ข้อตกลงโครงการทุนออแพร์ พี่เลี้ยงเด็กอเมริกา (ทุนฟรี)
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล
โครงการออแพร์อเมริกา คือ โครงการพี่เลี้ยงเด็ก เป็นโครงการที่ได้รับการรับรองและอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานรัฐบาลประเทศ
สหรัฐอเมริกา (United Department of States – USDOS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจจากนานาประเทศทั่วโลกได้เรียนรู้วัฒนธรรม
อยู่ภายใต้กฎหมายสหรัฐอเมริกาที่ออแพร์ถือวีซ่าประเภทนักเรียนแลกเปลี่ยน J-1 (Cultural Exchange Visitor) โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องพักอาศัย
กับครอบครัวชาวอเมริกันเป็นระยะเวลา 1ปี โดยทาหน้าที่เป็นผู้ดูแลเด็กและได้รับค่าตอบแทนอย่ างถูกกฏหมายและทุนการศึกษาจานวน$500 เพื่อ
ศึ ก ษาต่ อ ตามความสนใจ เช่ น เรี ย นภาษาอั ง กฤษ และจะต้ อ งเดิ น ทางกลั บ ประเทศไทยทั น ที เ มื่ อ จบโครงการ ออแพร์ พี่ เ ลี้ ย งเด็ ก
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการทุนออแพร์ พี่เลี้ยงเด็กอเมริกา
1. เพศหญิง สถานภาพโสด ถือสัญชาติไทย
2. อายุระหว่าง 21 - 26 ปี (ไม่เกิน 27 ปีก่อนการเดินทาง)
3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในระดับปานกลาง (Upper-Intermediate) จนถึงระดับสูง (Advance Level)
5. ผลการวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC (Test of English for International Communication) 650 คะแนน ขึ้นไป
6. สุขภาพดี ไม่มีโรคประจาตัว ไม่เป็นโรคติดต่อ
7. ไม่มีประวัติอาชญกรรม
8. ไม่เคยเข้าร่วมโครงการออแพร์ประเทศสหรัฐอเมริกามาก่อน
9. สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
10. สามารถว่ายน้าได้
11. มีประสบการณ์การเลี้ยงเด็กอายุต่ากว่าสองขวบไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์ของโครงการทุนออแพร์ พี่เลี้ยงเด็กอเมริกา
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวอเมริกันผ่านทางครอบครัวอุปถัมป์ในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ผ่านการทางานเป็นพี่เลี้ยงเด็ก
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในสภาพแวดล้อมจริงผ่านการทางานเป็นพี่เลี้ยงเด็ก
3. เพื่อเปิดโอกาสในการฝึกฝนทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้น ได้รับมิตรภาพใหม่ๆทั้งจากเพื่อชาว
ไทย ชาวอเมริกันและเพื่อนๆจากหลายประเทศทั่วโลก
4. เพื่อเปิดโอกาสในการเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่า งวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอเมริกัน
5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ที่สนใจชาวไทยได้มีโอกาสหาประสบการณ์ในการทางานเป็นพี่เลี้ยงเด็กและได้รับค่าจ้างอย่างถูกกฏหมายที่
ประเทศสหรัฐอเมริกา
สิ่งที่จะได้รับเมื่อสมัครเข้าร่วมโครงการทุนออแพร์ พี่เลี้ยงเด็กอเมริกา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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8.
9.

ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับทุนโครงการออแพร์ เต็มจานวนมูลค่า 47,000 บาท
ผู้ที่เข้าร่วมโครงการออแพร์จะได้รับวีซ่าประเภท J–1 (Cultural Exchange Visitor)
ค่าตอบแทนไม่ต่ากว่า $195.75/สัปดาห์ (ทางาน 45 ชั่วโมง/สัปดาห์)
ได้รับทุนการศึกษาจากครอบครัวอุปถัมภ์ $500/ปี
ได้รับอาหารและที่พักห้องส่วนตัวฟรี (พักกับครอบครัวอุปถัมป์)
ได้รับตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไปกลับ กรุงเทพ – สหรัฐอเมริกา – กรุงเทพ
ได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศที่ นิวยอร์ก ก่อนการเริ่มงาน 5 วัน หลังจากนั้นเดินทางสู่บ้านครอบครัวอุปถัมป์
ได้รับสิทธิประกันสุขภาพและอุบัติเหตุเบื้องต้นตลอดระยะเวลาโครงการ
วันหยุดประจาสัปดาห์ และวันหยุดพักร้อน 2 สัปดาห์โดยที่ได้รับค่าจ้าง

ข้อตกลงโครงการทุนออแพร์ พี่เลี้ยงเด็กอเมริกา (ทุนฟรี)
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล
ค่าใช้จ่ายสาหรับการเข้าร่วมโครงการทุนออแพร์ พี่เลี้ยงเด็กอเมริกา โดยโอนเงินผ่านทางบัญชีของโครงการ มี 2 ส่วน ดังนี้
1. ค่ามัดจาโครงการ
ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจาเป็นต้องชาระค่ามัดจาโครงการ สาหรับค่ามัดจาโครงการ จานวน 5,100 บาท (จะได้รับเงินค่ามัดจา
คืนในวันที่ออกเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา)
2. ค่าดาเนินการขอวีซ่าและค่าธรรมเนียม The Student and Exchange Student Visitor Information System (SEVIS)
ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจาเป็นต้องชาระค่าธรรมเนียมในการดาเนินการ จานวน 8,500 บาท
เงื่อนไขและข้อตกลงโครงการทุนออแพร์ พี่เลี้ยงเด็กอเมริกา (ทุนฟรี)
ข้าพเจ้า นางสาว............................................................................................................ (ผู้รับทุน) วัน..........ที่...... เดือน.......................ปี..........
จะต้องทาเอกสารประกอบการสมัครออแพร์ให้เสร็จภายในระยะเวลา 1 เดือน ก่ อนทาการออนไลน์ในระบบของออแพร์ และพร้อมที่จะเดินทางไปยัง
สหรัฐอเมริกาทันทีเมื่อได้รับการคัดเลือก หากผู้รับทุนทาเอกสารล่าช้าจะต้องชาระค่าเข้าร่วมโครงการออแพร์จานวน 41,900 บาทและไม่ได้เงินมัดจาคืน
จานวน 5,100 บาท
ข้า พเจ้ า ยิ นดี แ ละเต็ม ใจที่ จ ะเป็ นส่ ว นหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ ยนภาษาและวัฒ นธรรม เอ็ นจี เนียส พร้ อมช่ ว ยเหลื อโครงการฯ ในการ
ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
1. Facebook จัดทาเพจส่วนตัว พร้อมบอกเล่าประสบการณ์ตั้งแต่การเตรียมตัว การฝึกภาษาอังกฤษ ขั้นตอนการสมัคร การจัดเตรียมเอกสาร
เพื่อส่งมายังโครงการ รวมไปถึงบอกชีวิตที่อยู่ ที่ประเทศสหรัฐอเมริก า การจัดทาเพจเฟซบุ๊ คจะต้องทาเนื้อหาที่น่า สนใจและมีผู้ติดตามด้ว ย
เช่นกัน ซึ่งจะโพสต์เนื้อหา ทุกวัน วันละ 1 โพสต์ โดยเริ่มต้นจัดทาเพจตั้งแต่ที่ได้รับวีซ่าจนกว่าจะจบโครงการ
2. YouTube ทาวีดีโอ Vlog ส่งโครงการและอัพโหลดผ่านช่อง YouTube พร้อมบอกเล่าประสบการณ์ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัคร การเตรียมตัว
สอบ การจัดเตรียมเอกสารเพื่อส่งมายังโครงการ รวมไปถึงบอกชีวิตที่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะต้องอัพโหลดพร้อมตัดคลิปวีดีโอ เดือนละ
1 ครั้ง ในระยะเวลาที่อยู่ประเทศสหรัฐอเมริกา โพสต์ โดยเริ่มต้นจัดทาเพจตั้งแต่ที่ได้รับวีซ่าจนกว่าจะจบโครงการ
3. Instagram อัพโหลดรูปภาพกิจวัตรประจาวันเมื่ออยู่ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมคิดข้อความประชาสัมพันธ์โครงการ โพสต์รูปภาพทุกวัน
ระหว่างที่อยู่ประเทศสหรัฐอเมริกา โพสต์ โดยเริ่มต้นจัดทาเพจตั้งแต่ที่ได้รับวีซ่าจนกว่าจะจบโครงการ
** ซึ่งบทความและรูปภาพทั้งหมดนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากโครงการฯก่อนทุกครั้งก่อนการเผยแพร่บทความและรูปภาพลงในที่สาธารณะ
เมื่อข้าพเจ้าได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนโครงการออแพร์ไปจนถึงเวลาที่พานักอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้รับทุนสัญญาว่าจะปฏิบัติตามกฏระเบียบ
ของโครงการอย่างเคร่งครัดทุกประการ หากฝ่าฝืนกฏ หรือไม่ปฎิบัติตามระเบียบของโครงการ ทางโครงการฯจะยกเลิกสัญญาเพื่ อป้องกันความเสียหาย
ต่อโครงการฯ และผู้รับทุนจะต้องชดใช้ค่าเสียหายสองเท่า (94,000 บาท)
ข้าพเจ้า (ชื่อผู้สมัคร ตัวบรรจง).........................................................................................ผูส้ มัครเข้าร่วมโครงการทุนออแพร์ได้อ่านรายละเอียดข้อมูล
อย่างครบถ้วนและข้าพเจ้ายินดีที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกประการตามที่ได้แจ้งไว้ในเอกสารฉบับนี้
ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปกครอง ตัวบรรจง)........................................................................................... เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ .................................................
ข้าพเจ้ายินดีที่จะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นหากผู้สมัคร (ชื่อตัวบรรจง) ................................................................................................................ไม่
สามารถปฎิบัติตามข้อตกลงข้างต้นได้
ลงชื่อ...............................................................................ผู้เข้าร่วมโครงการ
(
)
ลงชื่อ...................................................................ผูป้ กครองของผู้เข้าร่วมโครงการ
(
)

ข้อตกลงโครงการทุนออแพร์ พี่เลี้ยงเด็กอเมริกา (ทุนฟรี)
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล
หมายเหตุ
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โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทุกกรณี
โครงการฯ จะยึดคาตัดสินของพาร์ทเนอร์ Eur AuPair หากผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์เรื่องของภาษาอังกฤษและเกณฑ์ทัศนคติ
ผู้สมัครจะดาเนินการเตรียมเอกสาร การกรอกเอกสารวีซ่าด้วยตนเอง โดยทาตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
หากผู้สมัครไม่ผ่านการสัมภาษณ์วีซ่า และต้องการจะสัมภาษณ์วีซ่าใหม่ ผู้สมัครจะต้องชาระเงิน 8,500 บาท เพื่อดาเนินการขอวีซ่าอีกครั้ง
กรณีที่ที่ผู้สมัครโดนปฏิเสธ การเข้าประเทศ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง จะไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกๆกรณี และไม่สามารถเรียกร้องสิทธ์การ
ชดเชยได้ เนื่องจากการตัดสินของ Immigration Office ถือว่าเป็นอันสิ้นสุด
กรณีที่ระหว่างเข้าร่วมโครงการผู้สมัครต้องการเปลี่ยนโฮสต์แฟมิลี่ โดยเหตุผลส่วนตัว ผู้สมัครจาเป็นต้องดาเนินการหาที่พักใหม่ด้วยตนเอง
และรอจนกว่าจะรีแมทช์ ทางโครงการฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเรื่องค่าที่พัก และอื่นๆ
ประกันของโครงการออแพร์ จะคุ้มครองผู้สมัครตามวันที่ระบุใน DS 2019 เท่านั้น
กรณีที่ผู้สมัครทาของมีค่า สูญหาย หรือเอกสารสาคัญสูญหายระหว่างการเข้าร่วมโครงการ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบในทุกกรณี
ผู้สมัครจะต้องชาระค่าน้าหนักกระเป๋าเที่ยวบินจาก New York City (สถานที่ปฐมนิเทศ) ไปยังบ้านของโฮสต์แฟมิลี่เอง (สามารถชาระผ่าน
Debit Card ค่าใช้จ่ายประมาณ USD 70 หรือตามที่สายการบินภายในประเทศกาหนด
กรณีที่ผู้สมัครไม่ปฏิบัติตามกฎหรือนโยบาย การเข้าร่วมโครงการของทางองค์กร อย่างเคร่งครัด ผู้สมัครมีสิทธิถูกยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ
อย่างสิ้นเชิง และทางโครงการจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
ผู้สมัครไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการให้กับบุคคลอื่นได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
ผู้สมัครจะต้องกลับประเทศไทยหลังจากที่โครงการสิ้นสุด
ข้าพเจ้า (ชื่อตัวบรรจง)...................................................................................
ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการได้อ่านรายละเอียดข้อมูลอย่างครบถ้วนและข้าพเจ้า ยินดีที่จะปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขทุกประการตามที่ได้แจ้งไว้ในเอกสารฉบับนี้
ลงชื่อ...............................................................................ผู้เข้าร่วมโครงการ
(
)

ลงชื่อ...................................................................ผูป้ กครองของผู้เข้าร่วมโครงการ
(
)
วัน...........................ที.่ ............เดือน...............................ปีพ.ศ. 25........
ลงชื่อ...............................................................................พยาน
(

)

ลงชื่อ...............................................................................พยาน
(

ชาระค่าโครงการผ่านธนาคารเท่านั้น
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สภากาชาดไทย
ชื่อบัญชี นางเหมือนฝัน โกรัตนะ
เลขที่บัญชี 045-566538-2

)

