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โรโตรวัเป็นเมอืงทีต่ ัง้อยูใ่นใจกลางเกาะเหนอืของนวิซแีลนด ์

เป็นพืน้ทีท่ีอ่ดุมไปดว้ยวฒันธรรม ประวตัศิาสตร ์
และสิง่มหศัจรรยท์างธรรมชาต ิโรโตรัวเป็นทีรู่จั้ก
กนัดใีนเรือ่งของความงามของทะเลสาบ ป่าไม ้
และความรอ้นใตพ้ภิพ รวมถงึการตอ้นรับทีอ่บอุน่ 
- ทีก่ลา่วถงึในภาษาเมารวีา่ 'manaakitanga' 
(มา-นา-ค-ีทงั-อา)

เนือ่งจากเป็นจดุหมายปลายทางทีนั่กทอ่งเทีย่ว
ชืน่ชอบมายาวนา น โรโตรัวจงึเสนอรปูแบบการ
ใชช้วีติแบบสากลทีค่ณุคาดหวงัจากเมอืงทีม่ี
ขนาดใหญก่วา่เป็นสองเทา่ ซึง่หมายความวา่มสี ิง่
อ�านวยความสะดวกทีท่นัสมยัมากมาย เพือ่รองรับ
การด�าเนนิชวีติทีม่คีณุภาพส�าหรับคนทีอ่าศยัอยูท่ี่
นี ่แตก่ส็ามารถเดนิทางไปมาไดง้า่ยและมชีมุชน
ทีเ่ขม้แข็ง

โรโตรัวเปิดโอกาสทางการศกึษาทีย่อดเยีย่มใน
ทกุระดบั นักศกึษาตา่งชาตยิงัไดรั้บประโยชนจ์าก
การดแูลและการสนับสนุนทีย่อดเยีย่มในชว่งเวลา
ของพวกเขาทีน่ีด่ว้ย และประสบความส�าเร็จในวถิี
ชวีติกลางแจง้ทีด่ตีอ่สขุภาพทีภ่มูภิาคนีม้ี

ทีต่ัง้ของโรโตรัวทีอ่ยูใ่จกลางท�าใหเ้ป็นหนึง่ใน
เมอืงทไีปมาหาสูไ่ดง้า่ยทีส่ดุในประเทศ 

จากโอค๊แลนดซ์ึง่เป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของเรา 
ใชเ้วลาขบัรถนอ้ยกวา่สามชัว่โมง หรอื 30 นาที
โดยทางเครือ่งบนิ นอกจากนีย้งัใชเ้วลาขบัรถไป
ยงัชายหาดนอ้ยกวา่หนึง่ชัว่โมงหรอืสองชัว่โมง
ครึง่เพือ่ไปยงัลานสกทีีใ่กลท้ีส่ดุ

มาทีโ่รโตรัวเพือ่รับประสบการณท์ีเ่ปลีย่นแปลง
ชวีติซึง่คณุจะ:

• ไดรั้บประโยชนจ์ากหนึง่ในระบบการศกึษาทีด่ี
ทีส่ดุในโลก

• พัฒนาทกัษะการพดูและการเขยีนภาษา
องักฤษของคณุ

• สรา้งความเชือ่มัน่ของคณุ

• เพิม่โอกาสการจา้งงานของคณุ

• พัฒนาทกัษะทางสงัคมของคณุ

• เพลดิเพลนิไปกบัไลฟ์สไตลท์ีม่สีขุภาพดแีละ
คลอ่งแคลว่

• สมัผัสวฒันธรรมใหมแ่ละวถิชีวีติ และ

• ไดรั้บ whanau (ครอบครัว) และเพือ่นตลอด
ชวีติ

“ หากคุณมีผู้มาเย่ียมเยียน พวก
เขาจะประทับใจกับประสบการณ์
ท่ีหลากหลาย และธรรมชาติท่ี
ผ่อนคลายของสถานท่ีแห่งน้ี” 

ยนิดตีอ้นรบัสูโ่รโตรวั
Kia ora สวสัดีครบั  

ระยะเวลาในการเวลาขบัรถ 
โอค๊แลนด ์ 3.0 ชัว่โมง
แฮมลิตนั: 1.5 ชัว่โมง
เทารองกา้ 1.0 ชัว่โมง
เวลลงิตนั: 5.5 ชัว่โมง

โอ๊คแลนด์

ไครสต์เชิร์ช

ควนีสท์าวน์

เวลลิงตัน

เนเปีย

เทารองก้าแฮมิลตัน:

โรโตรัว:
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เราไดส้มัผสักบัท�าเลทีส่ะดวกสบายใจกลางเมอืง   
ความงามของสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตแิละวถิชีวีติทีเ่ป็นสากลทีเ่มอืง
นีม้ใีห ้แตม่เีหตผุลอืน่ ๆ อกีมากมายทีผู่ค้นเลอืกทีจ่ะอยูใ่นโรโตรวั

วถิกีารด�าเนนิชวีติทีร่าคาไมแ่พง
โรโตรัวเป็นเมอืงทมีีค่า่ครองชพีต�า่กวา่เมอืง
ใหญ ่ๆ ในนวิซแีลนด ์เรามทีีพั่กอาศยัทีม่คีณุภาพ 
โครงสรา้งพืน้ฐานทางเศรษฐกจิทีย่อดเยีย่ม การ
ใหบ้รกิารทางสขุภาพแบบเบ็ดเสร็จ มรีา้นอาหาร
และสิง่อ�านวยความสะดวกอืน่ ๆ ใหเ้ลอืกมากมาย 
รวมทัง้ทางเลอืกในดา้นการศกึษาทีด่ ีและสภาพ
แวดลอ้มทีส่ะอาดและเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย   

ทีน่ีค่า่ทีจ่อดรถและคา่น�้ามนัไมแ่พง ในความเป็น
จรงิ มทีีจ่อดรถฟรทีีโ่รงเรยีนทกุโรงเรยีนและหลาย
สถานทีใ่นใจกลางเมอืง ส�าหรับนักศกึษาทีม่อีายุ
มากกวา่ทีไ่ดรั้บใบขบัขีข่องนวิซแีลนด ์น�้ามนัทีถ่กู
กวา่หมายความวา่คณุสามารถเพลดิเพลนิกบัการ
เดนิทางทีป่ระหยดัคา่ใชจ้า่ยภายในเขตเมอืงและ
เมอืงโดยรอบหรอืไกลออกไป 

คา่ใชจ้า่ยในชวีติประจ�าวนักน็อ้ยลงเชน่กนัซึง่
หมายความวา่เงนิของคณุยงัใชไ้ดน้านขึน้

ภมูอิากาศ
ในโรโตรัว คณุสามารถเพลดิเพลนิกบักจิกรรมกลาง
แจง้ไดต้ลอดทัง้ปี อณุหภมูเิฉลีย่ในฤดรูอ้นท�าใหค้น
สว่นใหญเ่ดนิสบาย ๆ ในเสือ้ยดื ในฤดหูนาวจะตอ้ง
มเีสือ้เพิม่อกีชัน้หนึง่และเสือ้แจค๊เกต็ แตเ่ราไมม่ี
หมิะในโรโตรัว - เราเพยีงแคไ่ปเทีย่วลานสกใีกล ้ๆ 
เมือ่เราเลอืกทีจ่ะไป!

ผูค้นทีก่ระตอืรอืรน้ 
โรโตรัวมกีารเตบิโตของประชากรหลากหลาย
วฒันธรรม ทีม่จี�านวนมากกวา่ 150 เชือ้ชาตใิน
ชมุชนของเรา ในฐานะทีเ่ป็นหนึง่ในจดุหมายปลาย
ทางหลกัของนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตทิีม่าเยอืน
นวิซแีลนด ์ชาวนวิซแีลนดท์ีเ่กดิในนวิซแีลนดไ์ด ้
พัฒนาความเขา้ใจและชืน่ชมวฒันธรรมใหม ่รวมทัง้
ประเพณีและความเชือ่ของผูอ้ืน่ 

มโีอกาสมากมายทีจ่ะมาร่วมกนัและสนุกสนานกบั

ความเป็นเพือ่นซึง่กนัและกนั ตลาดนัดกลางคนื
ทกุวนัพฤหสับดขีองเราดงึดดูนักทอ่งเทีย่วและ
คนในทอ้งถิน่ใหม้สีว่นร่วมในอาหารจากทัว่โลก
และเพลดิเพลนิกบัเสยีงเพลงและการพดูคยุกนั มี
กจิกรรมประจ�าปีขนาดใหญจ่�านวนมากทีมุ่ง่เนน้ไป
ทีค่วามส�าเร็จทางวฒันธรรมหรอืกฬีา และสิง่เหลา่
นีไ้ดรั้บการเขา้ร่วมเป็นอยา่งดจีากทัง้คนในทอ้งถิน่
และนักทอ่งเทีย่ว

เมอืงทนัสมยั
เนือ่งจากอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วทีแ่ข็งแกรง่
ของเรา โครงสรา้งพืน้ฐานทางเศรษฐกจิของโรโต
รัวไดรั้บการพัฒนาอยา่งดสี�าหรับขนาดประชากร
ของเมอืง คณุจะสามารถเขา้ถงึสิง่อ�านวยความ
สะดวกทีม่คีณุภาพของชมุชน เชน่สวนดอกไมข้อง
รัฐบาล ศนูยก์ฬีาทางน�้า สนามกฬีานานาชาต ิศนูย์
กจิกรรมพลงังาน และอทีสตรที (Eat Streat) เพือ่
วตัถปุระสงคใ์นการเรยีนรูแ้ละทางสงัคม เรายงัมโีรง
พยาบาลขนาดใหญท่ีท่นัสมยัใหบ้รกิารดา้นสขุภาพ
ทีห่ลากหลาย

ทีพ่กั
โฮมสเตยแ์ละหอพักมใีหบ้รกิารในโรโตรัวเพือ่ให ้
เหมาะกบันักศกึษาทีม่อีายนุอ้ยและผูท้ีต่อ้งการ
สมัผัสชวีติครอบครัวของนวิซแีลนด ์การเชา่บา้น
กบันักศกึษาคนอืน่อาจเหมาะกบันักศกึษาทีม่อีายุ
มากกวา่ ผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาสว่นใหญจ่ะชว่ย
คณุในการหาทีพั่กในชว่งทีค่ณุพักอาศยั

ทีอ่ยูอ่าศยั
ดีเย่ียม

“ ตอนท่ีฉันมานิวซีแลนด์ครัง้
แรก ฉันต่ืนเต้นมาก แต่ฉันรูส้กึ
ประหม่าเล็กน้อย เพราะคิดถึง
ครอบครวัและฉันไม่สามารถพูด
ภาษาอังกฤษได้มาก นอกจากน้ี
การฟังก็ยากมากจรงิๆ แต่เพ่ือน
และอาจารย์ของฉันใจดีมาก 
RBHS เป็นสถานท่ีท่ีดีมากท่ีจะ
เรยีนรูภ้าษาอังกฤษและเล่นรกับี ้
ฉันพักในหอพักและสนุกกับ
ชีวติของในหอพักจรงิๆ” 

ทาอิชิ ซูโบชิ - ญึ่ปุ่น
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ทกุแหง่ทีค่ณุเลอืกทีจ่ะศกึษาในนวิซแีลนดจ์ะมอบการศกึษาทีม่คีณุภาพ
สงูอยา่งสม�า่เสมอ เนือ่งจากขอ้บงัคบัของรฐับาลซึง่รวมถงึหลกัปฏบิตัแิละ
หลกัสตูรระดบัชาต ิอยา่งไรก็ตาม โรโตรวัเสนอสทิธปิระโยชนอ์ืน่ ๆ อกี
มากมายเพือ่สนบัสนนุประสบการณก์ารเรยีนรูข้องนกัศกึษา

เรารูว้า่การเรยีนภาษาองักฤษเป็นแรงบนัดาลใจ
ทีส่�าคญัเบือ้งหลงัการมาเทีย่วของคณุ โรโตรัว
มโีปรแกรมภาษาองักฤษส�าหรับผูพ้ดูภาษาอืน่ 
(ESOL) ทีแ่ข็งแกรง่ซึง่สรา้งสภาพแวดลอ้มการ
เรยีนรูร้ะดบันานาชาตสิ�าหรับนักศกึษาในการแลก
เปลีย่นความคดิเห็นและแบง่ปันความสนใจและ
ความคดิเห็น นอกจากนีเ้รายงัสามารถชว่ยเหลอื
เกีย่วกบัทกัษะภาษาองักฤษทีจ่�าเป็นส�าหรับการขอ
ใบขบัขี ่การเขา้ศกึษาปฐมวยั หรอืการเขา้ใจภาษา
องักฤษในทีท่�างาน

อยา่งไรกต็ามเราไมเ่พยีงแตส่อนภาษาใหค้ณุ - เรา
ชว่ยใหค้ณุเป็นผูพ้ดูภาษาองักฤษดว้ยความมัน่ใจ 
เพือ่สามารถทีจ่ะท�างาน เรยีนรูแ้ละใชช้วีติไดด้ใีน
สภาพแวดลอ้มทีใ่ชภ้าษาองักฤษ 

เราเป็นแหลง่ก�าเนดิของการรเิริม่ รโีอรัว (Reorua) 
ท�าใหเ้ราเป็นเมอืงสองภาษาแหง่แรกของ
นวิซแีลนด ์เรามวีฒันธรรมเมารทีีแ่ข็งแกรง่ทีเ่รารัก
ทีจ่ะแบง่ปันกบัผูค้นจากประเทศอืน่ ๆ 

เสน้ทางสูก่ารศกึษา 
เมือ่เราชว่ยใหค้ณุใชภ้าษาองักฤษไดค้ลอ่งแคลว่
แลว้  เราสามารถสนับสนุนการเขา้เรยีนในโรงเรยีน
มธัยมทีด่เียีย่ม สถาบนัฝึกอบรมเอกชน โพลเีทคนคิ 
และมหาวทิยาลยัในนวิซแีลนดห์รอืตา่งประเทศ มี
เสน้ทางทีเ่รยีบงา่ยระหวา่งสถาบนั และเราสามารถ
ชว่ยใหค้ณุกา้วไปสูข่ัน้ตอ่ไปเมือ่คณุพรอ้ม

เสน้ทางสูก่ารจา้งงาน
หากขอ้ก�าหนดดา้นวซีา่ของคณุอนุญาต เรา
สามารถชว่ยคณุหางานไมเ่ต็มเวลา และงานเต็ม
เวลา 

มโีอกาสในการท�างานหาประสบการณใ์น
อตุสาหกรรมและภาคสว่นตา่งๆ โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ความส�าคญัของโรโตรัวในฐานะทีเ่ป็นจดุหมาย
ปลายทางของนักทอ่งเทีย่วตา่งประเทศหมายความ
วา่ผูป้ระกอบการดา้นการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร
มกัตอ้งการพนักงานทีพ่ดูไดห้ลายภาษา ทีส่ามารถ
ใหโ้อกาสในการท�างานทีน่่าสนใจ ซึง่คณุสามารถ
ฝึกฝนภาษาองักฤษของคณุและชว่ยตอ้นรับนัก
ทอ่งเทีย่วอืน่ ๆ สูโ่รโตรัว 

“ สิง่ท่ีดีท่ีสุดเกี่ยวกับการอยู่ท่ีน่ี 
ท่ีแน่ชัดคือความสามารถในการ
สือ่สารกับผู้คนจากท่ัวโลก ด้วย
วฒันธรรมภาษาและวถีิชีวติท่ี
แตกต่างกัน ขอบคุณสำาหรบั
ภาษาท่ีใช้รว่มกนและเป้าหมาย
เดียวกัน”

อลีน ฌอนโนท์ - เฟรนช์โปลินีเซีย

การเรยีนรูท้ ีม่คีณุภาพ
โรโตรวั...
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นวิซแีลนดเ์ป็นทีรู่จ้กักนัดวีา่เป็นวถิชีวีติกลางแจง้ทีด่ตีอ่สขุภาพและโรโต
รวัเป็นสถานทีท่ ีเ่หมาะส�าหรบัการเพลดิเพลนิกบัสทิธปิระโยชนเ์หลา่น ัน้ 

ดว้ยทะเลสาบทีร่ะยบิระยบั ป่าทีง่ดงาม และสิง่
มหศัจรรยค์วามรอ้นใตพ้ภิพทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจ โรโต
รัวเป็นบา้นทีส่มบรูณแ์บบส�าหรับผูท้ีรั่กธรรมชาต ิ
หากคณุก�าลงัมองหาวธิกีารทีส่มดลุในการศกึษา โร
โตรัวเสนอกจิกรรมนันทนาการทีห่ลากหลายและ
เขา้ถงึไดม้ากทีส่ดุในนวิซแีลนด ์ระยะทางทีใ่กล ้
ของการเรยีนในเมอืงของเราชว่ยใหค้ณุสามารถมี
สว่นร่วมในกจิกรรมทางวฒันธรรมและการกฬีาที่
หลากหลายอยา่งมปีระสทิธภิาพภายในละแวกของ
คณุ 

คณุสามารถกลา่วค�าอ�าลากบัการเดนิทางในเมอืง
ใหญท่ีม่คีวามเครยีด - โรโตรัวเป็นเมอืงทีส่ะดวก
ตอ่การเดนิทาง คณุสามารถเดนิทางไปไดเ้กอืบทกุ
ทีใ่นเมอืงโดยใชเ้วลาขบัรถไมถ่งึ 10 นาท ีและไมม่ี
มลพษิจากระบบถนนขนาดใหญ่

เราเป็นมติรกบัจักรยาน มเีสน้ทางทีเ่ชือ่มโยงอยา่ง
ดสี�าหรับจักรยาน ดงันัน้จงึปลอดภยัในการเดนิทาง
ไปโรงเรยีนและท�างานดว้ยจักรยาน นอกจากนีเ้รา
ยงัมรีะบบรถโดยสารสาธารณะทีน่่าเชือ่ถอืและราคา
ไมแ่พงทีใ่หบ้รกิารในพืน้ทีส่ว่นใหญข่องเมอืง 

สขุภาพและความเป็นอยูท่ ีด่ ี
เรารูว้า่การยา้ยไปยงัประเทศใหมอ่าจเป็น
ประสบการณท์ีท่า้ทาย และผูใ้หบ้รกิารการศกึษา
ของเราทกุคนท�างานอยา่งเต็มทีเ่พือ่ใหแ้น่ใจวา่
นักศกึษาตา่งชาตขิองเราปลอดภยัและไดรั้บการ
ดแูลอยา่งเหมาะสม โรงเรยีนและสถาบนัการศกึษา
ของโรโตรัวทกุแหง่ลว้นเป็นผูล้งนามในการศกึษา 

(อภบิาลนักเรยีนตา่งชาต)ิ หลกัปฏบิตัปีิ 2559 ซึง่
ก�าหนดมาตรฐานของค�าแนะน�าและการดแูลทีค่าด
หมายจากผูใ้หบ้รกิารการศกึษาส�าหรับนักศกึษา
ตา่งชาต ิพวกเขามัน่ใจวา่:

• สภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภยัและสนับสนุนการ
ศกึษา

• ทีพั่กทีส่ถาบนัจัดใหม้คีวามปลอดภยัและเหมาะ
สม

• โปรแกรมปฐมนเิทศทีค่รอบคลมุเพือ่สนับสนุน
คณุในการศกึษาและสรปุภาระหนา้ทีข่องคณุ

การบ�ารงุสภาพแวดลอ้ม
สุขภาพดี ปลอดภัยและ

“ การเรยีนท่ีโรโตรวัเป็น
ประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุด ผู้สอน
และเจ้าหน้าท่ีมีความเป็น
กันเอง คอยช่วยเหลือและมี
น้ำ าใจ ย่ิงไปกวา่น้ันมันน่าต่ืน
เต้นมากท่ีได้พบนักศกึษาคน
อ่ืน ๆ จากท่ัวทุกมุมโลก ฉัน
เรยีนภาษาอังกฤษเป็นเวลา
แปดเดือนและเรยีนรูว้ธีิท่ีจะ
เข้ากับนักศกึษาคนอ่ืน ๆ ไม่มี
ความเครยีดสำาหรบัฉันท่ีจะ
เรยีนในโรงเรยีนสอนภาษาท่ีดี
ท่ีสุดแห่งหน่ึงในนิวซีแลนด์ 
ตอนน้ีฉันกำาลังศกึษาการจัดการ
ด้านการให้บรกิารท่ี Toi Ohomai 
และทำางานท่ีโนโวเทลเลคไซด์
โรโตรวัในตำาแหน่งผู้อาวโุสด้าน
อาหารและเครือ่งดืม่”

นักศึกษาจากประเทศญ่ีปุ่น
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เศรษฐกจิ
• จดีพี ี2.8 พันลา้นเหรยีญสหรัฐ (Infometrics กนัยายน 2561)

• ประชากรทัง้หมด 72,500 คน  (StatsNZ มถินุายน 2561)

• นักทอ่งเทีย่วมากกวา่สามลา้นคนตอ่ปี (การเฝ้าสงัเกตสถานทีท่อ่งเทีย่วและ
กจิกรรม, ตลุาคม 2561)

• อตุสาหกรรมทีส่�าคญั - ป่าไม ้ความรอ้นใตพ้ภิพ การทอ่งเทีย่ว และธรุกจิ
การเกษตร 

สิง่แวดลอ้ม
• ทะเลสาบ 18 แหง่ แมน่�้า 3 สาย ล�าธารและบอ่น�้าพรุอ้นธรรมชาตมิากมาย  

• ป่าไมพ้ืน้เมอืงและแปลกหายาก 

• สิง่มหศัจรรยใ์ตพ้ภิพ 

• ขนาดของพืน้ทีท่ัง้หมดคอื 261,906 เฮคเตอรส์ 

• อณุหภมูเิฉลีย่ในฤดรูอ้น 22-26 ° C 

• อณุหภมูเิฉลีย่ในฤดหูนาว 10-16 ° C 

โครงสรา้งพืน้ฐานและบรกิาร 
• ใชเ้วลาเดนิทางไปสนามบนิโรโตรัวโดยรถยนตเ์พยีง 10 นาทจีากตวัเมอืง 

• โรงพยาบาลของรัฐและเอกชนทีย่อดเยีย่มและศนูยก์ารแพทย ์

• โครงสรา้งพืน้ฐานการขนสง่ทีพั่ฒนาเป็นอยา่งดรีวมถงึบรกิารรถโดยสาร
ประจ�าทาง 

• ผูใ้หบ้รกิารการศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพสงู - กอ่นวยัเรยีนถงึอดุมศกึษา 

ชวีติ & สิง่บนัเทงิ 
• ประชากรหลากหลายวฒันธรรมทีม่มีากกวา่ 150 ชาตพัินธุ์

• สถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ผีูค้นจ�านวนมากตอ้งการไป มสีถานทีท่อ่งเทีย่วมากกวา่ 
100 แหง่และกจิกรรมใหไ้ดส้มัผัส

• จดุหมายปลายทางทีม่ชี ือ่เสยีงส�าหรับการแขง่ขนักฬีาระดบันานาชาตปิระจ�า
ปีเชน่ ทาราเวรา อลัตรา้มาราธอน และ จักรยานภเูขา 

• สโมสรกฬีาและนันทนาการหลากหลายรวมถงึกจิกรรมและตลาดทีม่ชีวีติชวีา
ของชมุชน

ขอ้เท็จจรงิอยา่งเบ็ดเสร็จ 
โรโตรวั...
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ดนิ / Whenua
แรงบนัดาลใจจาก นโีฮ ทานฟีา (ฟันของทานฟีา) รปูแบบ
นีแ้สดงถงึต�านานและนทิานปรัมปราของชาวเมาร ีทาพาโท
ร ู(สามเหลีย่ม) เป็นสญัลกัษณข์องความแข็งแกรง่และความ
ยดืหยุน่และสะทอ้นรปูรา่งของภเูขาและป่าไมข้องเรา  

ไฟ / Ahi
ลวดลาย Kaokao สะทอ้นใหเ้ห็นถงึความหลงใหลอยา่งรนุแรง
ของนักรบเมาร ี- แขนทีแ่ข็งแกรง่ ยนืเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั 
ขณะทีพ่วกเขาแสดง haka การแสดงอยา่งถมงึทงึถงึความ
ภาคภมูใิจและความแข็งแกรง่ 

น�ำ้ / Wai
เรยีกวา่ 'ผูใ้หช้วีติทกุสิง่' สญัลกัษณน์ีแ้สดงถงึน�้าใหพ้ลงังาน
แกโ่ครใูนขณะทีม่นัแผอ่อก คลืน่ 3 ระลอกเกีย่วขอ้งกบั
ทะเลสาบ แมน่�้า และน่านน�้าใตพ้ภิพซึง่แตล่ะแหง่มมีอร ี(พลงั
ชวีติ) ของตวัเอง

อากาศ / Hau
การออกแบบ koru สีร่ปูแบบเป็นตวัแทนของ nga hau e wha 
(ลมทัง้สี)่ซ ึง่ถกูควบคมุโดย tohunga (นักบวช) เพือ่ชว่ยเผา่
ของพวกเขา สญัลกัษณน์ีแ้สดงถงึการน�าผูค้นมารวมกนั 

คน้หาสิง่ส�าคญัส�าหรบัคณุ ดนิ ลม ไฟ และ น�า้ -  
องคป์ระกอบของชวีติ

ไมม่ทีีใ่ดในโลก ทีม่ ีดนิ ลม ไฟและน�้ำอยำ่งมศีกัยภำพ โรโตรัว is เป็นสถำนทีท่ี่
จะรวมองคป์ระกอบทัง้หมด น�ำผูค้นและสถำนทีม่ำรวมกนัเพือ่สรำ้งประสบกำรณท์ี่
ดทีีส่ดุ

ขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชนอ์ืน่ ๆ สามารถดไูดท้ี:่

RotoruaNZ.com/study 
studyinnewzealand.govt.nz 

naumainz.studyinnewzealand.govt.nz 

immigration.govt.nz


