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Định hướng chương trình sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin để giúp bạn đưa ra những quyết định đúng đắn trong 
quá trình tham gia Chương trình Học sinh Quốc tế của Phân hiệu trường Louis Riel. 

PHẦN A 

● GIA ĐÌNH NGƯỜI BẢN XỨ - MỘT MÔI TRƯỜNG AN TOÀN VÀ THÂN THIỆN

● Học sinh sẽ được xếp ở trong một gia đình người bản xứ an toàn và được hỗ trợ.

● Môi trường ấm cúng và là nơi luyện tập tiếng Anh.

● Có phòng ngủ riêng và 3 bữa ăn một ngày.

● Thời gian tắm hợp lý khoảng 10 phút; Tôn trọng nhu cầu của tất cả các thành viên trong

gia đình.

● Tất cả các gia đình đều khác nhau - tôn trọng sự khác biệt của họ.

● VAI TRÒ CỦA BẠN - MỘT THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH

● Chúng tôi hy vọng bạn trở thành một thành viên chính thức của gia đình.

● Hàng ngày bạn nên dành thời gian với gia đình.

● Giữ phòng ngủ sạch sẽ, chuẩn bị một số bữa ăn, rửa bát đĩa và giặt quần áo cho bản

thân. Thu dọn đồ dùng của mình.

● Làm các công việc khác trong nhà cũng là một phần trải nghiệm cuộc sống ở Canada,

(vệ sinh phòng tắm, hút bụi) và tham gia công việc như một thành viên trong gia đình.

● Nói tiếng Anh với gia đình bản xứ và bạn bè ở Canada.

● Đối xử với mọi người một cách lịch sự và tôn trọng.

● Tuân theo quy định của Gia đình người bản xứ.

● QUI ĐỊNH GIỜ NGỦ

● Tôn trọng các quy định của gia đình bao gồm qui định về giờ ngủ. Giờ ngủ hợp lý là 10

giờ tối vào các ngày trong tuần và 12:00 giờ tối ngày cuối tuần. Qui định này sẽ do gia

đình bản xứ của bạn qui định và giờ ngủ có thể qui định sớm hơn.

● Gọi điện cho gia chủ của gia đình bản xứ nếu có vấn đề.

● LÊN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP XÃ HỘI, BẠN BỀ

● Việc trao đổi thông tin là rất quan trọng. Luôn để gia đình bản xứ của bạn biết trước kế

hoạch của bạn, bao gồm nơi bạn sẽ đến và người bạn đi cùng là ai.

● Điện thoại để thông báo cho gia đình nếu kế hoạch của bạn thay đổi.

● Gia đình bản xứ có thể giới hạn số giờ giao tiếp của bạn.

● Xin phép gia đình bản xứ của bạn trước khi đưa bạn bè về nhà.



TÔN CHỈ CỦA CHƯƠNG TRÌNH HỌC 

SINH QUỐC TẾ 

Page 2 

● ĐIỆN THOẠI VÀ MÁY TÍNH

● Gọi điện thoại qua cách người nhận trả phí, dùng Skype hoặc sử dụng thẻ điện thoại.

Học sinh chịu trách nhiệm về tất cả các chi phí liên quan đến các cuộc gọi điện thoại

đường dài của mình. Gia đình bản xứ của bạn KHÔNG THỂ ký một hợp đồng điện thoại

di động cho bạn.

● Chỉ vào và xem các trang mạng thích hợp; Nếu không chắc chắn về sự phù hợp của

trang mạng, thì không vào xem các trang mạng đó!

● Tôn trọng Quy tắc gia đình người bản xứ về việc sử dụng điện thoại và máy tính.

● Giữ cuộc gọi và sử dụng Internet ngắn gọn.

● Không tải bất cứ thông tin gì mà không có sự cho phép của gia đình bản xứ.

● TÔN GIÁO / GIỚI TÍNH

● Tôn trọng tín ngưỡng tôn giáo của nhau.

● Tôn trọng giới tính của nhau.

● THAY ĐỔI GIA ĐÌNH VÀ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

● Việc đầu tiên hãy tự hỏi mình, "Tôi có thể làm gì để điều chỉnh?" Hãy suy nghĩ về cách

bạn có thể giải quyết được vấn đề. Bạn nên giao tiếp với gia đình mỗi ngày, bất kể bạn

đang buồn hay vui. Họ sẽ hỗ trợ.

● Những yêu cầu thay đổi gia đình bản xứ không có lý do chính đáng sẽ không được xem

xét.

● Chỉ những yêu cầu thay đổi nhà ở có vấn đề rõ ràng sẽ được xem xét một cách nghiêm

túc.

● Bất kỳ thắc mắc gì về Chính sách gia đình bản xứ cần liên hệ trực tiếp với nhân viên

Chương trình.

PHẦN B 

● HÚT THUỐC

● Hút thuốc không được Chương trình Học sinh Quốc tế hoan nghênh. Việc mua thuốc lá

ở Manitoba là bất hợp pháp nếu bạn dưới 18 tuổi.

● Học sinh không thể hút thuốc trong nhà của gia đình bản xứ. Hầu hết các tòa nhà công

cộng ở Manitoba cũng không cho phép hút thuốc.

● Hút thuốc trong khu vực của nhà trường có thể dẫn tới việc đình chỉ học tập và chúng tôi

cần thông báo cho cha mẹ đẻ biết.
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● RƯỢU VÀ CÁC CHẤT GÂY NGHIỆN BẤT HỢP PHÁP

● Là một người tham gia Chương trình của chúng tôi, bạn không được uống rượu hoặc

dùng bất kỳ loại thuốc hoặc các chất gây nghiện ở bất kỳ dạng nào. Bạn có thể bị Chính

phủ Canada trục xuất.

● Nghiêm cấm sử dụng giấy tờ cá nhân (ID) giả mạo; Hãy nhận thức mức độ nghiêm trọng

của tội trạng này - bạn có thể bị Chương Trình Học sinh Quốc tế trả về nhà với chi phí

của cha mẹ. Bạn có thể bị Chính phủ Canada trục xuất.

● Học sinh không được VÌ BẤT KỲ LÝ DO NÀO vào quán rượu, câu lạc bộ đêm, quán

rượu karaoke, phòng bán rượu bia và phòng chơi bi-a nơi có bán rượu.

● Học sinh không được vào cơ sở bán rượu hoặc bia.

● Vi phạm các quy tắc này có thể được coi là bảo hiểm y tế của bạn không hợp lệ và

sẽ dẫn đến hậu quả là bị Chương trình Học sinh Quốc tế sa thải khỏi chương

trình. Bạn có thể bị Chương trình Học sinh Quốc tế trả về nhà với chi phí của cha

mẹ. Bạn có thể bị Chính phủ Canada trục xuất.

● LUẬT PHÁP

● TẤT CẢ LUẬT PHÁP CỦA CANADA (quốc gia, tỉnh và địa phương) PHẢI ĐƯỢC

TUÂN THEO.

● Tôi đồng ý không mua, sử dụng, hoặc sở hữu, (ngay cả trong nhà của gia đình bản xứ

của tôi, và tủ ở trường học), bất kỳ vũ khí gì bao gồm súng, đạn, súng hơi, dao hoặc

dụng cụ võ thuật.

● Tôi đồng ý không tham gia đánh nhau, bắt nạt (kể cả khiêu dâm trên mạng), chế nhạo

chủng tộc hay các hoạt động tương tự. Đồng ý không tham gia bất kỳ môn thể thao

không được kiểm soát nào (chơi thể thao trên đường phố / đánh nhau có tố chức).

● Tôi sẽ luôn tôn trọng sự khác biệt về văn hoá và hiểu rằng Canada là một quốc gia đa

văn hoá. Tôi hiểu rằng phân biệt đối xử về dân tộc, giới tính, chính trị hay tôn giáo là bất

hợp pháp ở Canada.

● VIỆC LÀM BÁN THỜI GIAN

● Giấy phép Học tập nếu rõ rằng bạn không được tham gia vào việc làm mà không có sự

cho phép của Chính phủ Canada.

● GIẤY PHÉP LÁI XE VÀ LÁI XE

● Học sinh không được lái bất kỳ một phương tiện cơ giới nào hoặc tham gia học lái xe.

● Bạn phải đeo dây an toàn khi ở trong xe.

● Lưu ý rằng là người đi bộ, ô tô chạy bên tay phải đường. Đường phố rất trơn trượt vào

mùa đông! Chờ cho xe dừng hẳn trước khi bạn bước xuống đường.
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PHẦN C 

● DU LỊCH

● Du lịch không nên làm ảnh hưởng đến việc học tập và chỉ nên giới hạn trong những

ngày nghỉ của trường. Người lớn từ 21 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm về việc đi du

lịch của bạn.

● Giấy "Cha mẹ cho phép Du lịch" do cha mẹ đẻ ký phải được cung cấp cho Chương trình

Học sinh Quốc tế cho mỗi chuyến đi mà không có gia đình bản xứ của bạn đi cùng.

● Đi du lịch trong Manitoba với Gia đình người bản xứ không yêu cầu phải có giấy "Cha

mẹ cho phép Du lịch".

● Phân hiệu Trường Louis Riel không chịu trách nhiệm đối với bạn khi bạn đi du lịch.

● Cất giữ hộ chiếu của bạn ở nơi an toàn. Không cần mang theo hộ chiếu ở Canada. Thay

vào đó hãy mang theo mình bản sao hộ chiếu.

● Nếu bạn rời Canada, bạn có trách nhiệm phải có các giấy tờ nhập cư phù hợp để

trở lại Canada. Đây là trách nhiệm của bạn.

● CHĂM SÓC Y TẾ /THỂ BẢO HIỂM Y TẾ

● Bảo hiểm y tế là bắt buộc đối với tất cả học sinh.

● Học sinh nên xem lại trang mạng về bảo hiểm để hiểu rõ hơn về chế độ bảo hiểm của

mình.

● Bất kỳ chi phí phát sinh nào cũng là trách nhiệm trực tiếp của học sinh.

● Luôn luôn mang theo mình Thẻ Bảo hiểm Y tế và mẫu đơn yêu cầu chỉ trả khi bạn đi

khám bác sỹ.

● Thông báo cho nhân viên Chương trình về bất kỳ việc nhập viện nào, tai nạn nghiêm

trọng hoặc ốm đau.

● Xăm mình và xỏ lỗ bị cấm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ đẻ của

mình, cũng như sự đồng ý của cha mẹ gia đình bản xứ. Chương trình Học sinh Quốc tế

không thể chịu trách nhiệm về thương tích và nhiễm trùng do các hoạt động này gây ra.

● Học sinh không được tham gia vào bất kỳ hoạt động nào mà không nằm trong chương

trình bảo hiểm sức khoẻ của mình.

● Không tham gia vào bất kỳ hành vi nguy hiểm nào gây nguy hiểm cho sự an toàn của

bạn.

● TIỀN CHI TIÊU / THẺ ĐI XE BUÝT

● Chúng tôi khuyên bạn nên mở một tài khoản ngân hàng cá nhân tại một ngân hàng địa

phương / cơ sở tín dụng.

● Không mang theo hơn 20 đô la trong túi / hoặc trong ví khi đến trường.

● Bạn có trách nhiệm giám sát ngân sách của riêng bạn.

● Biết nơi mua thẻ tháng xe buýt.

● Có tiền trả taxi nếu bạn đi chơi vào buổi tối.
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● THỜI TIẾT / QUẦN ÁO

● Thời tiết lạnh có thể nguy hiểm. Mặc quần áo mùa đông phù hợp trong những tháng

mùa đông.

● Bạn có trách nhiệm mang theo / mua quần áo thích hợp.

● Ăn mặc hợp lý để tránh bị sét đánh, cháy nắng, và côn trùng cắn.

● Hãy nghe lời khuyên của gia đình bản xứ và hỏi họ nếu bạn không biết.

● Sử dụng kem chống nắng và chống muỗi.

● CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH HỌC SINH QUỐC TẾ

● Sinh viên được khuyến khích tham gia vào các hoạt động theo kế hoạch của Chương

trình. Đảm bảo có cha mẹ gia đình bản xứ ký giấy phép cho hoạt động ngoại khóa.

PHẦN D 

● ĐI HỌC VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP

● Yêu cầu đi học hàng ngày. Đến lớp đúng giờ, và mang đầy đủ sách vở, tài liệu học tập!

● Chỉ sử dụng điện thoại di động trong lớp học khi được giáo viên cho phép. Giáo viên có

thể cất điện thoại của bạn đi nếu bạn không tuân theo các quy tắc.

● Chia sẻ báo cáo kết quả học tập và các cuộc họp của phụ huynh-giáo viên với gia đình

bản xứ.

● Quy tắc về Ứng xử của Trường cũng được áp dụng đối với Học sinh Quốc tế.

● Không nộp bản sao chép bài (copy) hoặc sao chép câu trả lời của người khác vào các

bài kiểm tra của mình; Bạn sẽ nhận điểm trượt.

● Yêu cầu giáo viên giúp đỡ nếu cần.

● Nếu bạn dự định tốt nghiệp với Phân hiệu Trường Louis Riel, chúng tôi PHẢI nhận được

học bạ của bạn từ nước bạn. Đây là trách nhiệm của bạn.

● Nếu bạn dự định tốt nghiệp với Phân hiệu Trường Louis Riel, bạn phải đáp ứng các yêu

cầu tốt nghiệp.

● Trong khi nghe giảng - không nên nói chuyện. Học sinh yêu cầu giơ tay nếu có câu hỏi

thắc mắc. Hãy tôn trọng câu hỏi của bạn. Hãy tôn trọng giáo viên và các sinh viên khác

trong lớp.

● Sử dụng thời gian làm việc độc lập trong lớp học để hoàn thành bài vở - không nên nói

chuyện và / hoặc giao tiếp.

● Hoàn thành tất cả các bài về nhà và bài được giao đúng thời hạn.

● Nếu bạn cần làm rõ hoặc không đồng ý với điểm/ nhận xét mà giáo viên đưa ra, hãy nói

chuyện riêng với giáo viên sau giờ học hoặc xin xếp lịch để gặp giáo viên vào buổi trưa

hoặc sau giờ học.

● Hiểu các qui định cần làm theo khi có Báo động có Cháy (Fire Drills), Hold and Secure *

và Lock Down**.

● KHÔNG ĐỂ TIỀN VÀ ĐỒ QUÍ mà không có sự giám sát (như phòng thay đồ của

phòng tập thể dục, phòng ăn, lớp học, trên xe buýt).

● Bạn PHẢI hoàn thành các kỳ thi của bạn trước khi trở về nhà không bạn có thể bị

mất tín chỉ học tập.
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Ngày họp định hướng: _____________________________   Tên Học sinh Quốc tế: _____________________ 

      Tháng / Ngày / Năm    (Vui lòng viết chữ in) 

Địa chỉ Email của Sinh viên Quốc tế: _________________________Số Di động: _________________________ 

Số ID Truyền thông Xã hội: __________________________ □ WeChat □ Viber □ Line □ Whatsapp □ Facebook 

Messenger □ Khác: _____________ 

Tôi đồng ý rằng tôi đang tham gia vào một chương trình học tập. Tôi hiểu rằng thành công trong học tập phụ 

thuộc vào việc đến lớp học thường xuyên, hoàn thành tất cả các bài làm ở nhà và tham gia các hoạt động do 

trường và Chương trình Sinh viên Quốc tế cung cấp. Tôi thừa nhận rằng Phân khu Trường Louis Riel có 

quyền đuổi tôi, và trả tôi về nhà, với chi phí của cha mẹ tôi, và tôi không được hoàn trả học phí vì vi phạm 

bất kỳ điều lệ nào do Chương trình quy định. 

Chữ ký của Học sinh Quốc tế: __________________________________________ 

*Hold and Secure: xảy ra khi có một mối đe doạ trong vùng lân cận của một trường học, nhưng không xảy ra trên,

hoặc rất gần với khu vực của trường. Ví dụ có thể bao gồm việc đang có tội phạm, cảnh sát săn đuổi hoặc tìm kiếm

trong cùng khu vực gần trường học. Cửa ngoài của trường bị khóa trong quá trình Hold and Secure nhưng các lớp

tiếp tục học bình thường bên trong. Học sinh được coi là an toàn nếu không mạo hiểm đi ra ngoài.

** Lock Down: một biện pháp an ninh được thực hiện trong trường hợp khẩn cấp để ngăn chặn học sinh rời khỏi 

hoặc đi vào trường.




