
Regras para Estudantes Internacionais 
 

 
 

1. Não é permitido o consumo de álcool, drogas ou cigarros. 
 

2. Os pais anfitriões devem ser notificados caso você pretenda: 

• Sair para visitar um amigo; 

• Dormir no Homestay de um outro estudante; 

• Não estar em casa para o jantar; 

• Chegar atrasado; 

• Ficar fora da área de Cambridge ou em uma casa que não seja uma Homestay. Você 
precisa de uma autorização do Departamento Internacional (preencher um formulário). 
 

3. Todos os estudantes devem obedecer aos horários de chegar em casa e as regras de sua 
Homestay. 
 

4. A escola precisa ser notificada caso você esteja doente; e caso você precise se ausentar da 
escola você precisará preencher um requerimento (não se ofenda se o seu requerimento for 
recusado). Você precisa ter mais de 85% de frequência ou o seu Visto Estudantil pode ser 
cancelado. 
 

5. É contra a lei Neozelandesa andar em carros com estudantes que não tenham a Habilitação 
permanente da Nova Zelândia. Estudantes internacionais não estão autorizados a comprar 
carros. 
 

6. Para se hospedar em hotel ou motel você precisa: 

• Estar acompanhado por um adulto de 25 anos ou mais. 

• Ter uma autorização do Departamento Internacional. 

• Ter permissão dos pais enviada para o Departamento Internacional por e-mail ou fax. 
 

7. Para convidar amigos para dormirem na sua Homestay ou para fazer uma festa, você precisa: 

• Pedir e obter permissão dos seus pais anfitriões. 

• Seus amigos precisam de permissão dos pais anfitriões deles. 
 

8. O seu quarto é responsabilidade sua. Mantenha-o sempre limpo e organizado. Não deixe 
restos de comida, embalagens ou pratos sujos em seu quarto. 

 
9. Converse com seus pais anfitriões sobre o que é necessário para lavar as suas roupas. Não 

deixe roupas sujas no seu quarto: coloque no cesto de roupas sujas na lavanderia. 
 

10. Caso você derrame algo no carpete ou quebre alguma coisa, comunique aos seus pais 
anfitriões imediatamente. 
 

11. Caso você tenha a intenção de viajar e precise de transporte para o aeroporto ou precise de 
ajuda para organizar a viagem, notifique o administrador do Departamento Internacional o mais 
rápido possível. Você corre o risco de perder o voo caso deixe tudo para o último minuto. 
 

Seja consciente do fato de que se seus pais pagam e valorizam sua educação, mesmo que você 
tenha 18 anos ou mais, é necessário que você siga essas regras porque você está sob os 
cuidados desta escola e do Departamento Internacional. O não cumprimento dessas regras 
pode acarretar em sérias consequências para você. 
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