ใบสมัครเพือขอรั บการรับรองมาตรฐานสําหรับผู้ปกครอง
ภาค 3360 มีพนั ธะกิจทีจะต้องสร้างและรักษาไว้ซึงสภาพแวดล้อมทีปลอดภัยทีสุ ดสําหรับผูท้ ีมีส่วนเกียว ข้อง
กับ การดําเนิ น การของโรตารี เป็ นหน้าที ของโรแทเรี ยนและครอบครัว, ผูร้ ่ วมงานและอาสาสมัค ร ที จะต้องทําสุ ด
ความสามารถเพือทีจะป้องกันเยาวชนทุกคนจากการถูกลวนลามทางเพศไม่วา่ ทาง กาย วาจา หรื อใจ
การขอรับการรับรองมาตรฐานเกียวกับการดําเนินโครงการเยาวชนแลกเปลียนของสโมสรโรตารี ในภาค 3360
ซึ งมุ่งเน้นในเรื องของสวัสดิ การและสวัสดิ ภาพความปลอดภัย ของเยาวชนนันเป็ นข้อบังคับ ขันพืนฐานของโรตารี
สากล ซึ งกําหนดไว้ใน Rotary Code of Policies (RCP), Sections 2.120 : Youth Protection และ 41.050 : Rotary
Youth Exchange (August 2021_Containing Board Decisions Through July 2021) with appendices ก่ อนที ท่ านจะ
เขียนใบสมัคร ขอแนะนําให้หาข้อมูลโดยละเอียดได้ทีเว็บไซด์ www.rotary.org
ข้อแนะนําการขอรับรองมาตรฐาน
กรุ ณากรอกใบสมัครให้ครบถ้วนและส่ งมาที
โครงการเยาวชนแลกเปลียนภาค 3360
ตู้ ปณ. 18 ปณ.ลําปาง อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 52000
ข้อกําหนดในใบสมัครนี เป็ นข้อกําหนดพืนฐานซึ งสัมพันธ์กบั นโยบายเรื องการคัดเลือก การเงิน การสวัสดิการ สวัสดิ
ภาพและป้องกันการลวนลามทางเพศของเยาวชนแลกเปลียนของภาค 3360 กรุ ณาทําเครื องหมายถูก () หน้าข้อความ
ในกรณี ทีสโมสรของท่านสามารถปฏิบตั ิตาม ถ้าท่านไม่สามารถปฏิบตั ิตามได้กรุ ณาใส่ เครื องหมายกากบาท () และ
เขียนอธิ บายถึงเหตุผลตลอดจนแนวทางทีสโมสรของท่านสามารถดําเนินการเพือให้สอดคล้องกับข้อกําหนดได้

เรื องเกียวกับการดําเนินโครงการ
( ) อ่านและทําความเข้าใจกับนโยบายเรื องการสวัสดิการ สวัสดิภาพและป้ องกันการลวนลามทางเพศของ
เยาวชนแลกเปลียนของภาค 3360 (Abuse & Harassment Prevention Policy)
( ) อ่านและทําความเข้าใจกับ Rotary Code of Policies (RCP), Sections 2.120 และ 41.050
(August 2021_Containing Board Decisions Through July 2021) with appendices

เรื องเกียวกับการตรวจสอบและคัดเลือก
( ) การคัดเลือกเยาวชนเข้าร่ วมโครงการระยะสันและระยะยาว จะต้องดําเนินการอย่างรอบคอบเท่าเทียมกัน
( ) สโมสรต้องยอมรับข้อบังคับของโรตารี สากลซึ งว่าด้วยเรื องการดําเนินกิจกรรมทีเกียวข้องกับเยาวชน
(RCP 2.120.1) Statement of Conduct for Working with Youth – RCP 2.120.1
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การคัดเลือกผู้เข้ าร่ วมโครงการ
การคัดเลือกเยาวชน
( ) เยาวชนต้องลงนามในใบสมัครซึ งมีกฎระเบียบของการแลกเปลียนรวมอยู่ดว้ ย
( ) สโมสรและโครงการเยาวชนแลกเปลียน ต้องทําการสัมภาษณ์เยาวชนและผูป้ กครอง
( ) ผูป้ กครองของเยาวชนสามารถรับเป็ นครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) ได้
( ) เยาวชนทีเข้าร่ วมโครงการต้องมีการทําประกันภัยส่ วนบุคคลซึ งเป็ นไปตามทีโรตารี สากลกําหนดใน
RCP 41.050

การคัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family)
( ) ครอบครัวอุปถัมภ์ ต้องลงนามในใบสมัครซึ งมีกฎของการแลกเปลียนรวมอยูด่ ว้ ย และยินยอมให้บุคคลที
บรรลุนิติภาวะซึ งอาศัยอยูร่ วมกันได้รับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
( ) ทําการสัมภาษณ์เพือให้มนใจว่
ั าเหมาะสมทีจะอุปถัมภ์เยาวชน
( ) ต้องมีการตรวจเยียมครอบครัวอุปถัมภ์ ก่อนเยาวชนเดินทางมาถึงและระหว่างที รับอุปถัมภ์เยาวชน
( ) ครอบครัวอุปถัมภ์ ต้องมีการคุณสมบัติในการทีจะรับเลียงดูเยาวชน และต้องได้รับการตรวจสอบประวัติ
อาชญากรรม (Background Check)
( ) ระหว่างการแลกเปลียนเยาวชน ต้องมีครอบครัวอุปถัมภ์ มากกว่า 1 ครอบครัว
( ) ตรวจสอบตามทีภาคเห็นว่าสมควร
การคัดเลือกผู้ทีเกียวข้องกับเยาวชนแลกเปลียน
( ) ต้องลงนามในเอกสาร และให้คาํ ยินยอม รับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
( ) ต้องได้รับการสัมภาษณ์จากกรรมการโครงการเยาวชนแลกเปลียน
( ) ทีปรึ กษาเยาวชนต้องไม่ใช่ สมาชิกของครอบครัวอุปถัมภ์
( ) การดําเนินงานของโครงการเยาวชนแลกเปลียน ต้องกําหนดผูร้ ับผิดชอบอย่างชัดเจน
การเงิน
( ) กรณี ทีโครงการฯ ได้ดาํ เนินการตกลงแลกเปลียนกับต่างประเทศแล้ว และหาทีให้ได้แล้ว แต่เยาวชนปฏิเสธ
การเข้าร่ วมโครงการ ทางโครงการฯ จะไม่คืนเงินเข้าร่ วมโครงการ จํานวน 120,000 บาทและ/หรื อ คืนเฉพาะ
เงินสมทบกองทุนศิษย์เก่า จํานวน 5,000 บาท
( ) ค่าทริ ปต่างประเทศ และ/หรื อ ในประเทศ ระยะสัน เพือเป็ นเตรี ยมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ทีโครงการ
เยาวชนแลกเปลียนจัดขึนโดยค่าใช้จ่ายนีต้องชําระเพิมเติมต่างหาก
( ) เยาวชนต้องซื อประกันสุ ขภาพของบริ ษทั ทีทางโรตารี ภาคอุปถัมภ์ (Host District) กําหนดมาเท่านัน
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การอบรม
( ) สโมสรต้องให้ผทู ้ ีเกียวข้องกับกิจกรรมเยาวชนแลกเปลียนทุกคน ได้รบั การอบรมจากภาค ซึ งรวมถึงนายก
สโมสร, ประธานโครงการเยาวชนแลกเปลียนของสโมสร, ที ปรึ กษาเยาวชน, ครอบครัวอุปถัมภ์, ผูป้ กครอง
ของเยาวชน และเยาวชนแลกเปลียนเข้า (Inbound Students) และเยาวชนแลกเปลี ยนออก (Outbound
Students)

ทีปรึกษาของเยาวชน
( ) สโมสรต้องคัดเลือกโรแทเรี ยนมาเป็ นทีปรึ กษาให้กบั เยาวชนแลกเปลียนทุกคน
( ) ทีปรึ กษาต้องติดต่อกับเยาวชนแลกเปลียนอย่างสมําเสมอ และทําหน้าทีเป็ นผูป้ ระสานงานระหว่างเยาวชน
กับสโมสร, ผูป้ กครอง, ครอบครัวอุปถัมภ์, โรงเรี ยนและสังคมรอบข้าง
การติดต่ อในกรณีฉุกเฉิน
( ) สโมสรต้องมีเบอร์โทรศัพท์ของกรรมการผูค้ ุม้ ครองเยาวชนแลกเปลียนของภาค (Youth Protection Officer)
หรื อ วิธีการอืนๆ ทีจะมันใจได้วา่ เยาวชนจะสามารถติดต่อทางโทรศัพท์กบั ผูท้ ีได้รับการแต่งตัง ได้ตลอดเวลา
( ) ก่อนทีเยาวชนแลกเปลียนออก (Outbound Students) จะออกเดินทางจะต้องได้รับข้อมูลการติดต่อกับบุคคล
ของภาคทีส่งดังนี
o ผูว้ ่าการภาคและประธานโครงการเยาวชนแลกเปลียน
o นายกสโมสร และทีปรึ กษา
o บุคคลทีเกียวข้องกับเยาวชน และไม่ได้เป็ นสมาชิกโรตารี 2 คน ชาย-หญิง
( ) ก่อนทีเยาวชนแลกเปลียนเข้า (Inbound Students) เดินทางมาถึงจะต้องได้รับข้อมูลการติดต่อของภาคทีรับ
ดังนี
o ผูว้ ่าการภาคและประธานโครงการเยาวชนแลกเปลียน
o นายกสโมสร และทีปรึ กษาเยาวชน
o บุคคลทีเกียวข้องกับเยาวชน และไม่ได้เป็ นสมาชิกโรตารี 2 คน ชาย-หญิง
o โรงพยาบาล สถานีตาํ รวจ และองค์กรทีให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ กับเยาวชนที ประสบปั ญหา
( ) จะต้องมีการประเมินเยาวชนแลกเปลียน และผูป้ กครองเมือการแลกเปลียนสิ นสุ ดลง
การจัดการเมือมีปัญหาเกิดขึน
( ) เมือเยาวชนเดินทางออกไปแลกเปลียน และถูกส่ งตัวกลับประเทศไทยก่อนกําหนด โดยการพิจารณาของภาค
อุปถัมภ์ ถือเป็ นทีสิ นสุด โครงการเยาวชนแลกเปลียนภาค 3360 ไม่สามารถเปลียนแปลง หรื อแก้ไขการ
ตัดสิ นใจใด ๆ ได้ โดยไม่ถือเป็ นความผิดของโครงการ
( ) สโมสรต้องแจ้งประธานโครงการเยาวชนแลกเปลียนทันที หรื อภายใน 24 ชัวโมง เมือมีเหตุการณ์ทีผิดปกติ
หรื อร้ายแรงเกิดขึนระหว่างการแลกเปลียน ของเยาวชนแลกเปลียนเข้าและออกเช่น การส่ งเยาวชนกลับก่อน
กําหนด, เยาวชนถูกลวนลามทางเพศเป็ นต้น
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( ) สโมสรต้องมีระเบียบปฏิบตั ิในเรื องของการจัดการถอดถอนบุคคลต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนิน
โครงการเยาวชนแลกเปลียน เมือบุคคลผูน้ นจงใจฝ่
ั
าฝื นกฎระเบียบ
( ) เยาวชนทีไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบจะถูกถอดถอนจากโครงการและต้องเดินทางกลับภูมิลาํ เนาทันที
( ) ผูท้ ีถูกกล่าวหาว่าลวนลามทางเพศแก่เยาวชนแลกเปลียนจะต้องถูกกันไม่ให้มีส่วนเกียวข้องกับเยาวชนผูน้ นั
จนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข
( ) โรแทเรี ยนทียอมรับหรื อถูกพิสูจน์ว่าลวนลามทางเพศแก่เยาวชนแลกเปลียน จะต้องถูกถอดถอนจากการเป็ น
สมาชิกของสโมสรโรตารี
( ) ผูอ้ นที
ื ยอมรับหรื อถูกพิสูจน์ว่าลวนลามทางเพศแก่เยาวชนแลกเปลียน จะต้องถูกกันไม่ให้มีส่วนในการ
ทํางานให้กบั โครงการต่าง ๆ ของโรตารี ทีเกียวข้องกับเยาวชนอีกต่อไป
( ) สโมสรต้องยอมรับนโยบายของโรตารี สากล ทีว่า “จะไม่ให้เกิดกรณี ลวนลามทางเพศแม้แต่ครังเดียว”
( ) สโมสรต้องมีแนวปฏิบตั ิเกียวกับการรายงานเหตุทีเกิดขึนระหว่างการแลกเปลียน ซึ งรวมถึง
o เหตุการณ์ร้ายแรง เช่น อุบตั ิเหตุ, ตาย, การถูกส่ งกลับก่อนกําหนด, อาชญากรรม, การถูกลวนลามทาง
เพศ ฯลฯ สโมสรต้องกําหนดบุคคลทีรับผิดชอบ และรายงานให้ภาคทันที
( ) สโมสรจะต้องกําหนดหน่วยงานของรัฐให้ชดั เจน และแจ้งความโดยทันที เมือมีเหตุเรื องการลวนลามทาง
เพศเกิดขึน
( ) สโมสรจะต้องกําหนดโครงสร้างของการรายงานทังนีเพือจะให้เป็ นความลับระหว่างการสอบสวน
( ) มีระเบียบปฏิบตั ิในการติดต่อไปยังผูป้ กครอง, สโมสรและสโมสรต้นสังกัด
( ) สโมสรมีแนวทางในการรักษาความปลอดภัยและช่วยเหลือเยาวชนเมือมีเหตุ การลวนลามทางเพศ
o ข้อปฏิ บตั ิ ในการย้ายเยาวชนแลกเปลียนให้พน้ จากผูถ้ ูกกล่าวหา, ครอบครั วอุปถัมภ์, รวมไปถึ ง
ข้อกําหนดในการเคลือนย้ายและครอบครัวทีรองรับ
( ) ระบุหน่วยงานอืน ๆ ทีให้ความช่วยเหลือแก่ผถู ้ ูกการลวนลามทางเพศ และบุคคลอืนอีก 2 คน
ทีไม่ใช่โรแทเรี ยน
( ) สโมสรต้องแต่งตังผูท้ ีรับผิดชอบตลอดจนระเบียบปฏิบตั ิเพือการสื บสวน สอบสวนอย่างอิสระ ถ้ามีกรณี
การลวนลามทางเพศเกิดขึน
( ) สโมสรต้องมีระบบตรวจสอบทีให้มนใจว่
ั า สโมสรต้องปฏิบตั ิตามนโยบายของคณะกรรมการโครงการ
เยาวชนแลกเปลียน และสโมสรจะต้องมีการลงนามรับทราบด้วย
( ) สโมสรจะต้องสังห้ามการแลกเปลียนเยาวชนทีไม่ได้ผา่ น คณะกรรมการโครงการเยาวชนแลกเปลียนภาค
( ) สโมสรต้องมีระบบการเก็บรักษาเอกสารของผูท้ ีเกียวข้องกับโครงการเยาวชนแลกเปลียนทังหมด
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เยาวชนและผูป้ กครองรับทราบ และยอมรับในเงือนไข ตามข้อความทีได้ระบุไว้ขา้ งต้นทังหมด พร้อมให้ความร่ วมมือ
และปฏิบตั ิตาม
สโมสรโรตารี.........................................................
ลงชือ......................................................................เยาวชนแลกเปลียนออก ปี 2022-2023
(...................................................................)
วันที......................................................................
ลงชือ......................................................................บิดา
(...................................................................)
วันที......................................................................
ลงชือ......................................................................มารดา
(...................................................................)
วันที......................................................................
ลงชือ......................................................................กรรมการโครงการเยาวชนแลกเปลียนในพืนทีจังหวัด
(...................................................................)
วันที......................................................................
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