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Community Consultation
Cannington and
Maddington area

การปรึกษาหารือกับชุมชน
เขตพืน
้ ที่ Cannington
และ Maddington

Public schooling in the Cannington and Maddington area

การศึกษากับโรงเรียนรัฐบาลในเขตพืน
้ ที่ Cannington และ Maddington

The State Government is undertaking community consultation with local
parents, students and community members about schooling in the
Cannington and Maddington area and possible changes to Cannington
Community College, Sevenoaks Senior College, Cannington Community
Education Support Centre, and Yule Brook College.

รัฐบาลรัฐกาลังดาเนินการปรึกษาหารือกับชุมชนพร ้อมด ้วยบิดามารดา นักเรียน
และสมาชิกชุมชนในท ้องถิน
่ เกีย
่ วกับการศึกษาในโรงเรียนของเขตพืน
้ ที่ Cannington
และ Maddington และเกีย
่ วกับการเปลีย
่ นแปลงทีอ
่ าจเป็ นไปได ้กับวิทยาลัย
Cannington Community College วิทยาลัย Sevenoaks Senior College
ศูนย์สนับสนุนการศึกษา Cannington Community Education Support Centre
และวิทยาลัย Yule Brook College.

The Department of Education’s preferred model of secondary schooling
is to, where possible, provide students with continuity of learning from
Years 7 to 12 within a single school environment.

ในกรณีทเี่ ป็ นไปได ้ รูปแบบการศึกษาในโรงเรียนทีก
่ ระทรวงศึกษาธิการคาดหวังไว ้คือ
้ ปี ท ี่ 7 ถึง 12 ทีโ่ รงเรียนแห่งเดียวอย่างต่อเนือ
การให ้นักเรียนได ้เรียนจากชัน
่ ง

At present:

ในปั จจุบน
ั นี้








Cannington Community College caters for students in Kindergarten
to Year 10. Students then need to enrol at Sevenoaks Senior College
or another school for Years 11 and 12.
Sevenoaks Senior College caters for students in Years 11 and 12.
The Big Picture Education Australia program is one of a range of
programs offered at the College.
The Cannington Community Education Support Centre caters for
students in Years 7 to 12 across two sites. Students in Years 7 to 10
attend Cannington Community College and students in Years 11 and
12 attend Sevenoaks Senior College.
Yule Brook College caters for students in Years 7 to 10. The College
uses the Big Picture Education Australia program to provide
individualised learning plans for students. Students then have the
option to continue their learning at Sevenoaks Senior College for
Years 11 and 12, either in Big Picture or other secondary courses.






วิทยาลัย Cannington Community College
้ ปี ท ี่ 10 จากนัน
เปิ ดสอนนักเรียนจากระดับอนุบาลถึงชัน
้
นักเรียนจาเป็ นต ้องสมัครเข ้าเรียนทีว่ ท
ิ ยาลัย Sevenoaks Senior College
้ ปี ท ี่ 11 และ 12
หรือโรงเรียนอีกแห่งหนึง่ เพือ
่ เรียนต่อชัน
้ ปี ท ี่ 11 และ 12
วิทยาลัย Sevenoaks Senior College เปิ ดสอนนักเรียนชัน
หลักสูตร Big Picture Education Australia
เป็ นหนึง่ ในหลายหลักสูตรทีเ่ ปิ ดสอนทีว่ ท
ิ ยาลัยแห่งนี้
ศูนย์สนับสนุนการศึกษา Cannington Community Education Support Centre
้ ปี ท ี่ 7 ถึง 12 ทีว่ ท
้ ปี ท ี่ 7 ถึง
เปิ ดสอนนักเรียนชัน
ิ ยาเขตทัง้ สองแห่ง นักเรียนในชัน
้ ปี ท ี่
10 จะเรียนทีว่ ท
ิ ยาลัย Cannington Community College และนักเรียนในชัน
11 และ 12 จะเรียนทีว่ ท
ิ ยาลัย Sevenoaks Senior College
้ ปี ท ี่ 7 ถึง 10 วิทยาลัยนี้
วิทยาลัย Yule Brook College เปิ ดสอนนักเรียนชัน
ใช ้หลักสูตร Big Picture Education Australia
ในการจัดทาแผนการเรียนรู ้ทีเ่ หมาะสาหรับนักเรียนเป็ นรายบุคคล จากนัน
้
นักเรียนสามารถเลือกเรียนต่อทีว่ ท
ิ ยาลัย Sevenoaks Senior College
้ ปี ท ี่ 11 และ 12 โดยเรียนหลักสูตร Big Picture
สาหรับชัน
หรือหลักสูตรมัธยมศึกษาอืน
่ ๆ

There are currently 1691 students between the four schools.

ปั จจุบน
ั มีนักเรียน 1691 คนใน 4 โรงเรียนนี้

The current structure of the schools has been a topic of discussion in the
community. There are concerns about the requirement for students to
change schools during their secondary education.

โครงสร ้างในปั จจุบน
ั ของโรงเรียนจะเป็ นหัวข ้อสาหรับการปรึกษาหารือในชุมชนครัง้ นี้
้
มีความกังวลเกีย
่ วกับข ้อกาหนดทีจ
่ ะให ้นักเรียนเปลีย
่ นโรงเรียนในระหว่างการเรียนชัน
มัธยมศึกษา

There are a number of factors to consider, including:

ซึง่ มีปัจจัยหลายประการทีต
่ ้องพิจารณาได ้แก่









the number of students enrolled;
resourcing schools to maximise student learning; and
continuity and consistency in learning and student support.

จานวนนักเรียนทีไ่ ด ้สมัครลงทะเบียนแล ้ว
การจัดหาแหล่งความรู ้ทีโ่ รงเรียนเพือ
่ พัฒนาการเรียนรู ้ของนักเรียนให ้ดีทส
ี่ ด
ุ และ
ความต่อเนือ
่ งและสอดคล ้องในการเรียนรู ้ อีกทัง้ การสนับสนุนทีม
่ ใี ห ้กับนักเรียน

Local community members are invited to have their say through an
online survey, where they can select one of the following options:

สมาชิกในชุมชนท ้องถิน
่ ได ้รับเชิญให ้เข ้าร่วมการสารวจความคิดเห็นผ่านทางออนไลน์
ซึง่ พวกเขาสามารถเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึง่ ได ้ดังต่อไปนี้

Option 1

ตัวเลือกที่ 1









Yule Brook College extends to enrol Years 11 and 12 students in the
Big Picture Education Australia program only.
Cannington Community College becomes a Kindergarten to Year 6
primary school.
Sevenoaks Senior College extends to Years 7 to 12.
Cannington Community Education Support Centre offers Years 7 to
12 on the Sevenoaks Senior College site.

Option 2




Yule Brook College extends to enrol Years 11 and 12 students in the
Big Picture program only.
Amalgamate Cannington Community College and Sevenoaks Senior
College and offer Kindergarten to Year 12 across two sites.
Cannington Community Education Support Centre offers Years 7 to
12 on one site.





้ ปี ท ี่ 11
วิทยาลัย Yule Brook College ขยายการสมัครลงทะเบียนของนักเรียนชัน
และ 12 ในหลักสูตร Big Picture Education Australia เท่านัน
้
วิทยาลัย Cannington Community College
้ ประถมศึกษาปี ท ี่ 6
กลายเป็ นโรงเรียนทีเ่ ปิ ดสอนตัง้ แต่ระดับอนุบาลถึงชัน
้ ปี ท ี่ 7 ถึง 12
วิทยาลัย Sevenoaks Senior College ขยายการสอนจากชัน
ศูนย์สนับสนุนการศึกษา Cannington Community Education Support Centre
้ ปี ท ี่ 7 ถึง 12 ทีว่ ท
เปิ ดสอนชัน
ิ ยาเขต Sevenoaks Senior College

ตัวเลือกที่ 2




้ ปี ท ี่ 11
วิทยาลัย Yule Brook College ขยายการสมัครลงทะเบียนของนักเรียนชัน
และ 12 ปี ในหลักสูตร Big Picture เท่านัน
้
ผนวกรวมวิทยาลัย Cannington Community College เข ้ากับวิทยาลัย
้ ปี ท ี่ 12
Sevenoaks Senior College และเปิ ดสอนตัง้ แต่ระดับอนุบาลไปจนถึงชัน
ทีว่ ท
ิ ยาเขตทัง้ สองแห่ง
ศูนย์สนับสนุนการศึกษา Cannington Community Education Support centre
้ ปี ท ี่ 7 ถึง 12 ทีว่ ท
เปิ ดสอนชัน
ิ ยาเขตหนึง่ แห่ง

Q. Is the number of students in a school important?

ถาม - จานวนนักเรียนในโรงเรียนมีความสาคัญหรือไม่?

A. Schools of all sizes can be successful. As enrolments grow, a school
increases its capacity and resource flexibility to offer wider educational
opportunities and a broader range of specialised programs for students.

้
ตอบ - โรงเรียนทุกขนาดสามารถประสบความสาเร็จได ้ทัง้ สิน
เมือ
่ การสมัครลงทะเบียนเพิม
่ จานวนขึน
้
โรงเรียนก็จะเพิม
่ ความยืดหยุน
่ ด ้านความสามารถและทรัพยากรเพือ
่ รองรับโอกาสทางก
ารศึกษาทีส
่ งู ขึน
้ และด ้านการจัดหลักสูตรเฉพาะทางทีห
่ ลากหลายมากยิง่ ขึน
้ ให ้กับนักเ
รียน

The total enrolments as at Wednesday, 19 August 2020 for each school
are:
โรงเรียน
วิทยาลัย Cannington Community College
วิทยาลัย Sevenoaks Senior College
วิทยาลัย Yule Brook College
ศูนย์สนับสนุนการศึกษา Cannington Community
Education Support Centre

จานวนการสมัครลงทะเบียนทัง้ หมด ณ วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2020
สาหรับแต่ละโรงเรียนมีดังนี้

ั้
ชนปี
้ ปี ท ี่ 10
ระดับอนุบาลถึงชัน
้
ชันปี ท ี่ 11 และ 12
้ ปี ท ี่ 7 ถึง 10
ชัน
้ ปี ท ี่ 7 ถึง 10 ทีว่ ท
ชัน
ิ ยาลัย Cannington
้ ปี ท ี่ 11 และ 12
Community College และชัน
ทีว่ ท
ิ ยาลัย Sevenoaks Senior College

ยอดรวมการสม ัครลงทะเบียน
761
493
317
120

Q. What is the preferred model of primary schooling?

ถาม - รูปแบบทีค
่ าดหวังของการศึกษาในโรงเรียนระดับประถมศึกษาคืออะไร ?

A. The preferred model of primary schooling in Western Australian public
schools is Kindergarten to Year 6 in one school. Currently, Cannington
Community College students go through to Year 10 at their school.

ตอบ รูปแบบทีค
่ าดหวังของการศึกษาในโรงเรียนระดับประถมศึกษาของรัฐเวสเทิรน
์ ออสเต
้ ปี ท ี่ 6 ทีโ่ รงเรียนแห่งเดียว ในปั จจุบน
รเลีย คือ จากระดับอนุบาลถึงชัน
ั
้ ปี ท ี่ 10
นักเรียนทีว่ ท
ิ ยาลัย Cannington Community College จะต ้องเรียนจบชัน
ทีโ่ รงเรียนของตน

Q. What is the preferred model of secondary schooling?

ถาม - รูปแบบทีค
่ าดหวังของการศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาคืออะไร ?

A. The preferred model of secondary schooling is to, where possible,
provide students with seamless Years 7 to 12 secondary schooling in
one school. A secondary school with around 1200 students can provide
the necessary breadth and depth of curriculum throughout the secondary
school years.

ตอบ - รูปแบบทีค
่ าดหวังของการศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา คือ หากเป็ นได ้
้ ปี ท ี่ 7 ถึง 12 ทีโ่ รงเรียนแห่งเดียว
ให ้นักเรียนได ้รับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากชัน
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทีม
่ น
ี ักเรียนประมาณ 1200
คนสามารถให ้ความรู ้ได ้ทัง้ เชิงกว ้างและเชิงลึกทีจ
่ าเป็ นของหลักสูตรตลอดช่วงปี ระดั
บมัธยมศึกษา

Q. Who will be consulted as part of the community consultation process?

ถาม ในส่วนหนึง่ ของกระบวนการปรึกษาหารือกับชุมชนจะมีการเชิญใครเข ้ามามีสว่ นร่วมบ ้า
ง?

A. Parents/carers, students and community members in the Cannington
and Maddington area are invited to have their views heard by providing
feedback through an online survey. The survey is also available to
interest groups, students and other stakeholders.

ตอบ - บิดามารดา/ผู ้ดูแล นักเรียน และสมาชิกชุมชนในเขตพืน
้ ที่ Cannington และ
Maddington
จะได ้รับเชิญให ้ร่วมแสดงความคิดเห็นของพวกเขาผ่านการตอบแบบสารวจทางออนไ
ลน์ นอกจากนี้ แบบสารวจยังมีไว ้สาหรับกลุม
่ ผู ้มีความสนใจ นักเรียน
และผู ้มีสว่ นได ้เสียอืน
่ ๆ อีกด ้วย

Q. How can I be involved in the consultation process?

ถาม - ฉั นสามารถมีสว่ นร่วมในกระบวนการปรึกษาหารือได ้อย่างไร?

A. The consultation process will take eight weeks. Initially, you can be
involved by providing feedback through a short survey. Your responses
are anonymous and will be collated with other responses for analysis.
The survey is online at education.wa.edu.au and is open for three weeks
from 9.00am on Wednesday 26 August 2020 and will close at 5.00pm on
Tuesday 15 September 2020.

ตอบ - กระบวนการปรึกษาหารือนีจ
้ ะใช ้เวลา 8 สัปดาห์ ในเบือ
้ งต ้น
้ ๆ
คุณสามารถมีสว่ นร่วมได ้โดยการแสดงความคิดเห็นผ่านการสารวจสัน
่ และจะได ้รับการรวบรวมพร ้อมกับคาตอบอืน
คาตอบของคุณจะไม่มก
ี ารเปิ ดเผยชือ
่ ๆ
่ ารวิเคราะห์ คุณสามารถเข ้าตอบแบบสารวจทางออนไลน์ได ้ที่
เพือ
่ นาไปสูก
education.wa.edu.au ซึง่ เปิ ดทาการเป็ นเวลา 3 สัปดาห์ ตัง้ แต่เวลา 9.00
น.ของวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2020 และจะปิ ดทาการในเวลา 17.00 น.
ของวันอังคารที่ 15 กันยายน 2020

If you do not have access to the internet, you are welcome to visit your
local school during school hours for assistance. Please contact your
local school to arrange a suitable time.

หากคุณไม่สามารถเข ้าถึงอินเทอร์เน็ ต
คุณสามารถไปทีโ่ รงเรียนในท ้องถิน
่ ของคุณได ้ในระหว่างเวลาทาการของโรงเรียนเพื่
อขอรับความช่วยเหลือ
โปรดติดต่อโรงเรียนในท ้องถิน
่ ของคุณเพือ
่ จัดเตรียมเวลาทีเ่ หมาะสมให ้คุณ

The outcomes of the consultation process will help inform any decisions
by the State Government about public schooling in the Cannington and
Maddington area.

ผลลัพธ์ของกระบวนการปรึกษาหารือนีจ
้ ะช่วยให ้รัฐบาลรัฐสามารถตัดสินใจโดยใช ้ข ้อ
มูลจากคุณเกีย
่ วกับการศึกษากับโรงเรียนรัฐบาลในเขตพืน
้ ที่ Cannington และ
Maddington

Q. Can I attend a forum?

ถาม - ฉั นสามารถเข ้าร่วมอภิปรายในฟอรัมได ้หรือไม่?

A. Yes, there are three community forums being held:

ตอบ - ได ้ จะมีการจัดงานอภิปรายในฟอรัมชุมชนจานวน 3 ครัง้ ด ้วยกัน









Sevenoaks Senior College and Cannington Community Education
Support Centre school communities - Wednesday 26 August 2020
from 6.00pm to 7.00pm at Sevenoaks Senior College lecture theatre,
275 Sevenoaks Street, Cannington. Register at
Sevenoaks.sc.parentinfo@education.wa.edu.au.
Cannington Community College - Tuesday 1 September 2020 from
6.00pm to 7.00pm at Cannington Community College library, 147
Wharf Street, Cannington. Register at
Cannington.cc@education.wa.edu.au.
Yule Brook College – Wednesday 2 September 2020 from 6.00pm to
7.00pm at Yule Brook College performing arts theatre, 61 Dellar
Road, Maddington. Register at Yulebrook.col@education.wa.edu.au.





สาหรับวิทยาลัย Sevenoaks Senior College และศูนย์สนับสนุนการศึกษา
Cannington Community Education Support Centre - วันพุธที่ 26 สิงหาคม
2020 ตัง้ แต่เวลา 18.00 น. ถึง 19.00 น.ทีโ่ รงละครบรรยายของ Sevenoaks
Senior College ทีอ
่ ยู่ 275 Sevenoaks Street, Cannington ลงทะเบียนที่
Sevenoaks.sc.parentinfo@education.wa.edu.au
วิทยาลัย Cannington Community College - วันอังคารที่ 1 กันยายน 2020
ตัง้ แต่เวลา 18.00 น.ถึง 19.00 น.ทีห
่ ้องสมุดวิทยาลัย Cannington Community
College ทีอ
่ ยู่ 147 Wharf Street, Cannington ลงทะเบียนที่
Cannington.cc@education.wa.edu.au
วิทยาลัย Yule Brook College - วันพุธที่ 2 กันยายน 2020 ตัง้ แต่ 18.00 น . ถึง
19.00 น . ทีโ่ รงละครศิลปะการแสดง Yule Brook College ทีอ
่ ยู่ 61 Dellar
Road, Maddington ลงทะเบียนที่ Yulebrook.col@education.wa.edu.au

Physical distancing measures will apply at the community forums.

มาตรการเว ้นระยะห่างทางกายภาพจะนาออกมาปฏิบต
ั ใิ ช ้ในชัว่ โมงการอภิปรายในฟอ
รัมชุมชน

Q. What is being considered in this consultation process?

ถาม - กระบวนการปรึกษาหารือนี้ จะพิจารณาเรือ
่ งอะไรบ ้าง ?

A. There are a number of factors to consider throughout this process,
including the size of schools, number of students enrolled, range of
courses and subjects that students can study, and pastoral care
programs and support services for students.

ตอบ - มีปัจจัยหลายอย่างทีต
่ ้องพิจารณาตลอดกระบวนการนี้
ได ้แก่ขนาดของโรงเรียน จานวนนักเรียนทีส
่ มัครลงทะเบียน หลักสูตรต่าง ๆ
และวิชาทีน
่ ักเรียนสามารถเรียนได ้
รวมถึงโครงการอบรมบ่มเลีย
้ งทีด
่ แ
ี ละการบริการสนับสนุนต่าง ๆ ทีม
่ ใี ห ้แก่นักเรียน

Q. Will any changes disrupt students already enrolled at the schools?

A. High quality education is the main focus in managing any change to
public schooling. The Department of Education works closely with school
leaders and others whenever changes are made to schools to ensure
they do not impact on student learning and wellbeing.

Q. Will there be any changes to school local-intake areas?
A. This depends on any decision by the State Government following the
consultation process.
Q. Is funding allocated to implement outcomes of the consultation?
A. Any decision by the State Government about changes to public
schooling in the Cannington and Maddington area will need to be
properly costed and appropriate funding allocated. This also applies to
any building requirements.

ถาม - จะการเปลีย
่ นแปลงใด ๆ
ทีร่ บกวนการเรียนของนักเรียนทีส
่ มัครลงทะเบียนไว ้ทีโ่ รงเรียนแล ้วหรือไม่?
ตอบ ่ ารศึก
การศึกษาคุณภาพสูงเป็ นเป้ าหมายหลักในการจัดการกับการเปลีย
่ นแปลงไปสูก
ษากับโรงเรียนรัฐบาลในครัง้ นี้ กระทรวงศึกษาธิการ (Department of Education)
ทางานใกล ้ชิดกับผู ้นาโรงเรียนและผู ้อืน
่ ทุกครัง้ ทีม
่ ก
ี ารเปลีย
่ นแปลงใด ๆ
ทีเ่ กิดขึน
้ โรงเรียน เพือ
่ ให ้แน่ใจได ้ว่า
การเปลีย
่ นแปลงจะไม่สง่ ผลกระทบต่อการเรียนรู ้และความเป็ นอยูท
่ ด
ี่ ข
ี องนักเรียน
ถาม จะมีการเปลีย
่ นแปลงเกีย
่ วกับเขตพืน
้ ทีก
่ ารศึกษาทีร่ ับสมัครเข ้าเรียนในท ้องถิน
่ หรือไม่
?
ตอบ - ขึน
้ อยูก
่ บ
ั การตัดสินใจของรัฐบาลรัฐหลังจากกระบวนการปรึกษาหารือนี้
ถาม มีการจัดสรรงบประมาณเพือ
่ ดาเนินการตามผลจากกระบวนการปรึกษาหารือนีห
้ รือไม่?
ตอบ - การตัดสินใจใด ๆ
ของรัฐบาลรัฐเกีย
่ วกับการเปลีย
่ นแปลงต่อการศึกษากับโรงเรียนรัฐบาลในเขตพืน
้ ที่
Cannington และ Maddington
จะต ้องได ้รับการคานวณค่าใช ้จ่ายและจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมก่อน
ซึง่ ยังเป็ นหลักการทีจ
่ ะนาไปใช ้กับความต ้องการด ้านอาคารใด ๆ อีกด ้วย

Q. What will happen to the information gathered as part of the
consultation process?

ถาม - จะเกิดอะไรขึน
้ กับข ้อมูลทีร่ วบรวมได ้จากกระบวนการปรึกษาหารือนี้?

A. Outcomes of the consultation process will help inform any decisions
by the State Government about public schooling in the Cannington and
Maddington area.

ตอบ ผลลัพธ์ของกระบวนการปรึกษาหารือนีจ
้ ะช่วยให ้รัฐบาลรัฐสามารถตัดสินใจโดยใช ้ข ้อ
มูลจากคุณเกีย
่ วกับการศึกษากับโรงเรียนรัฐบาลในเขตพืน
้ ที่ Cannington และ
Maddington

Q. When will a decision be made?

ถาม - จะทาการตัดสินใจเมือ
่ ใด?

A. The Minister for Education and Training will inform the community
when a decision is made.

ตอบ – รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการและการฝึ กอบรม Minister for Education
and Training จะแจ ้งให ้ชุมชนทราบเมือ
่ มีการตัดสินใจแล ้ว

Additional information added Tuesday 8 September 2020:

มีการเพิม
่ เติมข ้อมูล เมือ
่ วันอังคารที่ 8 กันยายน 2020

Q. Why is there no option for no change?

ถาม – ทาไมจึงไม่มต
ี ัวเลือกสาหรับการไม่เปลีย
่ นแปลง?

A. The State Government wants to know which of the two options the
community would prefer if changes were to be made to schooling in the
Cannington and Maddington area, so the option of no change has not
been included.

ตอบ - รัฐบาลรัฐต ้องการทราบว่า ชุมชนต ้องการทางเลือกใดจากสองทางเลือกทีม
่ ใี ห ้
หากจะมีการเปลีย
่ นแปลงต่อการศึกษาในโรงเรียนของเขตพืน
้ ที่ Cannington และ
Maddington
ดังนัน
้ จึงไม่มก
ี ารรวมทางเลือกสาหรับการไม่เปลีย
่ นแปลงเข ้ามาในครัง้ นี้

Q. What is the timeframe for any changes to take place once a decision
is made?

ถาม - หลังการตัดสินใจแล ้ว
การเปลีย
่ นแปลงนีจ
้ ะใช ้กรอบเวลาในการดาเนินการเท่าใด?

A. Should the State Government decide to change schooling in
Cannington and Maddington area, a lot of planning would need to be
done. This includes any changes to the buildings and establishment of
the new schools, including staffing. There is no timeframe as yet.

ตอบ - หากรัฐบาลรัฐตัดสินใจทีจ
่ ะเปลีย
่ นระบบการศึกษาในเขตพืน
้ ที่ Cannington
และ Maddington แล ้ว จาเป็ นต ้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ
ทัง้ นีร้ วมถึงการเปลีย
่ นแปลงต่อเติมอาคารและการจัดตัง้ โรงเรียนใหม่
ซึง่ รวมถึงการจัดเตรียมเจ ้าหน ้าที่ ดังนัน
้ จึงยังไม่มก
ี ารกาหนดกรอบเวลาในตอนนี้

Q. Will staff at any of the schools lose their jobs?

ถาม – จะมีเจ ้าหน ้าทีจ
่ ากโรงเรียนไหนถูกเลิกจ ้างบ ้างหรือไม่?

A. All permanent staff are employees of the Department of Education
and are guaranteed continuity of employment. All fixed term contracts
will be honoured.

ตอบ - เจ ้าหน ้าทีป
่ ระจาทัง้ หมดเป็ นพนักงานของ Department of Education
และได ้รับประกันถึงความต่อเนือ
่ งของการจ ้างงาน
ซึง่ จะไม่มก
ี ารยกเลิกสัญญาแบบทีม
่ ก
ี ารกาหนดเวลาทัง้ หมด

Q. Is it possible for a third option which would see Yule Brook College
extend to Years 11 and 12, and no changes happen at Cannington
Community College, Cannington Community Education Support Centre
and Sevenoaks Senior College?

ถาม - เป็ นไปได ้หรือไม่ทจ
ี่ ะเป็ นตัวเลือกที่ 3 ทีจ
่ ะได ้เห็นวิทยาลัย Yule Brook
้
College ขยายการสอนไปรวมชันปี ท ี่ 11 และ 12 ด ้วย และไม่มก
ี ารเปลีย
่ นแปลงใด ๆ
เกิดขึน
้ กับวิทยาลัย Cannington Community College ศูนย์สนับสนุนการศึกษา
Cannington Community Education Support Centre และวิทยาลัย Sevenoaks
Senior College?

A. That is not one of the options proposed, but if the survey shows that
the community would like this option to be considered, the State
Government would take that into consideration.

ตอบ - ตัวเลือกนีไ
้ ม่ใช่ตัวเลือกทีน
่ าเสนอ แต่หากผลการสารวจแสดงให ้เห็นว่า
ชุมชนต ้องการให ้พิจารณาตัวเลือกนี้ รัฐบาลรัฐก็จะนาตัวเลือกนีข
้ น
ึ้ มาพิจารณา

Q. Will any changes be made to the catchment areas?

ถาม - จะมีการเปลีย
่ นแปลงใด ๆ ทีเ่ กิดขึน
้ กับเขตพืน
้ ทีก
่ ารศึกษาหรือไม่ ?

A. Changes to local intake areas could be made to accommodate the
needs of all students.

ตอบ อาจมีการเปลีย
่ นแปลงพืน
้ ทีร่ ับสมัครเข ้าเรียนในท ้องถิน
่ เพือ
่ รองรับความต ้องการของ
นักเรียนทุกคน

Q. What capital works will be required?

ถาม - จะต ้องใช ้งบการลงทุนก่อสร ้างเท่าใด?

A. The capital works requirements will be determined when the State
Government makes a decision about the model of schooling to be
implemented.

ตอบ จะมีการกาหนดความต ้องการด ้านการลงทุนก่อสร ้างเมือ
่ รัฐบาลรัฐตัดสินใจจะนารูปแบ
บการศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลออกปฏิบต
ั ใิ ช ้แล ้วเท่านัน
้

Q. One of the benefits of Sevenoaks Senior College is the adult style
education. How will that change if Years 7 to 10 are added?

ถาม - ประโยชน์ด ้านหนึง่ ของวิทยาลัย Sevenoaks Senior College
คือการศึกษาในรูปแบบของเด็กทีโ่ ตแล ้ว ซึง่ จะมีการเปลีย
่ นแปลงอย่างไรบ ้าง
้
หากมีการเพิม
่ การสอนชันปี ท ี่ 7 ถึง 10 เข ้ามา?

A. All secondary schools recognise the needs of young adult learners
and make special provision for them. This includes privileges not
available to younger students.

ตอบ โรงเรียนมัธยมศึกษาทุกแห่งตระหนักถึงความต ้องการของผู ้เรียนในวัยเยาว์และจะมีก
ารเตรียมการพิเศษสาหรับพวกเขา
ซึง่ รวมถึงสิทธิพเิ ศษทีไ่ ม่มใี ห ้สาหรับนักเรียนทีอ
่ ายุน ้อยกว่า

2017 retention data

ข้อมูลทีร่ วบรวมได้ปี 2017

Yule Brook College

วิทยาล ัย Yule Brook College






39.3% (22 out of 56) of 2017 Year 10 students from Yule Brook
College enrolled in Year 12 at Sevenoaks Senior College.
14.3% (8 out of 56) of 2017 Year 10 students from Yule Brook
College enrolled in Year 12 at public schools other than Sevenoaks
Senior College.
19.6% (11 out of 56) of 2017 Year 10 students from Yule Brook
College have no enrolment in a public school after Year 10.




้ ปี ท ี่ 10 ร ้อยละ 39.3 (22 คนจาก 56 คน) จากวิทยาลัย
ปี 2017 มีนักเรียนชัน
้ ปี ท ี่ 12 กับวิทยาลัย Sevenoaks
Yule Brook College สมัครลงทะเบียนชัน
Senior College
้ ปี ท ี่ 10 ร ้อยละ 14.3 (8 คนจาก 56 คน) จากวิทยาลัย Yule
ปี 2017 มีนักเรียนชัน
้ ปี ท ี่ 12
Brook College สมัครลงทะเบียนชัน
กับโรงเรียนรัฐบาลแห่งอืน
่ ทีไ่ ม่ใช่วท
ิ ยาลัย Sevenoaks Senior College
้ ปี ท ี่ 10 ร ้อยละ 19.6 (11 คนจาก 56 คน) จากวิทยาลัย
ปี 2017 มีนักเรียนชัน
Yule Brook College
้ ปี ท ี่ 10
ไม่สมัครลงทะเบียนกับโรงเรียนรัฐบาลแห่งใดเลยหลังจากจบชัน

Cannington Community College

วิทยาล ัย Cannington Community College








63.4% (78 out of 123) of 2017 Year 10 students from Cannington
Community College enrolled in Year 12 at Sevenoaks Senior
College.
5.7% (7 out of 123) of 2017 Year 10 students from Cannington
Community College enrolled in Year 12 at public schools other than
Sevenoaks Senior College.
12.2% (15 out of 123) of 2017 Year 10 students from Cannington
Community College have no enrolment in a public school after Year
10.




้ ปี ท ี่ 10 ร ้อยละ 63.4 (79 คนจาก 123 คน) จากวิทยาลัย
ปี 2017 มีนักเรียนชัน
้ ปี ท ี่ 12 กับวิทยาลัย
Cannington Community College สมัครลงทะเบียนชัน
Sevenoaks Senior College
้ ปี ท ี่ 10 ร ้อยละ 5.7 (7 คนจาก 123 คน) จากวิทยาลัย
ปี 2017 มีนักเรียนชัน
้ ปี ท ี่ 12
Cannington Community College สมัครลงทะเบียนชัน
กับโรงเรียนรัฐบาลแห่งอืน
่ ทีไ่ ม่ใช่วท
ิ ยาลัย Sevenoaks Senior College
้ ปี ท ี่ 10 ร ้อยละ 12.2 (15 คนจาก 123 คน) จากวิทยาลัย
ปี 2017 มีนักเรียนชัน
Cannington Community College
้ ปี ท ี่ 10
ไม่สมัครลงทะเบียนกับโรงเรียนรัฐบาลแห่งใดเลยหลังจากจบชัน

Yule Brook College and Cannington Community College

วิทยาล ัย Yule Brook College และวิทยาล ัย Cannington Community
College





55.9% (100 out of 179) of total 2017 Year 10 students from Yule
Brook College or Cannington Community College completed Year 12
at Sevenoaks Senior College.

้ ปี ท ี่ 10 ร ้อยละ 55.9 (100 คนจาก 179 คน) จากวิทยาลัย
ปี 2017 มีนักเรียนชัน
้ ปี ท ี่
Yule Brook College หรือ Cannington Community College เรียนจบชัน
12 จากวิทยาลัย Sevenoaks Senior College

2018 retention data

ข้อมูลทีร่ วบรวมได้ปี 2018

Yule Brook College

วิทยาล ัย Yule Brook College






45.6% (31 out of 68) of 2018 Year 10 students from Yule Brook
College enrolled in Year 12 at Sevenoaks Senior College.
11.8% (8 out of 68) of 2018 Year 10 students from Yule Brook
College enrolled in Year 12 at public schools other than Sevenoaks
Senior College.
14.7% (10 out of 68) of 2018 Year 10 students from Yule Brook
College have no enrolment in a public school after Year 10.




้ ปี ท ี่ 10 ร ้อยละ 45.6 (31 คนจาก 68 คน) จากวิทยาลัย
ปี 2018 มีนักเรียนชัน
้ ปี ท ี่ 12 กับวิทยาลัย Sevenoaks
Yule Brook College สมัครลงทะเบียนชัน
Senior College
้ ปี ท ี่ 10 ร ้อยละ 11.8 (8 คนจาก 68 คน) จากวิทยาลัย Yule
ปี 2018 มีนักเรียนชัน
้ ปี ท ี่ 12
Brook College สมัครลงทะเบียนชัน
กับโรงเรียนรัฐบาลแห่งอืน
่ ทีไ่ ม่ใช่วท
ิ ยาลัย Sevenoaks Senior College
้ ปี ท ี่ 10 ร ้อยละ 14.7 (10 คนจาก 68 คน) จากวิทยาลัย
ปี 2018 มีนักเรียนชัน
Yule Brook College
้ ปี ท ี่ 10
ไม่สมัครลงทะเบียนกับโรงเรียนรัฐบาลแห่งใดเลยหลังจากจบชัน

Cannington Community College

วิทยาล ัย Cannington Community College








62.7% (74 out of 118) of 2018 Year 10 students from Cannington
Community College enrolled in Year 12 at Sevenoaks Senior
College.
11.0% (13 out of 118) of 2018 Year 10 students from Cannington
Community College enrolled in Year 12 at public schools other than
Sevenoaks Senior College.
4.2% (5 out of 118) of 2018 Year 10 students from Cannington
Community College have no enrolment in a public school after Year
10.




้ ปี ท ี่ 10 ร ้อยละ 62.7 (74 คนจาก 118 คน) จากวิทยาลัย
ปี 2018 มีนักเรียนชัน
้ ปี ท ี่ 12 กับวิทยาลัย
Cannington Community College สมัครลงทะเบียนชัน
Sevenoaks Senior College
้ ปี ท ี่ 10 ร ้อยละ 11 (13 คนจาก 118 คน) จากวิทยาลัย
ปี 2018 มีนักเรียนชัน
้ ปี ท ี่ 12
Cannington Community College สมัครลงทะเบียนชัน
กับโรงเรียนรัฐบาลแห่งอืน
่ ทีไ่ ม่ใช่วท
ิ ยาลัย Sevenoaks Senior College
้ ปี ท ี่ 10 ร ้อยละ 4.2 (5 คนจาก 118 คน) จากวิทยาลัย
ปี 2018 มีนักเรียนชัน
Cannington Community College
้ ปี ท ี่ 10
ไม่สมัครลงทะเบียนกับโรงเรียนรัฐบาลแห่งใดเลยหลังจากจบชัน

Yule Brook College and Cannington Community College

วิทยาล ัย Yule Brook College และวิทยาล ัย Cannington Community
College





56.5% (105 out of 186) of total 2018 Year 10 students from Yule
Brook College or Cannington Community College completed Year 12
at Sevenoaks Senior College.

้ ปี ท ี่ 10 ร ้อยละ 56.5 (105 คนจาก 186 คน) จากวิทยาลัย
ปี 2018 มีนักเรียนชัน
้ ปี ท ี่
Yule Brook College หรือ Cannington Community College เรียนจบชัน
12 จากวิทยาลัย Sevenoaks Senior College

