Nội Quy Dành Cho Học Sinh Quốc Tế
1. Không Thuốc Lá, Rượu Bia và Chất Kích Thích
2. Homestay parents phải được thong báo nếu học sinh định:
Đi chơi với bạn
Ngủ ờ nhà homestay của bạn
Không ở nhà ăn tối với homestay
Về nhà trễ
Ở 1 nhà khác ngoài vùng Cambrige hay không phải là homestay của trường thì
cần fai có sự cho phép của Mrs Fuller, Mrs Stephenson hoặc Julieanne (phải điền
đầy đủ vào form)
3. Học sinh cần phải thống nhất với homestay về giờ giấc sinh hoạt, nội quy trong
nhà.
4. Trường phải đc thong báo nếu hs nghỉ bệnh hay do lý do riêng. Hs phải điền vào
form xin nghỉ học (đừng cảm thấy bị xúc phạm nếu bị từ chối cho nghỉ hoc). Hs
bat buoc phải đi học 85% số ngày quy định nếu kô visa hs có thể bị thu hồi.
5. Đi cùng xe với nguời không có bằng lái full là vi phạm pháp luật. Nếu hs đủ tuổi
đi xe và mún mua xe thì fải có sự đồng ý của trường.
6. Nếu mún ở khách sạn thì hs fải:
đi chung với người từ 25 tuổi trở lên
đc sự cho fép từ international office
đc sự cho fép của bố mẹ = email hay fax gửi tới international office
7. Nếu hs mời bạn về homestay qua đêm thì fải:
fải hỏi homestay và đc sự cho fép của họ
bạn của hs cũng fải đc sự cho fép của homestay bạn
international office cũng fải đc biết bạn đang ở đâu(có thể nhắn tin cho Mrs
Fullers và Jullieanne để thong báo đang ở homestay khác)
8. Hs fải có trách nhiệm với fòng của mình. HS fải giữ fòng sãch sẽ và ngọn ngàng.
Kô để thức an thừa, bát đĩa bẩn và giấy rác trong fòng.
9. Hs cần fải thống nhất với homestay về chuyen giặt wần áo, kô nên để wần áo dơ
bừa bộn trong fòng.
10. Nếu hs có làm đổ nứơc hay đồ ăn lên thảm hoac làm bể cái gì đó thì fải nói
homestay ngay.
11. Làm ơn thong báo cho Mrs Stephenson càng sớm càng tốt nếu mún đi len sân bay
Auckland để Mrs Stephenson sắp xếp xe. HS kô thong báo chuyến bay sớm có thể
bị lỡ chuyến bay.

Xin để ý rằng ba mẹ các bạn trả tiền cho trường để truờng giáo dục các ban, cho dù bạn đã
đủ 18 tuổi hay chưa thì cũng fải làm theo những quy định nêu trên. Bạn vẫn dưới sự chăm
sóc của trường và international office. Làm trái những quy định này thì sẽ kô có lợi cho bạn
và có thể dẫn tới những hệ luỵ nghiêm trọng.

