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AUSTRALIAN CULTURAL ORIENTATION PROGRAM

เป็ นเวลากว่า 15 ปี แล้ว ทีอ่ งค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิน่ ฐาน (International Organization for Migration: IOM) และรัฐบาลประเทศออสเตรเลียได้ทางานร่วมกัน เพื่อดาเนินโครงการ
การอบรมทางวัฒนธรรมก่อนเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย หรือ Australian Cultural Orientation
(AUSCO) สาหรับผูล้ ภ้ี ยั และสมาชิกใหม่เพื่อมนุ ษยธรรม โครงการดังกล่าวได้รบั ทุนสนับสนุนโดย
กรมกิจการภายในของประเทศออสเตรเลีย (Department of Home Affairs) และดาเนินการโดยไอ
โอเอ็มมาตัง้ แต่ปี 2546
ไอโอเอ็ม ประเทศไทย เป็ นทีต่ งั ้ สานักงาน AUSCO ระดับโลก หรือทีเ่ รียกว่า AUSCO Global
Office มีหน้าที่ดแู ลการดาเนินงานและประสานงานโครงการนี้ในหลายประเทศทั ่วโลก ได้แก่
ประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เนปาล อินเดีย ปากีสถาน อิรกั ตุรกี เลบานอน จอร์แดน อียปิ ต์
และ เคนย่า นอกจากนี้ AUSCO ยังได้ขยายการดาเนินงานไปยังประเทศซูดาน และ ยูกนั ดา รวม
ไปถึงพืน้ ทีเ่ ฉพาะกิจอีกหลายแห่ง อาทิ กานา กินี บุรุนดี เอธิโอเปี ย รวันดา ชาด แคเมอรูน มาลาวี
แทนซาเนีย อาฟริกาใต้ แซมเบีย เมียนมาร์ อิหร่าน อาฟกานิสถาน อุซเบกิสถาน ศรีลงั กา
คอสตาริกา ตรินิแดดแอนด์โทบาโก เอกวาดอร์ กัวเตมาลา เม็กซิโก และ ประเทศกือราเซา
อีกด้วย
วัตถุประสงค์ของโครงการมีหลายมิตดิ ว้ ยกัน สิง่ สาคัญหนึ่งในนัน้ คือการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้
ลีภ้ ยั และสมาชิกใหม่เพื่อมนุษยธรรม อันประกอบด้วยการให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการใช้ชวี ติ ในประเทศ
ออสเตรเลีย การส่งเสริมความสาคัญของการเรียนภาษาเมื่อเดินทางไปถึง และการเตรียมทักษะ
พืน้ ฐานในชีวติ ทีจ่ าเป็ นในการเผชิญความเปลี่ยนแปลงเมื่อตัง้ ถิน่ ฐานใหม่ เพื่อให้พวกเขาสามารถ
แก้ไขปั ญหาและพึง่ พาตนเองได้ในทีส่ ดุ
ตลอดหลักสูตร 5 วัน ของ AUSCO จะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้รบั คาแนะนาที่
นาไปใช้ได้จริง ให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้องเกีย่ วกับการเดินทางและกระบวนการตัง้ ถิน่ ฐานใหม่ ตลอดจนเปิ ด
โอกาสให้สอบถามเกี่ยวกับการเดินทางและการใช้ชวี ติ ในประเทศออสเตรเลีย ซึง่ กาลังจะเป็ นบ้าน
แห่งใหม่ของพวกเขา รวมทัง้ หนทางทีจ่ ะก้าวเดินต่อไป เพื่อพวกเขาจะได้เข้าถึงการศึกษา การ
เรียนภาษาอังกฤษ การทางานเพื่อสร้างชีวติ และ เข้าใจข้อกฎหมายต่างๆ โดยตัง้ แต่โครงการนี้
ก่อตัง้ มา มีผไู้ ด้รบั การอบรมไปแล้วมากกว่า 113,000 คนทั ่วโลก

พื้นทีท่ มี ่ กี ารดาเนินกิจกรรมของ AUSCO ในประเทศไทย
FOR MORE INFORMATION, CONTACT:
Constanze Voelkel-Hutchison
AUSCO Global Coordinator
Email: cvoelkel@iom.int
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กิจกรรมสร้างสรรค์ ที ่ อาเภอแม่สอด ประเทศไทย
ภาพโดย: AUSCO Global Office

ข้อมูลสำคัญ

3,318
จานวนผูท้ ไ่ี ด้รบั การอบรมAUSCOทัวโลก
่
ก่อนการตัง้ ถิน่ ฐานใหม่ ในปี 2563

110
จานวนผูเ้ ข้าอบรมในประเทศไทยทีไ่ ด้รบั
ประโยชน์จากโครงการ AUSCO ในปี 2563

5 วัน
ระยะเวลาของโครงการการอบรมทาง
วัฒนธรรม ก่อนเดินทางไปยังประเทศ
ออสเตรเลีย

ผูม้ ีส่วนร่วมกับโครงการในประเทศไทย

หลักสูตร AUSCO

ผูม้ สี ่วนร่วมกับโครงการ AUSCO ประเทศไทย คือ
สถานทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ และสานักงาน
ข้าหลวงใหญ่ผลู้ ภ้ี ยั แห่งสหประชาชาติ (United
Nations High Commissioner for Refugees:
UNHCR)

โครงการ AUSCO เป็ นการจัดการอบรมให้แก่ผู้
ถือวีซ่าเพือ่ ผูล้ ภ้ี ยั และมนุษยธรรม ทีม่ อี ายุ 5 ปี ขน้ึ
ไป ซึง่ กาลังเตรียมตัวไปตัง้ ถิน่ ฐานใหม่ในประเทศ
ออสเตรเลีย
โดยทางโครงการมีหน้าทีจ่ ดั การ
อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับวิถชี วี ติ
และ
วัฒนธรรมออสเตรเลีย รวมถึงการจัดการกับความ
คาดหวัง
และให้แนวทางเพือ่ การปรับตัวสู่
สภาพแวดล้อมใหม่ให้ดที ส่ี ุดเท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้ ใน
การจัดการอบรม AUSCO แต่ละครัง้ จะมีการปรับ
การเรียนการสอนให้เหมาะสม กับความต้องการ
ของผูร้ บั การอบรมทีม่ คี วามหลากหลาย และทุก
คอร์สจะได้รบั การออกแบบเพือ่ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์หลัก 4 ข้อ ดังต่อไปนี้

โดยส่วนใหญ่ การจัดการอบรม AUSCO ใน
ประเทศไทย จะจัดขึน้ ในเขตพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราว
่
สาหรับผูห้ นีภยั จากการสูร้ บทีต่ งั ้ อยู่ตามแนว
ชายแดนไทย-พม่า และทีศ่ นู ย์ดาเนินการของไอโอ
เอ็ม สานักงานย่อยในอาเภอแม่สอด ซึง่ คณะ
เจ้าหน้าทีฝ่ ึกอบรม AUSCO ประจาการอยู่ทน่ี นั ่
นอกจากนี้ ยังมีการอบรม AUSCO ทีจ่ ดั ขึน้ ใน
กรุงเทพฯเป็ นครัง้ คราว สาหรับกลุ่มผูล้ ภ้ี ยั ทีอ่ ยู่ใน
เมือง
ในปี 2563 ผูล้ ภ้ี ยั และสมาชิกใหม่เพือ่ มนุษยธรรม
ทีไ่ ด้รบั ประโยชน์จากโครงการ AUS CO ใน
ประเทศไทย มีจานวนรวม 110 คน

การเชื่อมโยงกับการบริการช่วยเหลือ
ด้านการตัง้ ถิ่ นฐานในประเทศ
ออสเตรเลีย
AUSCO ทางานเชือ่ มโยงอย่างใกล้ชดิ กับโครงการ
บริการช่วยเหลือด้านการตัง้ ถิน่ ฐานในประเทศ
ออสเตรเลีย ทัง้ สองโครงการร่วมกันดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง โดยมุง่ อานวยความช่วยเหลือให้ดี
ทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้ให้แก่ผลู้ ภ้ี ยั และสมาชิกใหม่
เพือ่ มนุษยธรรมในการตัง้ ถิน่ ฐานใหม่
และเพือ่ ให้การดาเนินงานได้ผลดี โครงการ
AUSCO และหน่วยงานของผูใ้ ห้บริการด้านการตัง้
ถิน่ ฐานในประเทศออสเตรเลีย มีการจัดการประชุม
เชิงปฏิบตั กิ ารร่วมกันเพือ่ ให้เจ้าหน้าทีฝ่ ึกอบรมที่
อยู่นอกประเทศออสเตรเลีย และผูใ้ ห้บริการทีอ่ ยู่
ในประเทศออสเตรเลียได้มาร่วมแลกเปลีย่ น
ความคิดและแนวทางในการปฏิบตั หิ น้าที่
เพือ่ ทีจ่ ะให้การอบรมทัง้ ก่อนและหลังการเดินทาง
มายังประเทศออสเตรเลียมีความต่อเนื่องและ
กลมกลืนทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้

เด็กๆกำลังสนทนำกันเรือ่ งกฏหมำย และระบุวำ่
ภำพใดทีแ่ สดงถึงกำรกระทำทีถ่ กู กฎหมำย หรือ ผิดกฎหมำย
ในประเทศออสเตรเลีย ภำพโดย:ไอโอเอ็ม

นอกจากนัน้ ยังมีการประชุมเพือ่ เพิม่ ศักยภาพที่
เรียกว่า Train the Trainer Workshop ซึง่ ได้จดั
ขึน้ ในหลายพืน้ ทีเ่ วียนกันไปอย่างสม่าเสมออีก
ด้วย

เตรียมตัวเรือ่ งการเดินทางให้กบั ผูถ้ อื วีซ่า
• ขยายมุมมองด้านการตัง้ ถิน
่ ฐานใหม่
• ปรับความคาดหวังให้ใกล้เคียงความเป็ นไป
ได้จริงในการใช้ชวี ติ ทีป่ ระเทศออสเตรเลีย
• ให้ขอ้ มูลด้านกฎหมาย ค่านิยม และวิถชี วี ติ
ของประเทศออสเตรเลีย
•

เจ้าหน้าทีฝ่ ึกอบรมจัดกิจกรรมให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้เรียนรู้
แบบมีส่วนส่วนร่วม ภาพโดย: ไอโอเอ็ม

และเพือ่ ให้การอบรมบรรลุวตั ถุประสงค์ตลอด
หลักสูตร ในระยะเวลา 5 วัน (15 - 25 ชัวโมง)
่
เจ้าหน้าทีฝ่ ึกอบรม AUSCO ใช้วธิ นี าเสนอและ
ดาเนินกระบวนการอบรมทีห่ ลากหลาย อาทิ การ
ระดมความคิดเห็น การจาลองสถานการณ์ การใช้
กรณีศกึ ษา การอภิปราย การฝึกแก้ปัญหา และ
การแสดงบทบาทสมมติ เป็ นต้น

เนื้อหาของหลักสูตร ถูกบรรจุอยู่ในแฟ้ มข้อมูลที่
เรียกว่า AUSCO Student Folder ซึง่ มีหลาย
ภาษาและมีหนังสือแบบฝึกหัดกิจกรรม (Activity
Book) ทีผ่ รู้ บั การอบรมจะได้รบั คูม่ อื ดังกล่าวนี้
เป็ นการช่วยบันทึกเนื้อหาและสะท้อนให้เห็น
เส้นทางในการตัง้ ถิน่ ฐานใหม่ของผูเ้ ข้าร่วมการ
อบรม
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