่นสามารถเสนอข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันมากขึ้น ในท้ายที่สุดแล้วบิดา
มารดาเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับความ
เสี่ยงและยินยอมในการแลกเปลี่ยน
หากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตาม
กฎหมายของนักเรียนยังคงมีความ
ห่วงใยเกี่ยวกับความปลอดภัย พวก
เขาสามารถถอนชื่อบุตรหลานออกจาก
โปรแกรมได้

ความท้าทายในการเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของนักเรียนแลกเปลี่ยน
ข้อกำ�หนดทางการเงิน
การเตรียมการเดินทาง
รายละเอียดการติดต่อและบทบาทของที่ปรึกษาโรแทเรียนในสโมสรเจ้าบ้าน
การปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสื่อสารกับนักเรียนในระหว่างการแลกเปลี่ยน
การไปเยือนนักเรียนในต่างประเทศ
สิ่งที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองทางกฎหมายสามารถคาดหวังในระหว่างและหลังจาก
การกลับบ้าน เช่น ความรู้สึกสับสนต่อวัฒนธรรมที่ไม่คุ้นเคย (reverse culture shock)
เมื่อกลับถึงบ้าน

การทำ�ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายมีส่วน
ร่วมในการแลกเปลี่ยนเยาวชน
(Engaging Parents or Legal Guardians in Youth Exchange)

การสนับสนุนจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายก่อน ระหว่าง และหลังการแลกเปลี่ยน
ของนักเรียนจะสร้างประสบการณ์ในทางที่ดีให้แก่นักเรียนและทำ�ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองตาม
กฎหมายได้ส่งเสริมเป้าหมายของโปรแกรม
ก่อนการแลกเปลี่ยน (Before the Exchange)
เป็นเรื่องสำ�คัญที่จะต้องรวมเอาบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของนักเรียนที่จะเดินทางไป
ต่างประเทศเข้าไว้ในกระบวนการคัดเลือกและการปฐมนิเทศ เพื่อให้พวกเขาเข้าใจสิ่งที่คาดหวังจาก
พวกเขาและบุตรหลาน
ความคาดหวังและกฎระเบียบ (Expectations and Rules)

อธิบายถึงกฎระเบียบและข้อบังคับของโปรแกรมและนักเรียนจะได้รับประโยชน์อย่างไร กำ�หนดให้
ทั้งบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายและนักเรียนยินยอมเห็นชอบต่อกฎระเบียบโดยเป็นลาย
ลักษณ์อักษร รวมถึงกฎระเบียบในการที่บิดามารดาต้องทำ�ตาม เช่นข้อจำ�กัดในการเดินทางหรือ
การสื่อสาร รวมทั้งกฎระเบียบที่นักเรียนต้องปฏิบัติ โดยการเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของกฎระเบียบ
และมุ่งมั่นที่จะผูกพันตามกฎระเบียบนั้น บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายสามารถส่งเสริม
บุตรหลานในการยึดถือกฎระเบียบนั้น
ข้อผูกพันทางการเงิน (Financial Obligations)

ค่าใช้จ่ายสำ�หรับบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายสามารถแตกต่างกันไปตามภาคและขึ้น
อยู่กับข้อเสนอของทุนการศึกษา หน้าที่รับผิดชอบทางการเงินโดยเฉพาะสำ�หรับบิดามารดาหรือผู้
ปกครองตามกฎหมายควรจะอธิบายอย่างชัดเจนและเห็นชอบด้วยกันทั้งสองฝ่าย บิดามารดาหรือ
ผู้ปกครองตามกฎหมายมักจะเป็นผู้จ่ายค่าเดินทางทั้งหมดรวมทั้งค่าใช้จ่ายสำ�หรับหนังสือเดินทาง
วีซ่าและการประกันการเดินทาง บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายยังต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเล็ก ๆ
น้อย ๆ ในระหว่างการแลกเปลี่ยน เป็นค่าสันทนาการ ของว่างหรือของที่ระลึก ภาคของท่านอาจ
จะกำ�หนดกองทุนฉุกเฉินซึ่งสามารถจะชดใช้ให้ได้ทั้งหมดหรือบางส่วนหากไม่จำ�เป็น ภายหลังการ
แลกเปลี่ยนสิ้นสุดลง
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การประกันการเดินทางของนักเรียน (Student Travel Insurance)

บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายและนักเรียนมีหน้าที่ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
อุบัติเหตุและด้านการแพทย์ทั้งหมด และจัดหาประกันภัยการเดินทางซึ่งครอบคลุมถึงด้านการ
แพทย์และทันตแพทย์สำ�หรับความป่วยไข้และความเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุ ผลประโยชน์จากการ
เสียชีวิต (รวมทั้งการส่งศพกลับบ้าน) ผลประโยชน์จากการทุพพลภาพ/การสูญเสียอวัยวะ (ซึ่งรู้จัก
กันในนามผลประโยชน์ที่เป็นเงินก้อน) การอพยพทางการแพทย์ฉุกเฉิน ค่าใช้จ่ายในการไปเยี่ยม
ฉุกเฉิน บริการให้ความช่วยเหลือแบบฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง และความรับผิดทางกฎหมาย (คุ้มครอง
เด็กนักเรียนจากการกระทำ�หรือการละเว้นที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับโปรแกรมการแลกเปลี่ยนเยาวชน)
สอดคล้องกับระดับการคุ้มครองขั้นต่ำ�ของโรตารีที่สรุปไว้ในประมวลนโยบายของโรตารี (Rotary
Code of Policies) การประกันภัยคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการยกเลิกต่าง ๆ การสูญเสียทรัพย์สิน
การสูญเสียเงิน หรือการลักพาตัวและการเรียกค่าไถ่ ยังสามารถซื้อเพิ่มเติมได้ตามดุลยพินิจของ
บิดามารดา

ความปลอดภัยในการ
เดินทาง (ต่อ)
ครอบครัวควรจะลงชื่อในโปรแกรม
รับการแจ้งเตือนสำ�หรับผู้เดินทางผ่าน
สถานทูตของตนในท้องถิ่น หากมีเหตุ
ฉุกเฉินที่เป็นเรื่องใหญ่ เช่น ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ ความไม่ ส งบทางการ
เมืองหรือการก่อการร้ายเกิดขึ้น ภาค
เจ้าภาพจะมีการติดต่อกับภาคที่ส่ง
นักเรียน บิดามารดาหรือผู้ปกครองตาม
กฎหมายและโรตารีสากล บิดามารดา
หรือผู้ปกครองตามกฎหมายพร้อมกับ
ภาคที่ส่งและเป็นเจ้าภาพรับนักเรียน
ควรจะประเมินความเสี่ยงและยินยอม
ให้เด็กยังคงอยู่ในประเทศเจ้าภาพหรือ
กลั บ บ้ าน ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งในทั้งสาม
ฝ่ายนี้รู้สึกไม่สบายใจที่จะดำ�เนินการ
แลกเปลี่ยนต่อไป การกลับบ้านให้เร็ว
ขึ้นควรจะถูกจัดเตรียมทันทีที่มีความ
ปลอดภัยในการเดินทาง

เนื่องจากภาคเจ้าภาพจะต้องสามารถให้การดูแลทางด้านการแพทย์ฉุกเฉินในทันทีทันใดได้ ความ
คุ้มครองจะต้องเป็นที่พึงพอใจแก่ภาคที่เป็นเจ้าภาพ โดยมีความคุ้มครองตั้งแต่เวลาที่นักเรียนออก
จากบ้านจนกระทั่งกลับบ้าน หากมีข้อกำ�หนดทางกฎหมายสำ�หรับการประกันการเดินทางที่จะต้อง
ซื้อในประเทศเจ้าภาพ การประกันนั้นจะต้องเป็นไปตามระดับความคุ้มครองขั้นต่ำ�ของโรตารีสากล
และในทุกกรณีควรจะหลีกเลี่ยง Dual Insurance หากไม่ได้รับการยินยอมโดยทุกภาคส่วน

ในระหว่างการแลกเปลี่ยน

(During the Exchange)

การเดินทางของนักเรียนในระหว่างการแลกเปลี่ยน
(Student Travel While on Exchange)

ภาคและสโมสรเจ้าภาพมากมายจัดโอกาสให้นักเรียนได้เดินทางเป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยน
การเดินทางถูกจัดเตรียมโดยสโมสร ภาค หรือกลุ่มภาคร่วมเจ้าภาพ เช่น ค่ายการปฐมนิเทศ การ
ประชุมใหญ่ประจำ�ปี และงานกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งถูกพิจารณาว่าเป็นประเพณีและไม่จำ�เป็นต้องขอ
อนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย สำ�หรับการเดินทางอื่น ๆ ทั้งหมดรวมทั้งการ
เดินทางกับครอบครัวเจ้าภาพหรือการเดินทางท่องเที่ยวภายนอกชุมชนท้องถิ่น (ตามที่กำ�หนดโดย
ภาคเจ้าภาพ) ภาคเจ้าภาพจะต้องได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบิดามารดาหรือ
ผู้ปกครองตามกฎหมายและแบ่งปันรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมสถานที่จัดงาน กำ�หนดการเดิน
ทาง ที่พักและรายละเอียดการติดต่อ
การสื่อสารระหว่างเด็กกับบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย
(Communication between Child and Parent or Legal Guardian)

ท่ า นควรจะส่ ง เสริ ม การติ ด ต่ อ สื่ อ สารอย่ า งสม่ำ � เสมอระหว่ า งบิ ด ามารดาหรื อ ผู้ ป กครองตาม
กฎหมายกับบุตรหลานในระหว่างการแลกเปลี่ยน แต่ไม่ได้จำ�กัดเพียงเท่านี้ ต้องช่วยให้บิดามารดา
เข้าใจว่าการสื่อสารมากจนเกินไปสามารถเป็นผลกระทบทางลบแก่ศักยภาพของเด็กในการฝังตัว
เองอยู่ในชุมชนเจ้าภาพ เป็นเรื่องสำ�คัญที่จะให้เวลาแก่นักเรียนในการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม
ใหม่ ๆ เอาชนะความรู้สึกสับสนในวัฒนธรรมที่ไม่คุ้นเคย (Culture Shock) และปรับตัวให้เข้ากับ
สิ่งใหม่ ๆ รอบตัว
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การไปเยี่ยมของบิดามารดา (Parental Visits)

ไม่ควรส่งเสริมให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายไปเยี่ยมบุตรหลานในระหว่างการแลก
เปลี่ยน การไปเยี่ยมอาจจะทำ�ให้มีผลตามมาหรือเพิ่มความคิดถึงบ้านและขัดขวางการทำ�ตัวให้
กลมกลืนกับวัฒนธรรมใหม่ ต้องเน้นว่าทั้งสโมสรและภาคเจ้าภาพจะต้องอนุมัติการไปเยี่ยมเยียน
ก่อนที่จะเกิดขึ้น หากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายวางแผนจะไปเยี่ยมเยียนต้องแนะนำ�
เป็นอย่างยิ่งว่าควรจะกระทำ�หลังจากการแลกเปลี่ยนไปแล้ว 2 เดือน พวกเขาไม่ควรจะไปเยี่ยม
ในระหว่างวันหยุดเพราะในช่วงนี้เป็นการมีประสบการณ์ทางด้านวัฒนธรรมที่สำ�คัญยิ่งสำ�หรับ
นักเรียน และเป็นโอกาสสำ�หรับครอบครัวเจ้าภาพที่จะทำ�ให้นักเรียนมีส่วนเกี่ยวข้องในงานกิจกรรม
ที่สำ�คัญ
การเดินทางกลับของนักเรียนตามกำ�หนดและหลังจากการ
แลกเปลี่ยน (Student’s Scheduled Return and After the Exchange)
ความรู้สึกสับสนต่อวัฒนธรรมที่คุ้นเคยหลังจากกลับมาบ้านซึ่งมักจะรวมถึงความยากลำ�บากในการ
ปรับตัวและการสับสนเกี่ยวกับสถานที่เมื่อกลับมาบ้าน เป็นวลีที่สำ�คัญของประสบการณ์ในการแลก
เปลี่ยน เป็นเรื่องสำ�คัญที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายควรจะเข้าใจและเตรียมจัดการ
กับการเปลี่ยนถ่ายนี้ ในขณะที่ชีวิตของพวกเขา โดยพื้นฐานแล้วยังคงเหมือนในระหว่างการแลก
เปลี่ยน บุตรหลานของพวกเขามักจะมีประสบการณ์ที่ลึกซึ้งในการแลกเปลี่ยน โดยการสื่อสารอย่าง
สม่ำ�เสมอตลอดการแลกเปลี่ยน บิดามารดาจะมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับประสบการณ์ใหม่ของ
นักเรียนและช่วยพวกเขาให้ปรับตัวได้เมื่อกลับบ้าน
ความท้าทายตามปกติที่สุดสำ�หรับบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายก็คือการจัดการกับความ
เป็นอิสระที่เพิ่งค้นพบใหม่ของนักเรียน ไม่ใช่เรื่องผิดปกติสำ�หรับนักเรียนที่จะพบว่ากฎระเบียบที่
พวกเขาได้ใช้ชีวิตอยู่ก่อนการแลกเปลี่ยนนั้น ในปัจจุบันนี้ดูเหมือนจะเข้มงวดจนเกินไป การเตรียม
การสำ�หรับการเปลี่ยนแปลงนี้ จะทำ�ให้ครอบครัวสามารถตอบสนองในทางบวกได้ง่ายขึ้น
ชีวิตภายหลังจากการแลกเปลี่ยน (Life After the exchange)

โรแทเรียนจากภาคและสโมสรที่ส่งนักเรียนสามารถช่วยนักเรียนที่เดินทางกลับมาให้ปรับตัวได้ภาย
หลังจากการแลกเปลี่ยนโดยการติดต่อกับพวกเขาและครอบครัวอยู่เสมอ จัดให้นักเรียนและบิดา
มารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรม โปรแกรมและงานต่าง ๆ ของโรตารี
จัดการประชุมพบปะสั้น ๆ กับนักเรียนที่กลับมาและบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเพื่อ
เรียนรู้ว่าท่านจะสามารถปรับปรุงโปรแกรมให้ดีขึ้นได้อย่างไร เชื่อมโยงนักเรียนกับสมาคมศิษย์เก่า
ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนอื่น ๆ ที่กลับมาแล้ว เรียนรู้เกี่ยวกับสมาคมศิษย์เก่าในบทที่ 6

เยาวชนแลกเปลี่ยนของโรตารี

27

การติดต่อสื่อสารกับนักเรียนระหว่างการแลกเปลี่ยน
(Maintaining Communication With Students)

สโมสรและภาคควรสื่อสารอย่างสม่ำ�เสมอกับนักเรียนที่อยู่ในต่างประเทศระหว่างการแลกเปลี่ยน
กำ�หนดวิธีการในการรายงานกับนักเรียนแต่ละคน และขอให้นักเรียนส่งอีเมลอัพเดทเรื่องราวต่าง ๆ
ไปยังที่ปรึกษาโรแทเรียนจากสโมสรเจ้าบ้านหรือโรแทเรียนที่ได้รับมอบหมายอย่างน้อยทุก 3 เดือน
การสื่อสารอย่างสม่ำ�เสมอจะช่วยให้ภาคได้รู้ว่านักเรียนกำ�ลังปรับตัวและตระหนักถึงความท้าทาย
ต่าง ๆ ที่อาจจะต้องพบอย่างไร ทำ�ให้มั่นใจว่าเด็กนักเรียนทุกคนมีรายละเอียดการติดต่อฉุกเฉินกับ
ภาคของท่าน

สิ่งที่ควรทราบ
ครอบครัวของนักเรียนที่เดินทางไปต่าง
ประเทศบางครอบครัวได้รับประโยชน์
จากการเป็นเจ้าภาพรับนักเรียนที่เดิน
ทางเข้ามาในประเทศ ไม่แต่เพียงบิดา
มารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย
เท่านั้นที่ได้เรียนรู้อย่างมากมายเกี่ยว
กับวัฒนธรรมของประเทศอื่น แต่
พวกเขายังเข้าใจได้ดีขึ้นเกี่ยวกับความ
ท้าทายและโอกาสที่บุตรหลานจะได้
ประสบการณ์ในต่างประเทศ การเป็น
เจ้าภาพเป็นการพิจารณาตัดสินใจ
ของครอบครัว และมิได้เป็นข้อกำ�หนด
ในการที่บุตรหลานเข้าร่วมในโปรแกรม

5
สโมสรเจ้าภาพ
ครอบครัวเจ้าภาพ
่ กษาโรแทเรียน
การคัดเลือกทีปรึ
การสื่อสารกับนักเรียนก่อนการ
มาถึง
การจัดเตรียมการปฐมนิเทศ
ต้อนรับการมาถึง
การจัดความช่วยเหลือระหว่าง
การแลกเปลี่ยน
การจัดการการกลับบ้านก่อน
เวลาที่กำ�หนดไว้
การเดินทางกลับตามกำ�หนด
และความสำ�เร็จลุล่วงของการ
แลกเปลี่ยน

คำ�แนะนำ�สำ�หรับ
การเป็นเจ้าภาพ
นักเรียนเยาวชนแลกเปลี่ยน

(Guidelines for Hosting a Youth Exchange Student)
การเป็นเจ้าภาพนักเรียนเยาวชนแลกเปลี่ยนทำ�ให้โรแทเรียนและผู้อยู่อาศัยในชุมชนมีโอกาสที่จะได้
เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศอื่นภายในชุมชนของพวกเขา นักเรียนและสมาชิกของชุมชนในท้อง
ถิ่นสามารถร่วมสร้างประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยน สิ่งตอบแทนที่ได้รับสำ�หรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
นับเป็นความน่าประทับใจ แต่การเป็นเจ้าภาพนักเรียนต้องมีความมุ่งมั่นในเรื่องของเวลาซึ่งเป็นสิ่ง
สำ�คัญสำ�หรับโรแทเรียนในสโมสรและภาคที่เป็นเจ้าภาพ
ในการจัดเตรียมการสำ�หรับประสบการณ์การแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดที่จะเป็นไปได้ สโมสรและภาคที่
เป็นเจ้าภาพมีหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องดังต่อไปนี้
• การคัดกรองและคัดเลือกครอบครัวเจ้าภาพ
• การแต่งตั้งที่ปรึกษาที่เป็นโรแทเรียน
• การประสานงานการปฐมนิเทศนักเรียนที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
• การพัฒนาระบบการสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ

สโมสรเจ้าภาพ

(Host Clubs)

คณะกรรมการเยาวชนแลกเปลี่ยนของภาคควรจะทำ�งานร่วมกับผู้ว่าการภาคและผู้ช่วยผู้ว่าการ
ภาค เพื่อบ่งชี้สโมสรที่มีความสนใจในโปรแกรมและมีศักยภาพในการสนับสนุนนักเรียนที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ (Inbound) กรรมการของภาคควรจะจัดให้สโมสรที่มีความคาดหวังอย่าง
จริงจังเกี่ยวกับเรื่องความมุ่งมั่นในเวลาและการเงินที่สโมสรจะต้องรับเมื่อเป็นเจ้าภาพรับนักเรียน
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าที่รับผิดชอบของสโมสรเจ้าภาพในบทที่ 3

ครอบครัวเจ้าภาพ

(Host Families)

การหาครอบครัวเจ้าภาพ (Finding Host Families)
นักเรียนแลกเปลี่ยนในระยะยาวจะต้องมีครอบครัวเจ้าภาพมากกว่า 1 ครอบครัวและควรจะเป็น 3
ครอบครัวที่แตกต่างกันในระหว่างการแลกเปลี่ยน โดยการอาศัยอยู่ในบ้านของหลาย ๆ ครอบครัว
นักเรียนจะได้มองเห็นถึงความหลากหลายของประสบการณ์ในประเทศเจ้าภาพและเข้าใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมในภาพรวมได้ดีขึ้น ในขณะที่อาจจะไม่สามารถจัดหาครอบครัวเจ้าภาพ 3 ครอบครัวได้
ก่อนที่นักเรียนจะมาถึง แต่ต้องมั่นใจว่าจะจัดหาครอบครัวเจ้าภาพสำ�รองชั่วคราวได้ล่วงหน้า

ครอบครัวเจ้าภาพควรรับผิดชอบ ตั้งใจ และสนใจในการต้อนรับเยาวชนจากประเทศอื่นมาอยู่ที่
บ้าน ครอบครัวเจ้าภาพไม่จำ�เป็นต้องเป็นครอบครัวของโรแทเรียน อันที่จริงแล้วสมาชิกในชุมชน
มักจะมีความสนใจในการเข้าร่วมโรตารีเพราะการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเยาวชน ท่าน
สามารถหาครอบครัวเจ้าภาพโดยการใช้วิธีที่เหมือนกับท่านโฆษณาโปรแกรมแก่นักเรียนที่คาดหวัง
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เพื่อเป็นการปกป้องความเป็นส่วนตัวของนักเรียน ต้องไม่ใช้ข้อมูลที่บ่งชี้ความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับ
นักเรียนในการส่งเสริมแก่สาธารณะ ซึ่งอาจจะต้องห้ามตามกฎหมายท้องถิ่น
ข้อเสนอแนะในการหาครอบครัวเจ้าภาพที่คาดหวัง
• ส่งเสริมให้โรแทเรียนเป็นเจ้าภาพรับนักเรียน เชื้อเชิญนักเรียนที่เดินทางเข้ามาในประเทศ
ในปัจจุบันมาร่วมประชุมสโมสรเพื่อให้สมาชิกได้ฟังเกี่ยวกับประสบการณ์กับครอบครัว
เจ้าภาพด้วยตนเอง
• ขอให้โรแทเรียนแนะนำ�ครอบครัวของผู้ที่ไม่ได้เป็นโรแทเรียน ซึ่งพวกเขารู้สึกว่ามีคุณสมบัติและอาจจะสนใจในการเป็นเจ้าภาพรับนักเรียนเยาวชนแลกเปลี่ยน
• ขอให้ ค รอบครั ว ที่ เ คยเป็ น เจ้ า ภาพรั บ นั ก เรี ย นซึ่ ง ประสบความสำ � เร็ จ ให้ คำ � แนะนำ �
ครอบครัวอื่น ๆ ในชุมชนที่อาจจะสนใจในการเป็นเจ้าภาพ
• ขอให้ครอบครัวศิษย์เก่าเยาวชนแลกเปลี่ยนทำ�หน้าที่เป็นเจ้าภาพ พวกเขาอาจจะชื่นชอบ
โอกาสที่จะได้มีส่วนร่วมในโปรแกรมเพราะเคยได้รับโอกาสสำ�หรับบุตรหลานของพวกเขา
• ขอให้ศิษย์เก่านักเรียนแลกเปลี่ยนให้ชื่อครอบครัวที่พวกเขารู้สึกว่าเป็นพ่อแม่เจ้าภาพที่ดี
• ทำ�การนำ�เสนอเกี่ยวกับโปรแกรมการแลกเปลี่ยนเยาวชนให้แก่บิดามารดาและสมาคม
ต่าง ๆ ในชุมชน เน้นความสำ�คัญถึงประโยชน์ในการเป็นเจ้าภาพและติดตามผลกับผู้ที่
แสดงความสนใจ
• ติดต่อกับศิษย์เก่านักเรียนแลกเปลี่ยนอยู่เสมอ พวกเขาอาจจะเป็นครอบครัวเจ้าภาพที่
ยอดเยี่ยมและเป็นโรแทเรียนในอนาคต
การคัดเลือกครอบครัวเจ้าภาพ (Selecting Host Families)
แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมและแจกใบสมัครครอบครัวเจ้าภาพของภาคให้แก่ครอบครัวที่
แสดงความสนใจในการเป็นเจ้าภาพ เมื่อพิจารณาใบสมัครและสัมภาษณ์เจ้าภาพที่คาดหวัง ขอให้
มองหาครอบครัวที่รับผิดชอบและมีความตั้งใจ บ่งชี้ครอบครัวให้หลากหลายรวมถึงครอบครัวที่มี
บุตรอายุน้อย บางครอบครัวมีบุตรอายุไล่เลี่ยกับนักเรียนหรือบางครอบครัวที่ไม่มีบุตรอยู่ที่บ้าน พ่อ
แม่เลี้ยงเดี่ยว คู่ครองเพศเดียวกัน หรือผู้ที่เกษียณอายุอาจจะเป็นเจ้าภาพที่ยอดเยี่ยมได้ทั้งสิ้น
อย่าเลือกครอบครัวที่เต็มใจจะจัดห้องพักและอาหารให้เท่านั้น ควรหาครอบครัวที่จะส่งเสริม
ประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนอย่างกระตือรือร้นโดยการทำ�ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ชุมชนที่หลากหลาย
เจ้าภาพที่มีประสิทธิภาพ (Effective Hosts)
ครอบครัวเจ้าภาพที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดจะต้อง
• มีความเอาใจใส่และให้ความนับถือซึ่งกันและกัน
• มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวในการที่มีใครคนใหม่อยู่ในบ้าน
• อารมณ์ดีและสามารถมองปัญหาได้รอบด้าน
• มีความอดทนและตั้งใจทำ�งานในระหว่างที่เกิดความเข้าใจผิดทั่ว ๆ ไปได้
• ตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ และไปเยือนสถานที่ต่าง ๆ นอกบ้าน
• สนใจในหัวข้อสนทนา วัฒนธรรม และสันทนาการที่หลากหลาย
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การคัดกรองครอบครัวเจ้าภาพ (Screening Host Families)
เพื่อเป็นการปกป้องนักเรียนและส่งเสริมประสบการณ์การแลกเปลี่ยนในทางบวก เป็นเรื่องสำ�คัญ
ที่จะต้องคัดกรองครอบครัวเจ้าภาพที่คาดหวังอย่างละเอียด สรุปกฎระเบียบและความคาดหวัง
ของโปรแกรมอย่างชัดเจน และประเมินเหตุผลที่ต้องการเป็นเจ้าภาพของครอบครัวเจ้าภาพที่มี
ศักยภาพ ครอบครัวเจ้าภาพทุกครอบครัวจะต้องกรอกใบสมัครของภาคให้สมบูรณ์และลงนามให้
เรียบร้อย ทำ�ตามกฎระเบียบของการแลกเปลี่ยนและให้อำ�นาจแก่ภาคในการดำ�เนินการตรวจสอบ
ภูมิหลังหรือพิจารณาตรวจสอบบันทึกประวัติอาชญากรรมที่เปิดเผยได้ ต้องตรวจสอบภูมิหลังทาง
ด้านอาชญากรรมรวมทั้งบันทึกข้อมูลทางกฏหมาย และตรวจสอบการอ้างอิงของสมาชิกที่เป็น
ผู้ใหญ่ทุกคนของครอบครัวเจ้าภาพ
การไปเยือนบ้านของครอบครัวเจ้าภาพ (Host Family Home Visits)
ก่อนการคัดเลือกครอบครัวเจ้าภาพ ผู้นำ�ภาคหรือสโมสรจะต้องไปเยี่ยมผู้สมัครที่บ้านในช่วงเวลา
ที่สมาชิกทุกคนของครอบครัวซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นกำ�ลังอยู่ที่บ้านในระหว่างการเยี่ยม ควร
พิจารณาหน้าที่รับผิดชอบของครอบครัวเจ้าภาพและมอบเอกสารของสโมสรหรือภาคเกี่ยวกับ
ประสบการณ์การเป็นเจ้าภาพ ยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการเข้าร่วมการปฐมนิเทศและการอบรม
ต่าง ๆ ตามที่กำ�หนดและช่วยให้นักเรียนแลกเปลี่ยนเข้าร่วมกิจกรรมของโรตารีตามที่กำ�หนด การ
ไปเยี่ยมที่บ้านตามกำ�หนดการ และไปเยี่ยมโดยมิได้แจ้งหรือแจ้งในระยะสั้นควรจะทำ�ก่อนและ
ระหว่างการแลกเปลี่ยนด้วย
เมื่อคัดกรองครอบครัวเจ้าภาพและไปเยี่ยมที่บ้าน ต้องสอบถามดังต่อไปนี้
• เหตุใดครอบครัวจึงสนใจที่จะเป็นเจ้าภาพนักเรียนแลกเปลี่ยน
• สมาชิกในครอบครัวมีประสบการณ์อะไรบ้างในเรื่องวัฒนธรรมที่แตกต่าง รวมถึงการเดิน
ทางไปต่างประเทศ ประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพ ความรู้เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศและ
ประสบการณ์อื่น ๆ
• มีการจัดเตรียมที่นอนให้แก่นักเรียนอย่างไร นักเรียนจะต้องมีเตียงนอนของตนเอง และ
หากจำ�เป็นที่จะต้องอยู่ร่วมห้องกับบุตรหลานของเจ้าภาพ จะต้องเป็นผู้ที่เป็นเพศเดียว
กันและควรจะมีอายุไล่เลี่ยกัน
• พวกเขาจะจัดการดูแลที่เหมาะสมและมีความรับผิดชอบแบบบิดามารดาเพื่อให้มั่นใจใน
ความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียนหรือไม่
• ครอบครัวจะผสมผสานนักเรียนแลกเปลี่ยนเข้ากับชีวิตประจำ�วันของพวกเขาได้อย่างไร
• นักเรียนจะได้รับมอบหมายให้ทำ�งานบ้านหรือไม่ หากมี เป็นงานประเภทใด
• ครอบครัววางแผนจะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะช่วยให้เยาวชนเข้าใจถึงชุมชนและประเทศ
เจ้าภาพได้ดีขึ้น
• นักเรียนจะไปโรงเรียนและไปทำ�กิจกรรมนอกหลักสูตรอื่น ๆ อย่างไร
• บิดามารดาเจ้าภาพจะจัดการกับสถานการณ์ที่ยากลำ�บากกับนักเรียนอย่างไร เช่น ความ
ท้าทายในเรื่องภาษาและการสื่อสาร ประเด็นทางระเบียบวินัยและอารมณ์ และความ
รู้สึกสับสนต่อวัฒนธรรมที่ไม่คุ้นเคย (Culture Shock)
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นอกจากนี้ ควรสังเกตสิ่งแวดล้อมของบ้านและพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
• สภาพทั่ว ๆ ไปของบ้านเป็นอย่างไร สะอาด มีแสงสว่าง ความร้อน และสิ่งจำ�เป็นอื่น ๆ
เพียงพอหรือไม่
• ครอบครัวมีทรัพยากรเพียงพอที่จะเป็นเจ้าภาพรับนักเรียนหรือไม่ เช่น มีพื้นที่และเวลา
เพียงพอ
• มีทีท่าว่านักเรียนจะมีความปลอดภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจในบ้านหรือไม่
การจัดวางตัวนักเรียนกับครอบครัวเจ้าภาพ
(Placing Students with Host Families)

เมื่อครอบครัวเจ้าภาพเป็นไปตามข้อกำ�หนดของการคัดกรองและการอบรมทั้งหมดแล้ว พวกเขา
จะได้รับการจับคู่กับนักเรียนแลกเปลี่ยน ครอบครัวเจ้าภาพจะต้องได้รับการอบรมซึ่งรวมถึงข้อมูล
เกี่ยวกับกฎระเบียบและการบริหารโปรแกรม รวมทั้งความตระหนักและการป้องกันการคุกคาม
และล่วงละเมิด ในการจับคู่ที่ดีสำ�หรับนักเรียนและครอบครัวควรพิจารณาดังนี้
• ความสนใจคล้ายคลึงกัน (สันทนาการ งานอดิเรก กีฬา และกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณี)
• อายุของลูกหลานครอบครัวเจ้าภาพ
• บุคลิกลักษณะและความเชื่อของทุกฝ่าย
เป็นการดีที่สุดที่จะจัดวางตัวนักเรียนกับครอบครัวเจ้าภาพครอบครัวแรกในทันทีที่เดินทางมาถึง
ประเทศเจ้าภาพ แทนที่จะเป็นการจัดวางชั่วคราว การจัดวางทันทีจะเป็นการช่วยให้การถ่ายโอน
ไปสู่บ้านหลังใหม่ของนักเรียนมีความราบรื่น
ครอบครัวเจ้าภาพเป็นสิ่งสำ�คัญสำ�หรับโปรแกรมและโรแทเรียนในสโมสรเจ้าภาพควรจะทำ�งาน
เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีกับครอบครัวต่าง ๆ เชิญพวกเขามางานกิจกรรมของสโมสรและแสดง
ความขอบคุณเป็นรายบุคคลและผ่านการส่งจดหมายขอบคุณเป็นลายลักษณ์อักษร ควรแนะนำ�การ
สร้างกลุ่มเครือข่ายครอบครัวเจ้าภาพซึ่งสามารถพบปะกันทุกเดือนเพื่อแบ่งปันความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ หลังจากการแลกเปลี่ยน ขอให้ทุกครอบครัวกรอกแบบฟอร์มการประเมินผล การ
สร้างความสัมพันธ์ที่เปิดเผยในทางบวกกับครอบครัวเจ้าภาพจะเป็นการเพิ่มพูนความเป็นไปได้ใน
การที่พวกเขาจะอยากเป็นเจ้าภาพรับนักเรียนในอนาคต หรือบางทีอาจจะมาเป็นโรแทเรียนได้
ในบางโอกาส สถานการณ์ของครอบครัวเจ้าภาพไม่เป็นผลดี และนักเรียนจะต้องถูกย้ายออก
โปรแกรมของการเป็ น เจ้ า ภาพทั้ ง หมดควรจะมี ค รอบครั ว เจ้ า ภาพที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การคั ด กรอง
อย่างน้อยหนึ่งครอบครัวเตรียมไว้เพื่อรับนักเรียนในกรณีฉุกเฉินหรือเป็นการชั่วคราว ลองหา
ครอบครัวเจ้าภาพที่มีประสบการณ์ซึ่งมีทักษะในการแก้ไขปัญหาและการทำ�งานร่วมกับเยาวชนใน
สถานการณ์วิกฤต
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การคัดเลือกที่ปรึกษาโรแทเรียน
(Selecting the Rotarian Counselor)

ที่ปรึกษาโรแทเรียนเป็นสิ่งสำ�คัญต่อความสำ�เร็จของการแลกเปลี่ยน เมื่อมอบหมายนักเรียนแลก
เปลี่ยนให้แก่ที่ปรึกษาควรพิจารณาดังนี้ี
• เพศ – แต่งตั้งที่ปรึกษาซึ่งเป็นเพศเดียวกันกับนักเรียนหากเป็นไปได้ หากนักเรียนมีที่
ปรึกษาที่ต่างเพศกัน ควรแต่งตั้งบุคคลที่เป็นเพศเดียวกัน (อาจจะเป็นโรแทเรียนหรือมิใช่
โรแทเรียน) เป็นบุคคลที่เป็นทรัพยากรเพิ่มเติมอีกหนึ่งคน
• มีพันธะสัญญาในเรื่องเวลา – ประเมินดูว่า ควรจะมีนักเรียนกี่คนต่อที่ปรึกษาหนึ่งคนที่จะ
ให้การดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรไฟล์และหน้าที่รับผิดชอบของที่ปรึกษาโรแทเรียนในบทที่ 3

การสื่อสารกับนักเรียนก่อนการมาถึง

(Communication with Students Before Arrival)

ทัน ทีที่น ั ก เรี ย นที ่ จ ะเดิ น ทางมาจากต่ า งประเทศ (inbound) ได้ ร ั บมอบหมายที่ป รึกษาและ
ครอบครัวเจ้าภาพ ควรส่งเอกสารการต้อนรับและปฐมนิเทศให้ดังนี้
• กำ�หนดการทั่วไปของปีแลกเปลี่ยน รวมทั้งการประชุมของภาค ทัศนศึกษา โอกาสในการ
เดินทางและกิจกรรมอื่น ๆ
• ชื่อและรายละเอียดการติดต่อของครอบครัวเจ้าภาพครอบครัวแรก
• ชื่อและรายละเอียดการติดต่อของที่ปรึกษาโรแทเรียน
• ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชุมชนและประเทศ (ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รัฐบาลในท้องถิ่น)
และวัฒนธรรม (สำ�นวนการพูด ความหมายของท่าทางในบางอย่าง การทักทายตาม
ประเพณีนิยม ประเพณีของวันหยุด วัฒนธรรมทางสังคม ความเชื่อและการปฏิบัติทาง
ศาสนา)
• ข้อมูลที่นำ�ไปใช้ได้เกี่ยวกับสภาพอากาศ เสื้อผ้า และโรงเรียน
• กฎระเบียบของภาค ข้อกำ�หนดในการประกันการเดินทางของนักเรียน ค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายของนักเรียน และจำ�นวนเงินกองทุนฉุกเฉิน
• ความคาดหวังในการมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยการพูดที่สโมสรต่างๆ
นอกจากนี้ สโมสรและภาคเจ้าภาพควรจะช่วยนักเรียนที่เดินทางมาจากต่างประเทศให้ได้รับวีซ่า
จั ด เตรี ย มการไปรั บ พวกเขาที่ ส นามบิ น และประสานงานการสมั ค รและการจ่ า ยค่ า เล่ า เรี ย นที่
โรงเรียนในท้องถิ่น ส่งเสริมการสื่อสารระหว่างนักเรียนและครอบครัวเจ้าภาพครอบครัวแรกและ
โรแทเรียนที่ปรึกษาก่อนที่นักเรียนจะเดินทางมาถึงเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับทรัพยากรที่มีความ
สำ�คัญ 2 ส่วนนี้และทำ�ให้ช่วงเปลี่ยนผ่านง่ายขึ้นในทันทีที่นักเรียนมาถึง
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การจัดเตรียมการปฐมนิเทศต้อนรับการมาถึง
(Arranging a Welcome Arrival Orientation)

ไปรับนักเรียนทุกคนเมื่อเดินทางมาถึง และแนะนำ�พวกเขาแก่ครอบครัวเจ้าภาพครอบครัวแรก
จัดการปฐมนิเทศนักเรียนที่เดินทางเข้ามาในประเทศอย่างเป็นทางการสั้น ๆ หลังจากที่นักเรียน
เดินทางมาถึง อาจจะทำ�เป็นกลุ่ม เช่น การปฐมนิเทศของภาคหรือกลุ่มสหภาคหรือเป็นรายบุคคล
โรแทเรียนที่ปรึกษาควรจะมาร่วมการประชุมปฐมนิเทศแต่ต้องพยายามให้สมาชิกสโมสรมาร่วมให้
มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรม (Program Information)

•
•
•
•
•

กฎระเบียบและข้อบังคับสำ�หรับนักเรียนที่กำ�หนดโดยสโมสร ภาคหรือกลุ่มสหภาคที่
เป็นเจ้าภาพ
ผลที่ได้รับจากการทำ�ผิดกฎของโปรแกรม และนโยบายการส่งกลับก่อนกำ�หนด
นโยบายเกี่ยวกับการเดินทางของนักเรียน รวมทั้งแบบฟอร์มต่าง ๆ และการอนุญาตที่
จำ�เป็น
เบี้ยเลี้ยงรายเดือน
รายละเอียดการติดต่อกับเจ้าภาพสำ�หรับประธานของภาค ผู้ว่าการภาค นายกสโมสร
และที่ปรึกษาโรแทเรียน

ความคาดหวัง (Expectations)

•
•
•
•
•

บทบาทของนักเรียนในฐานะทูตสันถวไมตรีของโรตารี
การมีส่วนร่วมในการประชุมสโมสรโรตารีและงานกิจกรรมโรตารีในท้องถิ่น
การสื่อสารกับที่บ้าน (ครอบครัว เพื่อนฝูงและภาคที่ส่งนักเรียน)
การเข้าโรงเรียนและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกหลักสูตร
การใช้คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ต สื่อทางสังคม และอีเมล

บริบทของขนบธรรมเนียมประเพณี (Cultural Context)

•
•
•
•

ประเพณีท้องถิ่นและสำ�นวนการพูด
ข้อมูลเกี่ยวกับท่าทาง พื้นที่ส่วนบุคคล และความแตกต่างในการสื่อสาร
สิ่งที่ควรทำ�และไม่ควรทำ� ทั้งที่เป็นเรื่องส่วนตัวและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ประเพณีและความคาดหวังของโรงเรียน

สุขภาพและความปลอดภัย (Health and Safety)

•
•
•
•
•

ความตระหนักและการป้องกันการคุกคามและล่วงละเมิด และวิธีการรายงานข้อกล่าวหา
เหล่านี้
หมายเลขโทรศัพท์เพื่อการติดต่อ 24 ชั่วโมงของภาค และบุคคลซึ่งเป็นทรัพยากรที่มิได้
เป็นโรแทเรียน 2 คน ผู้ชายหนึ่งคนและผู้หญิงหนึ่งคน
รายละเอียดการติดต่อกับผู้มีวิชาชีพด้านสุขภาพ การแพทย์ ทันตกรรม และสุขภาพจิต
ทรัพยากรการบริการทางสังคมในท้องถิ่น (หากมี) สายด่วนป้องกันการฆ่าตัวตาย สาย
ด่วนสำ�หรับวิกฤตการณ์ถูกข่มขืน และการปกป้องเด็ก และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย
ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่นและภาษีศุลกากรที่ใช้กับคนรุ่นเยาว์

เยาวชนแลกเปลี่ยนของโรตารี

34

การจัดความช่วยเหลือระหว่างการแลกเปลี่ยน
(Providing Assistance During the Exchange)

ตลอดระยะเวลาของการแลกเปลี่ยน ที่ปรึกษาโรแทเรียนและสมาชิกของสโมสรเจ้าภาพควรจะ
สื่อสารอย่างสม่ำ�เสมอกับนักเรียน จัดเตรียมการทางการเงินที่จำ�เป็น เช่น เบี้ยเลี้ยงรายเดือนและ
กองทุนฉุกเฉิน และอำ�นวยความสะดวกในการเปลี่ยนถ่ายจากครอบครัวเจ้าภาพหนึ่งไปยังอีก
ครอบครัวหนึ่ง
ควรจะมีความพร้อมสำ�หรับนักเรียนตลอดเวลาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อสงสัยหรือ
ความห่วงใยเกี่ยวกับครอบครัวเจ้าภาพหรือโรงเรียน จัดหาสถานที่เพื่อการพูดคุยประเด็นดังกล่าว
ให้ไกลจากบ้านครอบครัวเจ้าภาพ นอกเหนือจากการตอบรับโทรศัพท์จากนักเรียนแล้ว ที่ปรึกษา
โรแทเรียนควรจะริเริ่มการสื่อสารกับนักเรียนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งทางโทรศัพท์หรือการพบปะ
กัน ที่ปรึกษาหรือโรแทเรียนอื่นที่มีคุณสมบัติ ควรจะไปเยี่ยมนักเรียนที่บ้านของครอบครัวเจ้าภาพ
เพื่อทำ�ให้มั่นใจว่าการเตรียมการอยู่อาศัยเป็นไปตามที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนการคัดเลือก

นักเรียนและกิจกรรมที่
ผิดกฎหมาย
หากนักเรียนเป็นพยานหรือเหยื่อของ
อาชญากรรม การตัดสินใจในการกลับ
บ้านก่อนกำ�หนดหรือยังคงอยู่ ควรจะ
ปล่อยให้เป็นเรื่องของนักเรียนและบิดา
มารดาหรือผู้ปกครอง ทางเลือกนี้มี
ความสำ�คัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำ�หรับ
เหยื่อของการคุกคามหรือการล่วง
ละเมิดทางเพศซึ่งอาจจะรู้สึกว่าการถูก
ส่งกลับบ้านก่อนกำ�หนดเวลาในการ
แลกเปลี่ยนเป็นการลงโทษที่สืบเนื่อง
มาจากการรายงาน หากนักเรียนเลือก
ที่จะกลับบ้าน ต้องยืนยันตามกฎหมาย
ท้องถิ่นว่าไม่จำ�เป็นที่จะต้องเป็นพยาน
ในประเทศเจ้าภาพก่อนการจัดเตรียม
การเดินทาง หากนักเรียนถูกกล่าว
หาในเรื่องอาชญากรรม การบังคับใช้
กฎหมายท้องถิ่นจะเป็นตัวกำ�หนดว่า
นักเรียนจะสามารถออกจากประเทศได้
หรือไม่ และเมื่อใด

เชิญนักเรียนมาร่วมงานทางสังคมและวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นบทเรียนเรื่องดนตรี การไปทัวร์
พิพิธภัณฑ์ หรือเพียงแต่พบกันเพื่อดื่มชาหรือกาแฟ การใช้เวลาระยะแรกเพื่อสร้างความสัมพันธ์
ที่มั่นคงกับนักเรียนจะสามารถช่วยให้ง่ายต่อการที่จะบ่งชี้และจัดการกับปัญหาในภายหลัง ควร
สนับสนุนการปรับตัวของนักเรียนตามความจำ�เป็นต่อไป เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถรับมือกับ
ประเด็นวัฒนธรรมเฉพาะเรื่อง ทำ�งานกับชุมชนและโรงเรียนของนักเรียนเพื่อช่วยให้นักเรียนได้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมและชีวิตในชุมชนในทางบวกได้
การส่งผ่านให้แก่ครอบครัวเจ้าภาพครอบครัวใหม่
(Transitioning to New Host Families)

สโมสรเจ้าภาพและที่ปรึกษาโรแทเรียนควรจะช่วยนักเรียนในภาวะหัวเลี้ยวหัวต่อจากครอบครัว
เจ้าภาพหนึ่งไปยังอีกครอบครัวหนึ่ง เพื่อที่จะทำ�ให้กระบวนการนี้ราบรื่นมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ควรจะ
• แจ้งให้นักเรียนทราบล่วงหน้ารวมถึงวันที่ที่แน่นอนสำ�หรับการย้ายบ้าน หากเป็นไปได้จัด
เตรียมให้นักเรียนได้พบกับครอบครัวและไปเยือนบ้านของพวกเขาก่อนการย้าย
• ให้ข้อมูลการติดต่อของครอบครัวใหม่แก่นักเรียน และบิดามารดาหรือผู้ปกครองตาม
กฎหมายของนักเรียนก่อนการย้ายบ้าน
• ช่วยนักเรียนในการขนย้ายข้าวของไปยังบ้านใหม่ และทำ�ความคุ้นเคยกับครอบครัว
เจ้าภาพ

การจัดการการกลับบ้านก่อนเวลาที่กำ�หนดไว้
(Managing Early Returns)

นักเรียนแลกเปลี่ยนสามารถจะกลับบ้านหรือกลับบ้านได้ก่อนเวลาที่กําหนดไว้ด้วยเหตุผลมากมาย
ภาคที่มีส่วนร่วมทุกภาคจึงควรเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับการกลับบ้านก่อนเวลาที่กำ�หนด บาง
คนกลับเพราะคิดถึงบ้าน ความป่วยไข้ หรือประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่บ้าน บางคนถูกส่งกลับบ้าน
เพราะปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศเจ้าภาพในระหว่างการแลกเปลี่ยน นักเรียนอาจจะถูกส่ง
กลับเนื่องจากฝ่าฝืนกฎระเบียบของโปรแกรมเยาวชนแลกเปลี่ยนของภาค วิกฤตภูมิรัฐศาสตร์ หรือ
ประเด็นทางสุขภาพและความปลอดภัยอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการแลกเปลี่ยน
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การสรุปกฎระเบียบของโปรแกรมของภาคและการปฏิบัติตามระเบียบวินัยที่คาดหวัง ไปจนถึง
การกลับบ้านก่อนกำ�หนดเวลา จะช่วยทำ�ให้มั่นใจว่าทุกฝ่ายยินยอม และหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งหรือ
ความคลุมเครือในการปฏิบัติหากนักเรียนฝ่าฝืนกฎระเบียบใด ๆ ของโปรแกรม มิใช่ว่าการฝ่าฝืน
กฎระเบียบทั้งหมดจะต้องเป็นการให้กลับบ้านก่อนกำ�หนดในทันที การใช้ข้อตกลงในการแลก
เปลี่ยนจะสามารถช่วยให้เกิดความเข้าใจที่เป็นลายลักษณ์อักษรของทุกฝ่าย ควรเอาใจใส่ในการใช้
กฎระเบียบของโปรแกรมอย่างสม่ำ�เสมอเพื่อหลีกเลี่ยงความรู้สึกที่ไม่ยุติธรรม
การกลับบ้านก่อนกำ�หนดควรจะถูกจัดการด้วยความละเอียดอ่อนและด้วยความรู้ความเข้าใจอย่าง
เต็มที่ของสโมสรและภาคที่ส่งนักเรียน และบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของนักเรียน
ในขณะที่ภาคเจ้าภาพมีอำ�นาจเหนือการตัดสินใจที่จะส่งนักเรียนกลับบ้านก่อนกำ�หนด ไม่ว่าจะด้วย
สาเหตุอะไรก็ตามของการกลับบ้านก่อนกำ�หนด ต้องไม่ส่งนักเรียนกลับบ้านจนกว่าทั้งภาคที่ส่งและ
ภาคที่เป็นเจ้าภาพรับนักเรียนยินยอมในการจัดเตรียมการเดินทางที่กำ�หนดขึ้นโดยเฉพาะและบิดา
มารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของนักเรียนได้รับการแจ้งเตือน เมื่อภาคที่เป็นเจ้าภาพรับและ
ภาคที่ส่งนักเรียนไม่ยินยอมเกี่ยวกับการเดินทางกลับก่อนกำ�หนด ผู้ว่าการภาคควรจะได้รับการแจ้ง
และช่วยในการไกล่เกลี่ย
เมื่อต้องเผชิญกับการกลับบ้านก่อนกำ�หนดของนักเรียนที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ภาคที่เป็น
เจ้าภาพควรจะดำ�เนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์กับนักเรียนและที่ปรึกษาโรแทเรียน
2. ติดต่อกับผู้ที่ทำ�งานร่วมกันในภาคที่ส่งนักเรียนและอธิบายถึงเหตุผลที่นักเรียนจะต้องถูก
ส่งกลับบ้าน หากท่านสื่อสารโต้ตอบกันทางอีเมล ต้องสำ�เนาการสื่อสารถึงกลุ่มภาคร่วมที่
เกี่ยวข้องด้วย
3. ยินยอมให้นักเรียนติดต่อกับบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย และทำ�งานร่วมกับ
ภาคที่ส่งนักเรียนเพื่ออำ�นวยการสื่อสารกับพวกเขาด้วย
4. ทำ�งานกับผู้ติดต่อของภาคที่ส่งนักเรียน และบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเพื่อ
จัดเตรียมกำ�หนดการเดินทางกลับที่ยอมรับได้
5. ควรช่วยนักเรียนจัดเตรียมการเดินทางออกนอกประเทศ และอำ�นวยการเกี่ยวกับการร่ำ�
ลากับครอบครัวเจ้าภาพและเพื่อนที่โรงเรียน
6. หากมีเรื่องที่ห่วงใยเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือสุขภาพของนักเรียน ต้องหารือกับ
ที่ ป รึ ก ษากฎหมายท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ มี วิ ช าชี พ ทางการแพทย์ เ พื่ อ พิ จ ารณาว่ า เมื่ อ ใดที่ จ ะ
ปลอดภัยสำ�หรับการเดินทางกลับบ้านของนักเรียน จะเตรียมการเพิ่มเติมสำ�หรับการเดิน
ทางกลับบ้านของนักเรียน เช่น ผู้ติดตามทางการแพทย์ (หากจำ�เป็น)
7. แจ้งบริษัทประกันภัยและหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับวีซ่าและสถานภาพการ
ประกันการเดินทางของนักเรียน
8. แจ้งผู้ว่าการภาคและพนักงานเยาวชนแลกเปลี่ยนของโรตารีภายใน 72 ชั่วโมงเป็น
ลายลักษณ์อักษรว่านักเรียนจะถูกส่งกลับบ้าน โดยระบุชื่อนักเรียน ภาคที่ส่ง วันเดินทาง
กลับ และเหตุผลของการเดินทางกลับ
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9. ยืนยันการเดินทางไปถึงอย่างปลอดภัยของนักเรียน และทำ�งานกับภาคที่ส่งนักเรียนเพื่อ
เสนอบริการสนับสนุนที่จำ�เป็น
10. ใช้กลยุทธ์และความละเอียดอ่อนทางอารมณ์เมื่อแจ้งเพื่อนในชั้นเรียน นักเรียนแลก
เปลี่ยนอื่น ๆ และสมาชิกของสโมสรเจ้าภาพเกี่ยวกับสถานการณ์ในการเดินทางกลับก่อน
กำ�หนด เพื่อเป็นการแสดงเคารพในความเป็นส่วนตัวของนักเรียน

การเดินทางกลับตามกำ�หนดและความสำ�เร็จลุล่วง
ของการแลกเปลี่ยน
(Schedule Returns and Completion of the Exchange)

ในระหว่างสัปดาห์ท้าย ๆ ของโครงการแลกเปลี่ยน นักเรียนส่วนมากจะต้องต่อสู้กับอารมณ์ที่ขัด
แย้งเกี่ยวกับการกลับบ้านและการลาจากครอบครัวใหม่และมิตรสหายที่ได้รู้จักกัน สโมสรและภาค
เจ้าภาพควรทำ�งานร่วมกับนักเรียนเพื่อทำ�ให้การเปลี่ยนถ่ายมีความราบรื่นเท่าที่จะเป็นไปได้
• ให้ครอบครัวเจ้าภาพมีส่วนร่วม – ครอบครัวเจ้าภาพอาจจะเริ่มรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งเมื่อ
นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสิ้นปีของโรงเรียนและการร่วมพบปะทางสังคม ควรช่วยให้
พวกเขาคาดการณ์ล่วงหน้าถึงอารมณ์ที่อาจจะต้องมีประสบการณ์เมื่อถึงเวลาที่นักเรียน
ต้องกลับบ้าน
• วางแผนกิจกรรมสิ้นปี – ให้โอกาสแก่นักเรียนแลกเปลี่ยนในการกล่าวคำ�อำ�ลากับผู้คนที่
พวกเขาได้พบปะตลอดทั้งปี ในขณะที่มิได้เป็นการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานของการแลกเปลี่ยนทั้งหมด บางโปรแกรมจัดโอกาสในการเดินทางสำ�หรับนักเรียนเพื่อให้พวกเขาได้
เห็นประเทศเจ้าภาพมากขึ้นก่อนเดินทางกลับบ้าน ต้องมั่นใจว่านักเรียนและบิดามารดา
และผู้ปกครองตามกฎหมายรับทราบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวซึ่งเป็นทางเลือกล่วงหน้า และต้องมั่นใจว่าความคุ้มครองของประกันเดิน
ทางของนักเรียนและการจัดเตรียมการเดินทางเป็นไปตามนโยบายของโรตารีสากล
สำ�หรับการเดินทางของนักเรียนแลกเปลี่ยน
• สรุปขั้นสุดท้ายของการเตรียมการเดินทาง – ทำ�งานกับบิดามารดาหรือผู้ปกครองตาม
กฎหมายของนักเรียนและภาคที่ส่งเด็กนักเรียนเพื่อสรุปแผนการเดินทางครั้งสุดท้าย ช่วย
นักเรียนในการเก็บของ ส่งของ และวางแผนเพื่อการเดินทางออกนอกประเทศ
• เชิญนักเรียนให้มีส่วนร่วมในการปฐมนิเทศสำ�หรับนักเรียนที่จะเดินทางออกไปเพื่อการ
แลกเปลี่ยน – เชิญนักเรียนที่จะเดินทางไปต่างประเทศจากภาคของท่านให้เตรียมการ
สำ�หรับปีข้างหน้าโดยการจัดวาระการปฐมนิเทศพิเศษกับนักเรียนที่ท่านเป็นเจ้าภาพใน
ปัจจุบัน โดยเน้นความสำ�คัญเกี่ยวกับปีที่แลกเปลี่ยน กระบวนการกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง
และเตรียมการสำ�หรับความรู้สึกสับสนต่อวัฒนธรรมที่ไม่คุ้นเคยเมื่อกลับมาบ้าน
• ทำ�การประเมินผล – ทำ�การสำ�รวจผู้ร่วมโปรแกรมทุกคนคือนักเรียน ครอบครัวเจ้าภาพ
ที่ปรึกษาโรแทเรียน และอื่น ๆ เพื่อเก็บรวบรวมความคิดเห็นและข้อมูลที่จะช่วยสำ�หรับ
การแลกเปลี่ยนในอนาคต
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การสานสัมพันธ์
ในฐานะศิษย์เก่า

(Staying Connected as Alumni)
ประสบการณ์โรตารีไม่ต้องสิ้นสุดลงเมื่อนักเรียนกลับบ้านหลังจากการแลกเปลี่ยน นักเรียนที่กลับ
จากการแลกเปลี่ยนจะถูกพิจารณาว่าเป็นศิษย์เก่าโรตารีและยังคงเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว
โรตารีตลอดไปในฐานะศิษย์เก่าเยาวชนแลกเปลี่ยนที่กลับบ้าน โรแทเรียนจากภาคที่ส่งนักเรียนควร
จะพยายามต้อนรับพวกเขากลับบ้านและช่วยให้พวกเขามีหนทางได้รับประโยชน์จากโปรแกรมของ
โรตารีต่อไป และบำ�เพ็ญประโยชน์ในโรตารี
ต้อนรับศิษย์เก่ากลับบ้าน (Welcome Alumni Back)
• ศิษย์เก่าเยาวชนแลกเปลี่ยนมักจะเปี่ยมไปด้วยความตื่นเต้นและความกระตือรือร้นที่จะ
พูดเกี่ยวกับประสบการณ์เมื่อกลับจากการเดินทางไปต่างประเทศ เชิญศิษย์เก่าให้มาพูด
เกี่ยวกับการเดินทางที่การประชุมสโมสรทั่วทั้งภาค ไม่เพียงแต่จะเป็นการกระตุ้นโรแทเรียนอื่นให้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแลกเปลี่ยนเยาวชน มันยังช่วยให้ศิษย์เก่าสร้างสัมพันธ์
ทั่วทั้งภาคของท่านอีกด้วย
• จัดงานต้อนรับสำ�หรับนักเรียนเยาวชนแลกเปลี่ยนทุกคนที่กลับบ้าน เชิญศิษย์เก่าอื่น ๆ
รวมทั้งศิษย์เก่าเยาวชนแลกเปลี่ยนอื่น ๆ และศิษย์เก่าจากโปรแกรมโรตารีอื่น ๆ งานเช่น
นี้ช่วยให้ศิษย์เก่าเยาวชนแลกเปลี่ยนสร้างเครือข่ายส่วนตัวและเครือข่ายวิชาชีพโดยการ
ส่งเสริมการแนะนำ�ให้แก่ผู้คนที่มีประสบการณ์คล้ายคลึงกัน
เป็นพี่เลี้ยงศิษย์เก่า (Mentor Alumni)
• ศิษย์เก่าจะมองหาท่านเพื่อช่วยให้พวกเขาเข้าใจขั้นตอนต่อไปในโรตารี พบปะกับนักเรียน
ที่กลับมาบ้านต่อไปเพื่อให้เข้าใจถึงความหวังในอนาคต และโรตารีจะสามารถเป็นส่วน
หนึ่งได้อย่างไร
• ช่วยพวกเขาให้หาหรือเริ่มต้นสโมสรอินเทอร์แรคท์หรือโรทาแรคท์เพื่อให้สามารถบำ�เพ็ญ
ประโยชน์ในโรตารีต่อไป
• หากนักเรียนที่กลับบ้านตั้งใจจะเดินทางไปที่อื่นหลังจากการแลกเปลี่ยนเยาวชน แนะนำ�
พวกเขาให้รู้จักโรแทเรียนในภาคโรตารีอื่นที่เขาจะเดินทางไป ใช้ประโยชน์จากเครือข่าย
โรตารีของท่านเองเพื่อทำ�ให้การเปลี่ยนถ่ายไปสู่เมืองใหม่อีกแห่งหนึ่งมีความสะดวก
สบายขึ้น
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สนับสนุนสมาคมศิษย์เก่า (Support an Alumni Association)
• ช่วยศิษย์เก่าในการหาหรือเริ่มต้นสมาคมศิษย์เก่าโรตารีหรือสมาคม Rotex ในท้องถิ่นซึ่ง
พวกเขาจะยังคงเป็นเครือข่ายกับผู้อื่นที่มีประสบการณ์คล้ายคลึงกัน
เชื่อมโยงกับผู้นำ�ภาคคนอื่นๆ

(Transitioning to New Host Families)

•
•
•
•
สมาคมศิษย์เก่า Rotex
สมาคมศิษย์เก่าโรตารีคือกลุ่มของผู้ร่วม
โปรแกรมในอดีต มักจะอยู่ในภาคหรือ
ภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ ซึ่งเสนอโอกาส
สำ�หรับศิษย์เก่าให้พบปะกันทางสังคม
และทางด้านอาชีพ และเชื่อมโยงกันกับ
โรตารี สมาคมศิษย์เก่าสำ�หรับผู้มีส่วน
ร่วมในโปรแกรมเยาวชนแลกเปลี่ยน
เรียกว่า Rotex เมื่อกลุ่ม Rotex มีการ
จัดการที่ดี พวกเขาจะมีบทบาทสำ�คัญ
ในการเป็นพี่เลี้ยงนักเรียนแลกเปลี่ยน
ในปัจจุบัน บางกลุ่มประสานงานการ
จัดเดินทางไปเที่ยวสำ�หรับนักเรียน
แลกเปลี่ยนที่ภาคของพวกเขาเป็น
เจ้าภาพและนำ�การปฐมนิเทศสำ�หรับ
นักเรียนที่ออกไปหรือต้อนรับเข้ามา
กลุ่ม Rotex ยังสนับสนุนโครงการ
บริการของโรตารีหรือดำ�เนินโครงการ
ของตนเองอยู่เสมอ

โรแทเรียนมากมายในภาคของท่านอาจจะมีประสบการณ์ในการทำ�งานกับศิษย์เก่าทั้ง
เยาวชนแลกเปลี่ยนและโปรแกรมโรตารีอื่น ๆ พวกเขาสามารถแบ่งปันการปฏิบัติที่ดีที่สุด
ในการทำ�ให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วม
ประธานศิษย์เก่าของภาคในท้องถิ่นสามารถช่วยในการเข้าถึงโลกของศิษย์เก่าในทุกช่วง
อายุ และจากโปรแกรมโรตารีทั้งหมดได้กว้างขวางขึ้น
ประธานอินเทอร์แรคท์หรือโรทาแรคท์ในท้องถิ่นสามารถช่วยให้ท่านเข้าใจว่าจะมีส่วน
ร่วมในสโมสรเหล่านี้ได้อย่างไรเป็นขั้นตอนต่อไปในงานโรตารี
ประธานทุนการศึกษาหรือทุนสนับสนุนสามารถช่วยนักเรียนที่เดินทางกลับมาให้เรียน
รู้ว่าโรตารีสามารถให้ทุนสำ�หรับการศึกษาในอนาคต หรือสนับสนุนความคิดในบริการ
ระหว่างประเทศหรือในท้องถิ่นของพวกเขาได้อย่างไร

ทีมงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ของโรตารีสากลสามารถช่วยเชื่อมโยงภาคต่าง ๆ และศิษย์เก่าเพื่อโอกาส
และทรัพยากรสำ�หรับศิษย์เก่า สำ�หรับการสนับสนุนเพิ่มเติมส่งอีเมลไปที่ alumni@rotary.org

7

เครื่องมือออนไลน์
การสื่อสารและสิ่งพิมพ์
การเป็นเครือข่ายและทรัพยากร
ในภูมภ
ิ าค

ทรัพยากรสำ�หรับ
การแลกเปลี่ยนเยาวชน
(Youth Exchange Resources)

เครื่องมือออนไลน์

(Online Tools)

Protecting Youth Program Participants – หลักสูตรออนไลน์สำ�หรับผู้นำ�โปรแกรมเยาวชน
ในระดับสโมสรซึ่งให้บทสรุปสั้น ๆ เกี่ยวกับนโยบายสำ�คัญในการปกป้องเยาวชนของโรตารี มีอยู่ที่
Learning Center
Brand Center – ส่งเสริมโปรแกรมการแลกเปลี่ยนเยาวชนของภาคและสโมสร ด้วยโลโก้ การ์ด
และโปสเตอร์ที่ทำ�ให้เหมาะสม ค้นหาทั้งหมดนี้และมากกว่านี้ รวมทั้ง Banner เยาวชนแลกเปลี่ยน
ที่สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Brand Center
Shop Rotary – ดาวน์โหลดหรือซื้อการ์ดเยาวชนแลกเปลี่ยนเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนในระยะ
สั้นและระยะยาว

การสื่อสารและสิ่งพิมพ์

(Communications and Publications)

Rotary Youth Protection Guide – มุ่งหมายที่จะช่วยโรแทเรียนในการจัดสภาวะแวดล้อมที่
ปลอดภัยและเชื่อถือได้สำ�หรับผู้ร่วมโปรแกรมเยาวชนของโรตารี มีตัวอย่างแนวทางการปกป้อง
เยาวชนและข้อตกลงสำ�หรับอาสาสมัครรวมอยู่ด้วย
Youth Exchange Official Directory – รายชื่อข้อมูลการติดต่อทั่วโลกของประธานเยาวชน
แลกเปลี่ยนของภาคในปัจจุบันและเจ้าหน้าที่ของภาคร่วม จัดให้สำ�หรับประธานโครงการเยาวชน
แลกเปลี่ยนในปัจจุบันของภาคและภาคร่วมผู้ว่าการภาคหรือผู้ว่าการภาครับเลือก เข้าถึงได้ในบัญชี
My Rotary หรือส่งอีเมลไปที่ youthexchange@rotary.org
List of noncertified districts – ภาคจะต้องได้รับการรับรองให้เข้าร่วมในการแลกเปลี่ยน
เยาวชนของโรตารีก่อนที่จะเริ่มการแลกเปลี่ยนใหม่ ตรวจสอบรายชื่อเพื่อให้มั่นใจว่าภาคที่คาดหวัง
ได้รับการรับรองแล้ว
Rotary Youth Exchange Newsletter – จดหมายข่าวราย 2 เดือนที่มีข้อมูลและข่าวสารที่เป็น
ปัจจุบันเกี่ยวกับงานและทรัพยากรของเยาวชนแลกเปลี่ยน
Youth Exchange Certificate – มอบให้แก่นักเรียนแลกเปลี่ยนเมื่อสิ้นสุดการแลกเปลี่ยน จัด
ทำ�ให้เหมาะสมได้ ต้องมีลายมือชื่อของประธานคณะกรรมการเยาวชนแลกเปลี่ยนของภาคด้วย
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Rotary Youth Exchange Workgroup – กลุ่มทำ�งานออนไลน์สำ�หรับประธานเยาวชนแลกเปลี่ยน
ของภาคและภาคร่วม ผู้ว่าการภาคและผู้การภาครับเลือก ประกอบด้วยทรัพยากรการแลกเปลี่ยน
เยาวชน เช่น ทำ�เนียบเจ้าหน้าที่เยาวชนแลกเปลี่ยน แบบฟอร์มการรายงานเหตุการณ์และการกลับ
บ้านก่อนกำ�หนด คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับทรัพยากรและการสื่อสารทั่วโลก หาดูได้ผ่านบัญชี My Rotary ของท่าน

การเป็นเครือข่ายและทรัพยากรในภูมิภาค
(Networking and Regional Resources)

ทรัพยากรเหล่านี้มิได้ผลิตโดยโรตารีสากล อย่างไรก็ตาม โรตารีแนะนำ�ทรัพยากรเหล่านี้สำ�หรับ
ภาคที่เข้าร่วมในโปรแกรมเยาวชนแลกเปลี่ยน
YEOTalk – กลุ่มข่าวสารที่สร้างและบริหารโดยเจ้าหน้าที่เยาวชนแลกเปลี่ยน หาได้ที่ Google
Groups และ Facebook
Rotary Youth Exchange Officer Resources – เอกสารที่เป็นประโยชน์ซึ่งสร้างโดยกลุ่มเจ้า
หน้าที่เยาวชนแลกเปลี่ยนของโรตารีในภูมิภาค
Regional Youth Exchange groups – กลุ ่ มเยาวชนแลกเปลี ่ ย นในภู มิ ภ าคซึ่งเป็นสมาคม
ที่ประกอบด้วยสโมสรโรตารี ภาค และกลุ่มสหภาคที่ทำ�งานด้วยกันในภูมิภาคและสนับสนุน
โปรแกรมการแลกเปลี่ยนเยาวชนในท้องถิ่น กิจกรรมต่าง ๆ มีอาทิ การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
ใหญ่และแบ่งปันความคิดเห็น การปฏิบัติที่ดีที่สุดและทรัพยากรต่าง ๆ
• North American Youth Exchange Network (NAYEN)
• Europe Eastern Mediterranean, and Africa (EEMA)
• Rotary Youth Exchange Australia (RYEA)
• Associação Brasileira de Intercâmbio de Jovens (ABIJ)

