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CHƯƠNG TRÌNH CỘNG SỰ 

QUỐC TẾ  

 

……………………………………………….…………………... 

Đây là thông tin dành cho tân sinh viên quốc tế 
Đã đăng kí tham gia Chương Trình Cộng Sự 
Quốc Tế (International Buddy Programme, 
(IBP) của  

Cambridge High School. Hướng dẫn này Sẽ 
giúp bạn hiểu rõ hơn về những người bạn cộng sự 
này để giúp bạn cảm thấy tự tin hơn một chút 
khi bạn bắt đầu tham gia chương trình. 

………………………………………………………..…. 

CỘNG SỰ MỚI CỦA BẠN 
………………………………………………………..…. 

Cộng sự (buddy) của bạn sẽ là một học sinh đang học 
ở trường Bạn này này thích gặp gỡ và tiếp xúc với sinh 

viên nước ngoài. Vai trò của cộng sự của bạn là Một 
người hướng dẫn thân thiện và giúp đỡ bạn. 

CỘNG SỰ MỚI CỦA BẠN  

• Liên lạc với bạn qua email (hoặc mạng xã hội 
khác) trước khi bạn đặt chân đến New Zealand  

• Gặp gỡ bạn sau khi bạn đến trường Cambridge  

• Giúp bạn trong những ngày đầu tiên tại trường  

• Giới thiệu bạn với bạn bè của họ và lập kế 
hoạch các hoạt động khác với bạn trong học kỳ  

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm cộng sự cho bạn 

dựa trên những lựa chọn Bạn ghi trên mẫu đơn. 
Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức tìm người phù hợp với 
độ tuổi, cấp lớp, và lựa chọn môn học và sở thích của 
bạn. 



MỘT SỐ TRANG THÔNG TIN HỮU DỤNG 
………………………………………………………………………... 

• The CHS online Pre-Arrival Guide (hướng dẫn 
trước khi đến) có nhiều thông tin hữu ích và 
được soạn cho các tân sinh viên quốc tế như 
bạn.  

https://www.internationalstudents.school.nz/importantinfo  

• Hãy theo dõi trang trang Facebook dành cho 
Sinh Viên Quốc Tế https://www.facebook.com/
CHSNZInternationalStudents/ và cập nhật thông tin 
về sự kiện và tin tức của IBP  

 

• Trang Web giới thiệu về Thị Trấn Cambridge 
https://www.cambridge.co.nz/  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………... 

Chúc bạn có thời gian vui vẻ với cộng sự của 
mình …  

… và luôn nhớ rằng chúng tôi luôn sẵn sàng giúp 
đỡ. Nếu bạn có lo lắng gì, hãy liên hệ với Phòng 
Phụ Trách Sinh Viên Quốc Tế tại trường Cam-
bridge High School.e 
………………………………………………………………………... 

TRƯỚC HẾT BẠN PHẢI LÀM GÌ?  

• Cộng sự của chúng tôi đã được yêu cầu email cho 
bạn trước tiên, do đó hãy thường xuyên kiểm tra 
email của bạn.  

• Hãy nhớ kiểm tra hộp thư Spam hoặc Junk phòng 
khi email từ cộng sự của bạn được chuyển nhầm 
vào đó.  

• Trả lời cộng sự của bạn ngay khi có thể để họ biết 
bạn đã nhận được email của họ.  

 

 

NẾU CỘNG SỰ CỦA TÔI CHƯA GỬI EMAIL 
CHO TÔI THÌ SAO?  

Nếu cộng sự của bạn chưa email cho bạn trong vòng 
một tuần sau khi được ghép với bạn, vui lòng tự gửi 
email cho họ. Nếu bạn không nhận được tin tức từ 
cộng sự của bạn trong vòng một tuần sau khi email 
cho họ, vui lòng liên hệ với Điều Phối Viên IBP qua 
chsinternational@ camhigh.school.nz  

 

 

TÔI NÊN EMAIL THÔNG TIN GÌ CHO CỘNG SỰ 
CỦA TÔI?  

Nếu bạn không biết phải bắt đầu email như thế nào, 
hãy thử áp dụng các ý tưởng sau:  

• Bắt đầu bằng một câu chào—bạn có thể sử dụng 
lời chào bằng ngôn ngữ bản xứ của bạn và giải 
thích bằng tiếng Anh.  

• Viết một chút thông tin về bản thân bạn, bạn muốn 
học môn gì, bạn đến từ đâu, sở thích và quan tâm 
của bạn.  

• Hỏi cộng sự của bạn những câu như: Họ đang 
học gì? Họ đến từ đâu—New Zealand hay nước 
ngoài? Họ đã sống ở Cambridge bao lâu? Sở thích 
và quan tâm của họ là gì?  

• Bạn có thể chọn chia sẻ một vài hình ảnh nếu 
thích để giới thiệu về bản thân và quê hương của 
bạn, v.v. Hãy nhớ trước tiên nghĩ đến thông tin gì 
mà bạn muốn cộng sự của bạn biết  

• Làm bạn qua mạng, nếu bạn cảm thấy thoải mái.  

 

 

 

TÔI NÊN CÓ SỰ TIẾP XÚC THÂN MẬT Ở MỨC 
NÀO VỚI CỘNG SỰ CỦA TÔI?  

Cộng sự của bạn sẽ hoạt động Xuyên suốt học kỳ Tuy 

nhiên, bạn và họ có quyền quyết định cách bạn muốn 

Giữ liên lạc .  

Nếu vào bất kỳ lúc nào bạn thấy rằng mối quan hệ của 
bạn không có ích, vui lòng email cho Điều Phối Viên 
IBP qua chsinternational@camhigh.school.co.nz 
 

https://www.internationalstudents.school.nz/importantinfo
https://www.facebook.com/CHSNZInternationalStudents/
https://www.facebook.com/CHSNZInternationalStudents/
https://www.cambridge.co.nz/

