
Nội Quy Dành Cho Học Sinh Quốc Tế 
 

 

1. Không thuốc lá rượu bia, hoặc chất kích thích  

2. Phải thông báo chủ nhà homestay nếu học sinh định: 

• Đi chơi với bạn; 

• Ngủ ở nhà homestay của một học sinh khác;  

• Không ăn tối tại nhà; 

• Về nhà muộn;  

• Ở một nhà khác ngoài vùng Cambridge hoặc ở nhà không phải homestay. Học 

sinh cần sự đồng ý của nhân viên phòng Quản Lý Học Sinh Quốc Tế (cần phải 

điền vào đơn). 

3. Tất cả học sinh cần tuân thủ giờ giấc sinh hoạt của chủ nhà Homestay (thời gian muộn 

nhất phải có mặt tại nhà) và nội quy trong nhà. 

4. Cần phải thông báo cho nhà trường nếu học sinh nghỉ ốm hoặc nghỉ có lí do riêng. 

Học sinh cần điền vào đơn xin nghỉ học (đừng cảm thấy bị xúc phạm nếu đơn bị từ 

chối). Học sinh phải đi học trên 85% thời gian quy định nếu không học sinh có thể bị 

thu hồi visa. 

5. Đi cùng xe với người không có bằng lái full của New Zealand là phạm luật. Học sinh 

quốc tế không được phép mua ô tô. 

6. Nếu muốn ở khách sạn hoặc nhà nghỉ thì học sinh cần phải : 

• Đi cùng với người từ 25 tuổi trở lên 

• Được phòng Quản Lý Học Sinh Quốc Tế cho phép 

• Được bố mẹ cho phép qua email hay fax tới Quản Lý Học Sinh Quốc Tế 

7. Nếu muốn mời bạn bè ngủ lại qua đêm hoặc tổ chức tiệc tại homestay thì: 

• Trước hết phải hỏi và được sự đồng ý của chủ nhà Homestay 

• Bạn bè của học sinh cũng cần có sự đồng ý của chủ nhà Homestay của họ 

8. Học sinh phải có trách nhiệm với phòng của mình. Học sinh phải giữ phòng sạch sẽ, 

ngăn nắp. Không để thức ăn thừa, giấy giác và bát đĩa bẩn trong phòng 

9. Học sinh cần phải thống nhất với Homestay về chuyện giặt giũ. Ví dụ như không 

được để quần áo bẩn trong phòng mà cần để chúng vào nơi giặt đồ 

10. Nếu không may làm đổ bất cứ thứ gì trên thảm nhà hoặc làm vỡ đồ vật gì thì phải báo 

lại chủ nhà ngay. 

11. Phải thông báo cho nhân viên phòng Quản Lý Học Sinh Quốc Tế càng sớm càng tốt 

nếu muốn đi du lịch hoặc cần được chở ra sân bay hay đón từ sân bay hoặc cần trợ 

giúp lên kế hoạch. Nếu không thông báo sớm, hoc sinh có thể lỡ mất chuyến bay. 

 

Xin lưu ý rằng nếu ba mẹ bạn trả tiền cho nhà trường và đặt niềm tin ở nhà 

trường, cho dù bạn đã 18 tuổi hay hơn thì bạn vẫn cần phải tuân thủ những quy 

định trên vì bạn vẫn chịu sự quản lý của nhà trường và phòng Quản Lý Học Sinh 

Quốc Tế. Làm trái những quy định trên có thể dẫn tới những hệ lụy nghiêm trọng.  

 

Trường trung học Cambridge: Học tập, Truyền Thống, Tôn trọng, Đào tạo chất lượng 


