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Mở Đầu
Về Các Nguyên Tắc Hướng Dẫn
Homestay cho Học Sinh K-12
(Mẫu Giáo-Lớp 12) tại BC
Mục đích của Các Nguyên Tắc Hướng Dẫn Homestay cho
Học Sinh Quốc Tế K-12 tại BC là cung cấp các tiêu chuẩn
làm việc đồng nhất, hiệu quả nhất toàn tỉnh bang về
homestay cho lớp K-12 của B.C.
Các Nguyên Tắc Hướng Dẫn này lúc đầu do một nhóm
làm việc gồm khu học chánh K-12, các trường độc lập
và đại diện của Bộ Giáo Dục soạn ra trong khoảng
thời gian từ Tháng Mười 2014 đến Tháng Sáu 2015.
Sau đó các nguyên tắc hướng dẫn này được tham
khảo với lãnh vực K-12 vào mùa xuân 2015.
Trong mùa hè 2017, Các Nguyên Tắc Hướng Dẫn này
được cập nhật với một toán làm việc đông hơn gồm
các đại diện cấp K-12 và hậu trung học để bao gồm
các thay đổi trong lãnh vực Giáo Dục Quốc Tế liên
quan đến homestay. Các nguyên tắc này đại diện
cho quan điểm chung về cách làm việc hiệu quả nhất
trong ngành này.
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Bộ Giáo Dục xin cảm tạ các tổ chức sau
đây đã tham gia nhóm làm việc để cập
nhật Tập Hướng Dẫn này:
Khu Học Chánh Số 8 (Kootenay Lake), Khu
Học Chánh Số 36 (Surrey), Khu Học Chánh
Số 39 (Vancouver), Khu Học Chánh Số 45
(West Vancouver), Khu Học Chánh Số 91
(Nechako Lakes) Trường Thiên Chúa Giáo
Langley, Hội Giáo Dục Trường Công Quốc
Tế (IPSEA), Liên Hội Trường Độc Lập (FISA)
và Langara College.

Homestay và Luật Lệ
Luật liên bang, tỉnh bang và thành phố áp dụng cho
homestays. Trách nhiệm của mỗi nhóm nêu trong tài
liệu này là phải biết luật thích ứng. Mỗi nhóm cũng có
trách nhiệm nhờ cố vấn pháp lý khi cần.

Ai Nên Dùng Các Nguyên Tắc Hướng Dẫn Này
Các Nguyên Tắc Hướng Dẫn Homestay cho Học Sinh Quốc Tế K-12 tại BC xét đến những cách sắp xếp homestay
ngắn hạn và dài hạn cho học sinh K-12 do các chương trình học sinh quốc tế tại B.C. quyết định hoặc theo các
công ty homestay chuyên nghiệp làm việc với trường học và khu học chánh.
Tài liệu này cung cấp các tiêu chuẩn làm việc hiệu quả nhất, được chia thành sáu phần, cho những nhóm có liên
quan đến việc sắp xếp, làm việc với hoặc tham gia homestay.

NHÓM

PHẦN

Nguồn cung cấp chương
trình homestay

Các công ty hoặc tổ chức sắp xếp homestay K-12 tại BC

Phần 1

Các chương trình học
sinh quốc tế

Các trường hoặc khu học chánh tại B.C. nhận học sinh quốc tế

Phần 2

Các gia đình tiếp nhận

Các gia đình B.C. tiếp nhận học sinh quốc tế; còn gọi là gia đình
homestay

Phần 3

Học sinh quốc tế K-12

Học sinh K-12 cư ngụ thường lệ ngoài B.C. và Canada đến B.C. theo
học chương trình lớp K-12

Phần 4

Cha mẹ / người giám hộ
của học sinh quốc tế

Cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của học sinh quốc tế

Phần 5

Đại diện của học sinh
quốc tế

Cá nhân hoặc công ty trợ giúp học sinh quốc tế chọn quốc gia, thành
phố và trường thích hợp để theo học

Phần 6
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Về Homestay tại British Columbia
Tỉnh Bang British Columbia và các chương trình học sinh quốc tế của khu học chánh và trường độc lập
tại B.C. hãnh diện về hệ thống giáo dục tầm cỡ thế giới của B.C., các cộng đồng đón mời của chúng ta
và môi trường thiên nhiên tuyệt vời của chúng ta. Nhìn nhận là homestay giữ một vai trò thiết yếu trong
kinh nghiệm của học sinh quốc tế, B.C. quyết tâm đem lại kinh nghiệm homestay có phẩm chất cao cho
tất cả học sinh.
Homestay là một cách sắp xếp chính thức của một chương trình học sinh quốc tế, hoặc các đại diện
của họ, để cho một học sinh quốc tế ở với một gia đình được phê chuẩn trong thời gian đi học. Gia đình
này và nhà họ thường được gọi chung là 'homestay'. Các Nguyên Tắc Hướng Dẫn của B.C. gọi gia đình
này là ‘gia đình tiếp nhận’. Học sinh homestay K-12 là một trẻ vị thành niên (tức là dưới 19 tuổi) từ bên
ngoài B.C. đóng một khoản lệ phí để ở với một gia đình homestay để được cung cấp các bữa ăn, một
phòng riêng, có gia đình trợ giúp, và nhiều kinh nghiệm văn hóa khác nhau.

Một nguồn cung cấp chương trình homestay là
một tổ chức hoặc công ty sắp xếp những chỗ ở
homestay. Đôi khi chương trình homestay sẽ do
trường hoặc khu học chánh cung cấp. Đôi khi
nguồn cung cấp là một công ty hoặc tổ chức thuộc
thành phần thứ ba.

Tại BC, các khu học chánh và trường độc lập cung cấp homestay theo ba mô hình hành chánh khác nhau:

1. Một số khu học chánh và trường độc lập điều hành các chương trình homestay của họ
2. 	Một số trường và khu học chánh ký hợp đồng cho những nguồn homestay khác điều hành các
chương trình homestay của họ

3.	Một số khu học chánh hoặc trường độc lập có danh sách những nguồn cung cấp chương trình
homestay cho cha mẹ và học sinh quốc tế
Ngoài ra cũng có những nguồn cung cấp dịch vụ homestay, chẳng hạn như các công ty tư nhân hoặc
websites, mà có thể không có liên hệ gì với một khu học chánh K-12 hoặc trường độc lập. Một số cha
mẹ và/hoặc học sinh quốc tế có thể nghĩ đến chuyện liên lạc với một nguồn cung cấp chương trình
homestay như vậy hoặc có thể cho học sinh ở với thân nhân hoặc bạn của gia đình. Cha mẹ và học
sinh quốc tế đang xét đến những cách này có thể tham khảo với chương trình học sinh quốc tế của
khu học chánh hoặc trường độc lập trước khi đi đến quyết định sau cùng. Chương trình học sinh
quốc tế có thể có các chính sách hoặc tin tức trực tiếp liên quan đến những tình huống này.
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Các Nguyên Tắc Hướng Dẫn
PHẦN 1: Trách

Homestay

Nhiệm của Nguồn Cung Cấp Chương Trình

Để cung cấp kinh nghiệm homestay tích cực nhất có thể có được cho học sinh quốc tế K-12, những nguồn cung cấp
chương trình homestay phải:
1.	Duy trì một tiến trình thanh lọc các gia đình tiếp
nhận và học sinh quốc tế để xác định mức độ
thích hợp. Nên công bố bản ghi tiến trình thanh
lọc gia đình tiếp nhận và nên ghi:
A. 	Lịch trình đến nhà xem xét và phỏng vấn cha
mẹ tiếp nhận
B. 	Lịch trình điều tra quá trình hình sự của tất cả
người lớn sống trong nhà
C. 	Hỏi những nguồn giới thiệu về cha (mẹ) của
gia đình tiếp nhận khi cần
2. 	Thu thập hồ sơ cá nhân/chi tiết liên lạc thích hợp
và mới nhất về học sinh, cha mẹ/người giám hộ,
người trông nom và/hoặc gia đình tiếp nhận, gồm:
A. 	Tên và họ pháp lý (tức là tên như được ghi
trong sổ thông hành (hộ chiếu))
B. 	Phái tính

6. 	Tránh sắp xếp cho cả người lớn lẫn học sinh quốc
tế vị thành niên cùng ở chung một nhà trừ phi có lý
do rõ ràng là làm như vậy sẽ có lợi cho học sinh đó
như thế nào.
7. 	Thông báo cho gia đình tiếp nhận về việc có thể
có học sinh đến ở bằng cách dùng một mẫu tiêu
chuẩn ghi tiểu sử học sinh có ghi ngày ở trọ, các
điều kiện đặc biệt, và quá trình liên hệ về y tế và
hành vi.
8. 	Liên lạc với học sinh, nhà trường, gia đình tiếp nhận
và cha mẹ/người giám hộ để yểm trợ tất cả mọi
người.
9. 	Thường xuyên liên lạc với học sinh quốc tế và gia
đình tiếp nhận.
10. C
 ung cấp chi tiết liên lạc khẩn cấp 24 giờ cho học
sinh quốc tế và gia đình homestay.
11. Thực thi và duy trì bảo đảm phẩm chất và các cơ
chế đánh giá chương trình.

C. 	Tuổi
D. 	Chi tiết y tế liên hệ

12. C
 ung cấp các dịch vụ giải quyết tranh chấp (và cơ
hội tất cả đồng ý với nhau) cho cả gia đình tiếp
nhận lẫn học sinh quốc tế.

E. 	Quốc gia cư trú
F. 	Địa chỉ
G. 	Số điện thoại và địa chỉ email để liên lạc
3. 	Bảo đảm là tất cả dữ kiện thu thập và bất cứ
tin tức nào do nguồn cung cấp chương trình
homestay phân phối đều tuân hành luật bảo vệ
quyền riêng tư.
4. 	Soạn và cung cấp một chương trình huấn luyện
toàn diện cho các gia đình tiếp nhận mới để họ
biết và hiểu cách làm việc hiệu quả nhất và lập ra
một tiến trình cho các gia đình tiếp nhận thường
lệ luôn luôn biết cách làm việc hiệu quả mới nhất.
5. 	Sắp xếp cho tối đa là hai học sinh quốc tế ở với
một gia đình tiếp nhận cùng lúc.

13. D
 uy trì các tiêu chuẩn và các thủ tục được công bố
rõ ràng liên quan đến homestay, kể cả các thủ tục
sa thải gia đình tiếp nhận trong những trường hợp
có lý do chính đáng và thủ tục thuyên chuyển học
sinh sang một gia đình tiếp nhận khác.
14. S
 oạn các cẩm nang tham khảo riêng rẽ cho gia
đình tiếp nhận và cho học sinh quốc tế (và cha mẹ
các em) để nêu rõ luật lệ, các tiêu chuẩn và thủ tục
liên hệ. Cẩm nang nên có các tiêu chuẩn và thủ tục
thích ứng cho toàn bộ kinh nghiệm homestay của
gia đình tiếp nhận và học sinh quốc tế.
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[ PHẦN 1 TIẾP THEO… ]
15. D
 uy trì dữ kiện về lệ phí được công bố rõ ràng
gồm cả:
A. 	Các Điều Khoản Thỏa Thuận – trả lệ phí cho ai
và khi nào
B. 	Lệ phí homestay tính theo từng ngày và
hằng tháng
C. 	Các dịch vụ bao gồm trong lệ phí
D. 	Lệ phí bổ túc
(chẳng hạn như lệ phí đưa đón tại phi trường
hoặc cất giữ đồ đạc)
E. 	Chính sách hoàn lại tiền

19. C
 ông bố các giới hạn về pháp lý của nguồn cung
cấp chương trình homestay.
20. T
 hông báo cho học sinh quốc tế sắp đến ở với
một gia đình tiếp nhận về những nguồn trợ giúp
sau đây:
A. 	Đường Dây Trợ Giúp Trẻ Em B.C.
(Điện Thoại: 1-800-663-9122)
Có thể gọi để trình báo khi có trẻ em hoặc
thiếu niên dưới 19 tuổi bị hành hạ hoặc bỏ bê.
Quý vị có nhiệm vụ pháp định phải trình báo
về lo ngại của mình cho một nhân viên phụ
trách an sinh trẻ em.

16. N
 ếu thích hợp, giúp học sinh quốc tế tiếp xúc với
một người có thể nói ngôn ngữ chính của học
sinh.

B. 	Điện Thoại Trợ Giúp Trẻ Em
(Điện Thoại: 1-800-668-6868)
Cố vấn và trợ giúp về sức khỏe tâm thần.

 ho chương trình học sinh quốc tế, gia đình tiếp
17. C
nhận, người trông nom hoặc cha mẹ/người giám
hộ của học sinh biết các mối lo ngại về y tế hoặc
sức khỏe tâm thần nếu thích hợp.

C. 	Trung Tâm Tài Nguyên Sức Khỏe Tâm Thần
Kelty (http://keltymentalhealth.ca/)
Những nguồn trợ giúp về các vấn đề sức khỏe
tâm thần, sử dụng chất kích thích, thuốc men
và sinh sống lành mạnh.

18. T
 rợ giúp thêm về các tiêu chuẩn và thủ tục cùng
các điều kiện đòi hỏi cho học sinh homestay nhỏ
tuổi hơn khi thích hợp.
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PHẦN 2: Trách

Nhiệm của Chương Trình Học Sinh Quốc Tế

Để phát huy kinh nghiệm homestay tốt đẹp nhất có thể được cho học sinh quốc tế K-12, các chương trình học sinh
quốc tế nên:
1. 	Nhận định người trông nom, do cha mẹ/người

giám thị chỉ định, mà người này có trách nhiệm
chăm sóc cho mỗi học sinh quốc tế. Chương trình
học sinh quốc tế nên nêu rõ các mong đợi của họ
về người trông nom.

Chương Trình Học Sinh Quốc Tế là
một nhóm hoặc đơn vị hành chánh
trong một khu học chánh hoặc
trường độc lập có nhiệm vụ sắp
xếp và trợ giúp cho học sinh quốc
tế trong thời gian du học tại một
trường K-12 ở B.C.

2. 	Soạn các thủ tục rõ ràng cho cha mẹ của gia đình
tiếp nhận gần gũi với trường của học sinh quốc tế
của họ. Gia đình tiếp nhận tham gia với ELL/ESL
hoặc với chương trình học tiếng Pháp/tiếng Pháp
là ngôn ngữ thứ nhì để trợ giúp, giúp học sinh đi
học, và các sinh hoạt ngoài chương trình sẽ phát
huy “mức độ gần gũi với nhà trường” và giúp học
sinh học tập và thành công.
3. 	Soạn thủ tục và mẫu để liên lạc với cha mẹ/người
giám thị và người trông nom.
4. 	Trợ giúp cho gia đình tiếp nhận bằng các thủ tục
giải quyết tranh chấp và các tiến trình giải quyết
nhiều vấn đề khác nhau có thể xảy ra trong thời
gian ở homestay. Rất nên ghi rõ cần liên lạc khi
nào và với ai nếu cần được trợ giúp thêm.
5. 	Khuyến khích các gia đình tiếp nhận ấn định Quy
Tắc Hành Vi rõ rệt và có ý nghĩa. Các vấn đề như
giới nghiêm, sử dụng internet, làm việc nhà, v.v.
nên được nêu rõ và cho học sinh biết. Cần phải
bảo đảm là tất cả mọi trách nhiệm đều thích hợp
về mặt phát triển tâm thần và thích hợp trong nhà.
6. 	Cung cấp cho gia đình tiếp nhận nhiều nguồn trợ
giúp để yểm trợ học sinh quốc tế của họ học thêm
Anh Ngữ hoặc Pháp Ngữ.
7. 	Công bố các giới hạn pháp lý của chương trình học
sinh quốc tế.
8. 	Soạn thỏa thuận tham gia với học sinh và cha mẹ/
người giám thị bao gồm các kỳ vọng về hành vi của
học sinh, các tiến trình giải quyết tranh chấp và
các lý do sa thải khỏi chương trình homestay và/
hoặc nhà trường/khu học chánh.
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PHẦN 3: Trách

Nhiệm của Chương Trình Học Sinh Quốc Tế

Để phát huy kinh nghiệm homestay tốt đẹp nhất có thể được cho học sinh quốc tế K-12, cha (mẹ) của gia đình tiếp
nhận nên:
1. 	Cung cấp một môi trường chăm sóc, nuôi
dưỡng và trợ giúp cho học sinh quốc tế.
2. 	Tuân hành tất cả luật lệ/các nguyên tắc hướng
dẫn do nguồn cung cấp chương trình homestay
ấn định khi tiếp nhận học sinh do nguồn đó giới
thiệu
3. 	Từ 25 tuổi trở lên, hoặc được chương trình học
sinh quốc tế phê chuẩn là trường hợp ngoại lệ.
4. 	Đồng ý cho chương trình học sinh quốc tế hoặc
nguồn cung cấp chương trình homestay hoặc
cả hai xem xét nhà theo lịch trình và điều tra
quá trình hình sự (về bất cứ người nào sống
trong nhà từ 18 tuổi trở lên).
5. 	Chỉ nhận tối đa là hai học sinh quốc tế ở trọ
homestay cùng lúc.

11. 	Thông báo cho nhà trường hoặc chương trình
học sinh quốc tế nếu học sinh uống rượu, sử
dụng hoặc cất giữ các loại thuốc không có toa
bác sĩ, bất hợp pháp hoặc vi phạm luật pháp.
12. 	Bảo đảm là khế ước bảo hiểm nhà và xe bảo
hiểm đầy đủ cho học sinh cư ngụ trong nhà họ;
một số khế ước bảo hiểm không bảo hiểm cho
học sinh homestay.
13. 	Phát huy những mối gắn bó mạnh mẽ giữa học
sinh quốc tế và cha mẹ, nhà trường và cộng
đồng bằng cách:

6. 	Tránh nhận cả người lớn lẫn học sinh quốc tế vị
thành niên cùng ở chung một nhà.

A. 	Sử dụng ngôn ngữ muốn học của học sinh

7. 	Cung cấp mỗi ngày ba bữa ăn bổ dưỡng.

B. 	Áp dụng các giới hạn hợp lý về việc học

8. 	Cung cấp nhà ở sạch sẽ và gọn gàng với phòng
ngủ riêng, có đồ đạc trần thiết đầy đủ, và có:
A. 	một khu vực để bàn giấy, ghế và đủ đèn
sáng để làm bài ở nhà
B. 	phòng tắm, khăn giường và chăn mền và
sử dụng tiện nghi giặt giũ
C. 	cách vào nhà như bất cứ người nào khác
trong gia đình (chẳng hạn như chìa khóa
nhà và mã số báo động, nếu có)
D. 	Khi có thể được, sử dụng Internet để yểm
trợ các mục tiêu giáo dục và liên lạc đều
đặn với nhà
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đề y tế hoặc sức khỏe tâm thần nào quan trọng
cho nhà trường, người trông nom, nguồn cung
cấp chương trình homestay và chương trình học
sinh quốc tế.

(Anh hoặc Pháp) ở nhà
sinh sử dụng internet (chẳng hạn như
số giờ/ngày và những giờ thích hợp
trong ngày)
C. 	Thương lượng và thi hành giờ giới nghiêm
thích ứng và hợp lý và quy luật trong nhà
cho học sinh
D. 	Giúp học sinh tìm các sinh hoạt và những
môn thể thao ngoài chương trình học
E. 	Tham dự buổi hướng dẫn của nhà trường
hoặc khu học chánh cho gia đình tiếp
nhận và các sinh hoạt văn hóa và giáo
dục khác

9. 	Bảo đảm nhà ở an toàn và tuân hành Bộ Luật
Xây Cất BC và/hoặc luật địa phương về xây cất,
và luật cứu hỏa địa phương.

Gia đình tiếp nhận, còn được gọi là gia

10. B
 ảm đảm an sinh tổng quát cho học sinh, nhờ
chăm sóc y tế khi cần, và trình báo bất cứ vấn

nhà họ trong thời gian học sinh đó theo

đình homestay, là gia đình tại B.C. đón
nhận một học sinh quốc tế vào ở trong
học tại một trường K-12 ở B.C.
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PHẦN 4: Trách

Nhiệm của Học Sinh Quốc Tế

Học sinh quốc tế đến B.C. và vào ở homestay nên:

1. 	Tuân hành tất cả luật lệ/các nguyên tắc hướng dẫn do
nguồn cung cấp chương trình homestay ấn định khi ở
với gia đình tiếp nhận do nguồn cung cấp đó sắp xếp.
2. 	Tham gia vào sinh hoạt của gia đình tiếp nhận và nhà
trường và tìm các cơ hội tham gia vào đời sống nhà
trường và gia đình.
3. 	Nói chuyện thường xuyên với cha mẹ/người giám thị và
với gia đình tiếp nhận của mình.
4. 	Cho gia đình tiếp nhận, cha mẹ/người giám thị, người
trông nom, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng hoặc giáo
viên, nguồn cung cấp chương trình homestay hoặc
chương trình trường quốc tế biết về những vấn đề hoặc
những mối lo ngại đáng kể khi thích hợp.

Học sinh quốc tế là học sinh từ
bên ngoài Canada không hội đủ
các điều kiện được Bộ Giáo Dục
tài trợ và nói chung phải đóng học
phí học sinh quốc tế cho khu học
chánh hoặc trường độc lập. Nhiều
học sinh quốc tế sẽ phải xin phép
của chính phủ Canada để vào
Canada với ý định theo học lâu
hơn sáu tháng.

5. 	Hiểu là chương trình học sinh quốc tế của khu học
chánh hoặc trường độc lập có thể đòi hỏi học sinh phải
chuyển chỗ ở homestay hoặc rút ra khỏi chương trình
học sinh quốc tế trong những trường hợp chỗ ở được
sắp xếp riêng tư bị xem là không an toàn hoặc không
thích hợp.
6. 	Kính trọng và có trách nhiệm đối với nhà homestay và
tài sản của họ và bồi thường khi gây ra hư hại cho tài
sản của gia đình nếu do lỗi mình gây ra hư hại đó.
7. 	Hiểu là có những nguồn trợ giúp sau đây về sức khỏe
và an toàn trẻ em:
A. 	Đường Dây Trợ Giúp Trẻ Em B.C.
(Điện Thoại: 310-1234)
Có thể gọi để trình báo khi học sinh quốc tế cảm
thấy mình bị đối xử tệ mạt hoặc cảm thấy không an
toàn ở nhà hoặc ở trường.
B. 	Điện Thoại Trợ Giúp Trẻ Em
(Điện Thoại: 1-800-668-6868)
Cố vấn và trợ giúp về sức khỏe tâm thần.
C. 	Trung Tâm Tài Nguyên Sức Khỏe Tâm Thần Kelty
(http://keltymentalhealth.ca/)
Cung cấp những nguồn trợ giúp về các vấn đề sức
khỏe tâm thần, sử dụng chất kích thích, thuốc men
và sinh sống lành mạnh.
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PHẦN 5: Trách

Nhiệm của Cha Mẹ/Người Giám Hộ

Cha mẹ/người giám thị của học sinh quốc tế nên:

1.	Điền đơn và hồ sơ chính xác và tiết lộ tất cả dữ kiện
liên hệ về học sinh, chẳng hạn như bệnh tình, cho
nguồn cung cấp chương trình homestay và gia đình
tiếp nhận để họ có thể trợ giúp và chăm sóc trọn vẹn
cho học sinh trong thời gian ở homestay.
2.	Quen thuộc với luật lệ/các nguyên tắc hướng dẫn do
nguồn cung cấp chương trình homestay sắp xếp với
gia đình tiếp nhận cho học sinh và giúp bảo đảm là
học sinh tuân hành các kỳ vọng đó.

Cha mẹ là cha mẹ ruột hoặc cha
mẹ nuôi của học sinh quốc tế.
Người giám hộ là người được ủy
quyền hợp pháp để hành động
thay cho cha mẹ của học sinh.
Người giám hộ hợp pháp khác
với người trông nom.

3.	Liên lạc đều đặn với học sinh để theo dõi xem học
sinh có đối phó hiệu quả với áp lực và căng thẳng
trong cuộc sống và học tập ở một quốc gia mới và học
một ngôn ngữ mới hay không.
4.	Trình báo những mối lo ngại đáng kể cho nguồn cung
cấp chương trình homestay.
5.	Hiểu là chương trình học sinh quốc tế của khu học
chánh hoặc trường độc lập có thể đòi hỏi học sinh
phải chuyển chỗ ở homestay hoặc rút ra khỏi chương
trình học sinh quốc tế trong những trường hợp chỗ ở
được sắp xếp riêng tư bị xem là không an toàn hoặc
không thích hợp.
6.	Hiểu là có những nguồn trợ giúp sau đây về sức khỏe
và an toàn trẻ em:
A.	Đường Dây Trợ Giúp Trẻ Em B.C.
(Điện Thoại: 1-800-663-9122)
Có thể gọi để trình báo khi có trẻ em hoặc thiếu
niên dưới 19 tuổi bị hành hạ hoặc bỏ bê. Quý vị có
nhiệm vụ pháp định phải trình báo về lo ngại của
mình cho một nhân viên phụ trách an sinh trẻ em.
B.	Điện Thoại Trợ Giúp Trẻ Em
(Điện Thoại: 1-800-668-6868)
Cố vấn và trợ giúp về sức khỏe tâm thần.
C.	Trung Tâm Tài Nguyên Sức Khỏe Tâm Thần Kelty
(http://keltymentalhealth.ca/)
Cung cấp những nguồn trợ giúp về các vấn đề
sức khỏe tâm thần, sử dụng chất kích thích, thuốc
men và sinh sống lành mạnh.
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PHẦN 6: Trách

Nhiệm của Đại Diện Học Sinh Quốc Tế

Học sinh quốc tế và gia đình các em đôi khi thuê đại diện để giúp cho học sinh vào học một chương trình
học sinh quốc tế. Đại diện của học sinh quốc tế nên:
1. 	Trợ giúp các chương trình học sinh quốc tế, nguồn cung cấp chương trình homestay, và học sinh
quốc tế cùng gia đình các em, nhất là vấn đề liên lạc với cha mẹ/người giám thị nếu và khi có yêu cầu
của nguồn cung cấp chương trình homestay hoặc chương trình học sinh quốc tế.
2. 	Quen thuộc với Các Nguyên Tắc Hướng Dẫn Homestay cho Học Sinh Quốc Tế K-12 tại BC và các kỳ
vọng về những cách làm việc hiệu quả nhất của lãnh vực homestay tại B.C.
3.	Giúp học sinh hiểu và tuân hành tất cả luật lệ/các nguyên tắc hướng dẫn do nguồn cung cấp chương
trình homestay ấn định khi ở với một gia đình tiếp nhận được nguồn cung cấp đó sắp xếp.

Đại diện là các tham vấn viên được
trả tiền, hoạt động tại B.C. hoặc ở
ngoại quốc, để giúp sắp xếp vấn đề
giáo dục hoặc du hành của học sinh
quốc tế. Trong những trường hợp
đại diện sắp xếp chỗ ở homestay,
đại diện đó cũng sẽ được xem
là nguồn cung cấp chương trình
homestay và phải chu toàn các
trách nhiệm nêu trong Phần 1.
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Bản Chú Giải Từ Ngữ/Định Nghĩa
Cho mục đích của Các Nguyên Tắc Hướng Dẫn này:
Người Trông Nom - là người được cha mẹ/người giám thị của trẻ chỉ định, qua một văn bản ủy quyền của
chương trình học sinh quốc tế, để chăm sóc cho trẻ đó. Các chương trình học sinh quốc tế và chính phủ liên
bang Canada đòi hỏi học sinh quốc tế nào là trẻ vị thành niên đều phải có một người trông nom trong thời
gian đi học tại tỉnh bang British Columbia.
Quy Tắc Hành Vi - là bản ghi các quy luật về hành vi, và cách giao thiệp với người khác. Theo Các Tiêu
Chuẩn Tỉnh Bang cho Lệnh về Quy Tắc Hành Vi, các hội đồng quản trị khu học chánh phải ấn định một hoặc
nhiều bản quy tắc hành vi cho trường học trong phạm vi thẩm quyền của họ và bảo đảm các trường này phải
thực thi các quy tắc đó.
Người Giám Hộ - theo Đạo Luật Gia Đình B.C., cha (mẹ) của một trẻ nói chung là người giám hộ của trẻ đó.
Người giám hộ có các trách nhiệm pháp lý và quyền cho trẻ đó.
Homestay - là cách sắp xếp chính thức của một chương trình học sinh quốc tế, hoặc đại diện của họ, để
cung cấp chỗ ở cho một học sinh quốc tế với một gia đình được phê chuẩn trong thời gian học sinh đi học.
Gia đình này và nhà của họ được gọi chung là 'homestay'.
Nguồn Cung Cấp Chương Trình Homestay - là thực thể sắp xếp cho học sinh ở với một gia đình tiếp
nhận. Tùy theo hoàn cảnh, nguồn cung cấp chương trình homestay có thể là một trường độc lập hoặc khu
học chánh, một công ty hoặc tổ chức có hợp đồng với chương trình học sinh quốc tế, hoặc một thương
nghiệp hoặc cá nhân không có liên hệ với chương trình học sinh quốc tế.
Gia Đình Tiếp Nhận hay Gia Đình Homestay - là gia đình nơi học sinh quốc tế cư ngụ trong thời gian
ở homestay.
Học Sinh Quốc Tế - là chỉ các học sinh từ bên ngoài Canada không hội đủ các điều kiện được Bộ Giáo Dục
tài trợ và nói chung phải đóng học phí học sinh quốc tế cho khu học chánh hoặc trường độc lập. Nhiều học
sinh quốc tế sẽ phải xin phép của chính phủ Canada để vào Canada với ý định theo học lâu hơn sáu tháng.
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Chương Trình Học Sinh Quốc Tế - là một đơn vị hành chánh trong một trường độc lập hoặc khu học
chánh. Chương trình học sinh quốc tế điều hành, trợ giúp hoặc sắp xếp vấn đề giáo dục, chỗ ăn ở và chăm
sóc cho học sinh quốc tế.
Trẻ Vị Thành Niên - là để chỉ bất cứ người nào dưới 19 tuổi. Trẻ vị thành niên phải có người giám hộ hoặc
người trông nom chăm sóc trong các lãnh vực nào đó.
Cha (Mẹ) - là để chỉ cha (mẹ) ruột hoặc nuôi của một trẻ.
Chỗ Ở Sắp Xếp Riêng Tư và/hoặc Độc Lập - là chỗ ở được sắp xếp cho một học sinh quốc tế mà không
phải do một nguồn cung cấp chương trình honestay được nhà trường hoặc khu học chánh phê chuẩn
cung cấp.
Ký Túc Xá / Chỗ Ăn Ở - là để chỉ chỗ ở có từ hai học sinh vị thành niên trở lên sống chung với nhau, thường
là trên bất động sản của nhà trường và do một trường độc lập tại BC điều hành. Những trường hợp Ký Túc
Xá/Chỗ Ăn Ở không chịu chi phối của Các Nguyên Tắc Hướng Dẫn này.
Gần Gũi Với Trường - là một từ ngữ được các nhà giáo dục dùng để miêu tả mức độ học sinh cảm thấy gần
gũi với trường của mình. Kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ gần gũi càng nhiều với nhà trường và những
người lớn trong trường đó thì hiệu năng học tập ở trường sẽ càng cao hơn.
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