Regras para os Estudantes
Internacionais
1. Não é permitido o consumo de alcool, drogas ou cigarros.
2. Pais hospedeiros deverão ser noticificados se você pretender:
Visitar um amigo;
Dormir na casa de outro estudante internacional;
Não estar presente na hora do jantar;
Chegar em casa mais tarde do que o horário pré estimulado;
Se você quiser visitar um amigo fora da área da cidade de Cambridge ou um
estudante não internacional você deverá requisitar permissão a um dos coordenadores
que são: Mrs Fuller, Mrs Stephenson e Julieanne (Formulários deverão ser preenchidos).
3. Todos os estudantes deverão combinar com suas famílias hospedeiras os horários que
são esperados para estar em casa. As regras da casa deverão ser esclarecidas logo nos
primeiros dias.
4. A escola deverá ser avisada se você está abscente por motivo de doença ou se você
precisar de um formulário de abscência. O formulário deverá ser requisitado a um dos
coordenadores e devolvido após devidamente preenchido. ( Não se sinta ofendido se o
seu requerimento for negado ). E necessário que você tenha uma frequência escolar
acima de 85% ou seu Visto de Estudante poderá ser invalidado.
5. Ser passageiro em um carro cujo o motorista não possui uma licensa completa (Full
Licence) é contra a lei na Nova Zelândia. Se você estiver na idade onde já possa
comprar um carro, você, primeiro, deverá requesitar a permissão da escola Cambridge
High.
6. Para se hospedar em um Hotel ou Motel você deverá:
Estar acompanhado por uma adulto de 25 anos ou mais;
Ter requesitado permissão perante a um dos mebros do escritório internacional;
Ter autorização dos seus pais que poderá ser enviada por email ou pelo fax do
escritório internacional;

7. Convidando amigos para dormir na casa da sua família ou realizando festas na casa da
sua família:
Você deverá primeiramente perguntar e obter permissão dos seus pais hospedeiros.
Seus amigos deverão ter permissão da família hospedeira deles.
O escritório internacional tem que estar ciente de onde você está. (Se for o caso não
tem o menor problema em mandar uma mensagem de texto para a Mrs Fuller ou para
Julieanne para informar a onde você está)
8. Seu quarto é sua responsibilidade. Você deverá sempre mantê-lo limpo e organizado.
Não deixe pratos sujos, restos de comida e ou lixo em seu quarto.
9. Você deverá combinar com sua família hospedeira a frequência a qual você deverá
lavar suas roupas e como deverá ser feito. Inicialmente não deixe roupas sujas em seu
quarto, coloque-as no cesto de roupa suja para serem lavadas.
10. Se você acidentalmente derramar algo no carpete ou quebrar algo, favor notificar seus
pais hospedeiros imediatamente.
11. Favor notificar Mrs Stephenson o mais rápido possível se você pretende viajar e
precisará de transporte para e do aeroporto, ou se precisar de ajuda para organizar a
sua viagem. Você pode estar correndo o risco de perder seu vôo se você deixar esse
planejamento para os ultimos minutos.

Esteja ciente que uma vez que seus pais pagam as taxas escolares e assim buscam que
você tenha a melhor educação, mesmo que você tenha 18 anos, você ainda deverá
seguir estas regras. Você estará a todo momento sobre os cuidados da escola e do
escritório internacional. Quebrar essas regras implicarão em sérias consequências
para você.

