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FIRST NIGHT QUETIONS

English
“FIRST NIGHT” QUESTIONS WITH YOUR
HOST FAMILY These questions are
suggestions only. You and your host family
should discuss anything that you think is
important. We suggest you discuss the items
most important to you as soon as possible.
When you are in a new place with not much
language skill, it is best not to assume anything,
but rather, to ask. The simplest questions may
be the most important, such as “where is the
bathroom”? You can come back to other
What would you like me to call you? Should I
call you “Mom”, “Dad”, or given (first) name,
or something else?
What are my daily responsibilities while living in
your home: a. Make my bed? b. Keep my room
neat and clean? c. Clean the bathroom after I use
it? d. Other?
What is the procedure for laundering clothes?
Where do I keep dirty clothes until they are to
be washed?
What is the procedure if I need to iron my
clothes?
May I use the iron, washing machine, sewing
machine, etc.?
Where can I keep my bathroom accessories?

7 When is the most convenient time for me to use
the bathroom on weekday mornings (in order to
get ready for school)?
8 When is the best time for me to shower or bathe?
9 Is there anything special about using the
bathroom I should know?
10 May I use the family’s shampoo and tooth paste
or should I buy my own?
11 When are mealtimes?

12 Do I have any responsibilities at meal times,
such as to set or clear the table, wash or dry the
dishes, dispose of the garbage?
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คําถามสําหรับคืนแรกกับครอบครัวอุปถัมภ คําถาม
เหลานี้เปนคําถามแนะนําที่ทานและครอบครัว
อุปถัมภควรจะคุยกัน เราแนะนําใหทานเลือกคําถาม
ที่คิดวาสําคัญและควรนํามาถามโดยเร็วที่สุด หรือ
เมื่อไปถึงอยาคิดเอาเองหรือสรุปเอง วิธีที่ดีที่สุดคือ
ถาม

1. คุณจะให ดิฉัน/ผม เรียกคุณวาอยางไร? พอ, แม,
หรือเรียกชื่อเฉย ๆ หรือใหเรียกอยางอื่น
2. คุณจะใหดิฉัน/ผม ชวยหรือรับผิดชอบอะไรบาง
ขณะที่ ดิฉัน/ผม พักอาศัยอยูในบานของทาน เชน a.
ทําเตียง b. ทําความสะอาดหอง c. ลางหองน้ํา
ภายหลังการใช d. อื่น ๆ
3. ดิฉัน/ผม จะทําความสะอาดเสื้อผา/ซักเสื้อผา
อยางไร ดิฉัน/ผม จะนําเสื้อผาที่ใชแลวไปวางที่ไหน
4. ถา ดิฉัน/ผม ตองการรีดผาจะมีวิธีการปฏิบัติ
อยางไร
5. ดิฉัน/ผม จะใชเตารีด, เครื่องซักผา, จักรเย็บผา
หรือเครื่องใชอื่นๆ ไดไหม
6. ดิฉัน/ผม จะเก็บอุปกรณในหองน้ํา (ขัน, สบู, ยาสี
ฟน, แชมพู, ผาเช็ดตัว) ที่ไหนไดบาง
7. เมื่อใดจะเปนเวลาที่สะดวกสําหรับ ดิฉัน/ผม ใน
การใชหองน้ํา เพื่อจะไดทันไปโรงเรียน
8. เมื่อใดจะเปนเวลาที่ดีที่สุดสําหรับ ดิฉัน/ผม ใน
การอาบน้ํา
9. มีขอยกเวน หรือตองทําเปนพิเศษสําหรับใช
หองน้ําที่ ดิฉัน/ผม ควรรูหรือไม
10. ดิฉัน/ผม จะใชแชมพูหรือยาสีฟนในหองน้ํา หรือ
ดิฉัน/ผม ตองซื้อเอง
11. เวลารับประทานอาหาร แตละมื้อควรจะเปน
เมื่อใด
12. ดิฉัน/ผม จะชวยรับผิดชอบในการทําอาหารแต
ละมื้อ หรือจะใหดิฉัน/ผม ชวยจัดโตะ, ลางจาน, เช็ด
จาน หรือทิ้งขยะไหม คะ/ครับ
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13 May I help myself to food and drinks (nonalcoholic) at any time or must I ask first?
14 May I use kitchen appliances such as the
microwave, dishwasher or stove?
What
areas of the house are strictly private, for
15
example, your study, bedroom, pantry, etc.?
16 What are your rules about my drinking alcohol?
17 What time must I get up weekday mornings?
18 May I rearrange the furniture in my bedroom?
19 May I put posters or pictures on the walls of my
room? If yes, how do you want things attached
to the walls?
20 Where can I store my suitcases?
21 May I use the stereo, computer or TV?
22 What time should I get up weekends and
holidays?
23 What time must I go to bed weekdays?
Weekends?
24 What time must I be at home on school nights if
I go out?
25 What time must I be in on weekends if I go out?

26 What dates are the birthdays of family members?
27 May I have friends stay overnight?
28 What is your rule on entertaining friends in my
room?
29 Can I invite friends over during the day? After
school? When no one else is home?
30 What is the telephone number here? How do I
contact you in an emergency when I am not
31 How do I make telephone calls? What are the
rules about telephone calls? Local, Long
Distance, International? How and when may I
pay for calls I make? How do you want me to
keep track of my expenses for telephone calls?
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13. ดิฉัน/ผม จะชวยตนเองเรื่องอาหาร หรือ
เครื่องดื่ม (ไมมีแอลกอฮอล) เมื่อดิฉัน/ผม หิวหรือ
วาจะตองคอยถามกอน
14. ดิฉัน/ผม จะใชอุปกรณในการทําครัวไดไหม เชน
เตาไมโครเวฟ, เครื่องลางจาน หรือ เตา
15. มีบริเวณใดบางที่ดิฉัน/ผม ไมควรเขาไป เชน
หองสวนตัว, หองทํางาน, หองนอน, หองเตรียม
อาหาร, หองเก็บของ
16. คุณมีกฎเกณฑอยางไรบาง ในเรื่องของการดื่ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
17. ดิฉัน/ผม จะตองตื่นนอนเวลาใดในวันธรรมดา
18. ดิฉัน/ผม จะเคลื่อนยายเฟอรนิเจอรบางอยางใน
หองนอนไดหรือไม
19. ดิฉัน/ผม จะติดรูปภาพ หรือโปสเตอรใน
หองนอนไดหรือไม ถาได จะตองทําอยางไร
20. ดิฉัน/ผม จะเก็บกระเปาเดินทางไดที่ไหน
21. ดิฉัน/ผม จะฟงเพลง, ใชคอมพิวเตอร หรือ ดูทีวี
ไดหรือไม
22. ดิฉัน/ผม ควรตื่นนอนเวลาใดในวันเสาร, อาทิตย
หรือวันหยุดพิเศษอื่น ๆ
23. ดิฉัน/ผม ควรเขานอนเมื่อไร? ในวันหยุดปลาย
สัปดาห หรือวันหยุดพิเศษอื่น ๆ
24. ดิฉัน/ผม ควรกลับเขาบานกี่โมง ถาดิฉัน/ผม
ออกไปขางนอกตอนกลางคืนและจะตองไป
โรงเรียนในวันรุงขึ้น
25. ดิฉัน/ผม จะออกไปขางนอกในตอนกลางคืน
และควรกลับเขาบานกี่โมง ถาเปนวันหยุด หรือวัน
สุดสัปดาห
26. ดิฉัน/ผม อยากทราบวันเกิดของทุกคนใน
ครอบครัว
27. ดิฉัน/ผม จะพาเพื่อนมาคางที่บานไดไหม
28. ทานมีกฎเกณฑอยางไรบาง ในการตอนรับ
เพื่อนของ ดิฉัน/ผม ในหองนอน
29. ดิฉัน/ผม สามารถพาเพื่อนมาที่บานไดไหม ใน
ตอนกลางวัน หรือภายหลังโรงเรียนเลิก หรือเมื่อไม
มีใครอยูบาน
30. ที่บานนี้เบอรโทรศัพทอะไร คะ/ครับ ดิฉัน/ผม
จะติดตอคุณอยางไรในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
31. ดิฉัน/ผม จะใชโทรศัพทอยางไรคะ/ครับ คุณมี
กฎในการใชโทรศัพทอยางไรบาง ดิฉัน/ผม จะตอง
ชําระคาโทรศัพททางไกล หรือโทรศัพทระหวาง
ประเทศเมื่อไร และ ดิฉัน/ผม ควรจะบันทึกคาใชจาย
ในการใชโทรศัพทอยางไร
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32 What are the rules about access to the Internet
and e-mail if there is a computer in the house?
Are there time limits or time periods that use is
permitted or prohibited? If you are not
connected to the Internet, where can I find an
Internet service to contact my family and friends?
33 May I receive telephone calls from my friends?
Are there times of the day when calls are not
acceptable?
34 What is the procedure about sending and
receiving mail?
35 Do any of you have any special dislikes? For
example, chewing gum, types of music, being
late, wearing a hat at the table, being interrupted
while reading, etc.
36 What transportation is available to me?
(Walking, bus, bicycle, being driven, riding with
friends, etc) Are there times or places it is unsafe
for me to walk unescorted? Are there rules
about traveling with friends?
37 What transportation is available for shopping or
going to movies?
38 What are your expectations for me about going
to church or other religious institution?
39 May I smoke? Where? (Rotary discourages
smoking in general and forbids smoking in
bedrooms)
40 If I have a problem with the family or a family
member that is bothering me, how do you want
me to handle it?
a. Write a note to you explaining it
b. Ask for a face-to-face discussion with you
c. Tell my Rotary counselor
d. Keep it to myself and live with it
41 How do I enroll in school?
42 What do I do about school lunch? If there is an
expense, who pays- me, you, Rotary?
43 How can I arrange to go shopping for personal
items?
44 Is there anything else I can do around the house
to be of help?
45 Am I expected to attend Rotary meetings? How
often? Who will arrange for this?
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32. คุณมีกฎอยางไรเกี่ยวกับการใชอินเตอรเน็ต และ
อีเมล ในบาน และมีเวลาจํากัดในการใช แตละครั้ง
หรือไม ถาไมมีอินเตอรเน็ต ในบาน ดิฉัน/ผม
สามารถใชอินเตอรเน็ตไดที่ไหน เพราะ ดิฉัน/ผม มี
ความจําเปนตองติดตอกับครอบครัว และเพื่อน ๆ
33. ดิฉัน/ผม จะรับโทรศัพทจากเพื่อนไดไหม และ
ควรมีเวลาใดที่ ดิฉัน/ผมไมควรรับโทรศัพท
34. มีระเบียบในการรับและสงจดหมายอยางไรบาง
คะ/ครับ
35. มีใครบางในบานที่ไมชอบพฤติกรรมตาง ๆ เชน
การเคี้ยวหมากฝรั่ง, การฟงเพลงบางประเภท, การ
สวมหมวกที่โตะอาหาร หรือถูกรบกวนเวลาอาน
หนังสือ, อื่นๆ
36. ถา ดิฉัน/ผม จะออกไปขางนอกควรจะไปอยางไร
เชน เดิน, ขึ้นรถเมล, ขี่จักรยาน, มีคนไปสง หรือไป
กับเพื่อน และมีสถานที่ใดบางที่ ดิฉัน/ผม ไมควรไป
เดินคนเดียวหรือไมปลอดภัย ถา ดิฉัน/ผม จะไปกับ
เพื่อน จะมีกฎอยางไร
37. มีพาหนะใดบางที่จะพา ดิฉัน/ผม ไปซื้อของ
หรือไปดูหนัง
38. คุณคาดหวังวา ดิฉัน/ผม จะตองไปโบสถ หรือ
ไปสถาบันศาสนาอื่น ๆ หรือไม?
39. ดิฉัน/ผม สูบบุหรี่ไดไหม ที่ไหน(โรตารีไม
สนับสนุนใหนักเรียนแลกเปลี่ยนสูบบุหรี่ โดยเฉพาะ
หามสูบบุหรี่ในหองนอน)
40. ถา ดิฉัน/ผม มีปญ
 หาในครอบครัว หรือสมาชิก
คนใดในครอบครัวที่รบกวน ดิฉัน/ผม คุณจะ ให
ดิฉัน/ผม จัดการเรื่องนี้อยางไรบาง a. เขียนอธิบาย
b. พูดกันตอหนา c. รายงานที่ปรึกษาของโรตารี d.
เก็บไวกับตัว ดิฉัน/ผม เอง และจะตองอยูกับมันใหได

41. ดิฉัน/ผม สมัครเขาโรงเรียนอยางไร
42. ดิฉัน/ผม จะทําอยางไรกับอาหารกลางวันเวลา
ไปโรงเรียน ถาตองมีคาใชจาย ดิฉัน/ผม,ทานหรือ
สโมสรโรตารีจะเปนคนรับผิดชอบ
43. ดิฉัน/ผม จะจัดการอยางไรถาตองออกไปซื้อ
ของใชสวนตัว
44. มีอะไรอีกในบานนี้ท่ี ดิฉัน/ผม จะชวยทําได
45. ดิฉัน/ผม จะตองเขารวมประชุมกับสโมสรโรตารี
หรือไม และบอยแคไหน? และใครจะเปนคนจัดการ
ในเรื่องนี้
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46 Is there anything else we should discuss?
47 Remember, ask about those things you feel are
most important the first night, and then others as
appropriate. Try to always keep an open and
honest communication with your Host Family
and Rotary.
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46. มีอะไรนอกเหนือเรื่องที่พูดมาแลวอีกบางที่เรา
จะตองพูดคุยกัน
47. ควรจําไววา จะตองถามเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ
เหลานั้น ที่คุณคิดวาสําคัญในคืนแรก และเรื่องอื่น ๆ
ในเวลาที่เหมาะสม พยายามเปดเผยและซื่อสัตย
ในการสื่อสารกับครอบครัวอุปถัมภของทาน และโร
ตารี

