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GIA ĐÌNH NHÀ DÂN BẢN XỨ

Mục đích của nhà dân bản xứ là giúp các bạn sinh viên quốc tế có cơ hội giao tiếp với người bản
xứ trong môi trường an toàn và thân thiện. Tất cả các nhà dân bản xứ đều được lựa chọn rất cẩn
thận bằng cách nộp đơn và được phỏng vấn tại nhà. Các gia đình được duyệt sẽ phải được cảnh 
sát địa phương cấp giấy xác nhận nhân thân và ký cam kết về luật pháp.

Có nhiều lý do tại sao các gia đình bản xứ muốn tiếp nhận sinh viên quốc tế:

• Góp phần vào sự trưởng thành và tiến bộ của sinh viên

• Hiểu biết thêm về các đất nước, nền văn hóa, truyền thống mới

• Có cơ hội giao tiếp với các bạn sinh viên 

Phụ huynh của các sinh viên quốc tế sẽ được đảm bảo rằng con em họ được sống với gia đình 
chăm sóc ân cần và chu đáo nhất tạo điều kiện tốt, an toàn giúp các bạn sinh viên trải nghiệm nền
văn hóa Úc và có cơ hội nâng cao trình độ Anh ngữ bằng cách giao tiếp với một gia đình bản xứ
nhiệt tình, thực sự quan tâm.

CÁC GIA ĐÌNH BẢN XỨ ĐƯỢC YÊU CẦU GÌ?

University Senior College yêu cầu tiêu chuẩn cao đối với các gia đình bản xứ đã đăng ký với
trường. Chỉ những gia đình chân thành muốn giúp đỡ các bạn sinh viên quốc tế đạt được kết quả
tốt nhất nên đăng ký.

Các gia đình bản xứ chỉ coi việc nhận sinh viên quốc tế như một hình thức thu nhập, không có ý 
định đón nhận sinh viên hòa nhập vào cuộc sống của gia đình, không mời sinh viên tham gia các 
cuộc dã ngoại hoặc không quan tâm đến cuộc sống của sinh viên sẽ không được chấp nhận vào 
chương trình của trường. 

Các gia đình bản xứ có thể được chấp nhận  nếu có:
• 1 phòng trống ( với đầy đủ giường, tủ áo, bàn học)
• Quan tâm đến các bạn vị thành niên đến từ các quốc gia khác
• Có các hình thức kỷ luật khi cần 
• Linh động thích ứng với các tình huống bất ngờ  

Nếu nhà của gia đình bản xứ ở: 
• Cách trường trong phạm vi bán kính từ 8 -10 km và gần các điểm giao thông công cộng
• Môi trường sống trong lành và sạch sẽ
• An toàn và đảm bảo 
• Có hệ thống internet

Loại căn hộ dành cho ông bà, tách riêng khỏi tòa nhà chính của gia đình không thích hợp cho sinh 
viên dưới 18 tuổi vì các em cần được giám sát của người lớn. Tuy nhiên, các bạn sinh viên trưởng 
thành rất quan tâm đến loại hình nhà ở này. 

TRÁCH NHIÊM CÁC BÊN

University Senior College, Gia đình người dân bản xứ, bản thân sinh viên và phụ huynh đều có 
trách nhiệm riêng.

Trách nhiệm của trường University Senior College:
• Hiệu trưởng của trường chính là người giám hộ hợp pháp cho học sinh dưới 18 tuồi.
• Nhân viên bộ phận Dịch vụ sinh viên có trách nhiệm giải quyết các vấn đề hay thắc mắc

của sinh viên và gia đình người dân bản xứ (dịch vụ thường trực 24 tiếng /ngày, 
7ngày/tuần trong các trường hợp khẩn cấp)

• Nhân viên bộ phận Dịch vụ sinh viên có trách nhiệm quan sát tình hình sức khỏe, phúc lợi
của sinh viên, kể cả việc lên lớp của sinh viên

• Trưởng bộ phận sinh viên quốc tế có trách nhiệm theo dõi quá trình học tập của từng sinh 
viên

Trách nhiệm của Gia đình người dân bản xứ: 
• Chấp nhận sinh viên như là một thành viên của gia đình
• Có trách nhiệm quan tâm chăm sóc sinh viên mỗi ngày như là bố mẹ (kiểm tra giờ giới

nghiêm, chăm sóc sức khoẻ, đảm bảo an toàn, chỉ dẫn cách cư xử,...)
• Đảm bảo có bảo hiểm các vật dụng của sinh viên
• Cung cấp 3 bữa ăn/ ngày và các bữa ăn phụ

Trách nhiệm của Sinh viên:

• Tuân thủ các quy định của gia đình người dân bản xứ và nội quy của trường.
• Hòa hợp với gia đình người dân bản xứ (không ở trong phòng một mình truy cập internet 

mỗi ngày)
• Tham gia các hoạt động của gia đình người dân bản xứ khi được mời 
• Nói tiếng Anh với các thành viên trong gia đình người dân bản xứ. Khi có 2 sinh viên đồng

hương ở cùng nhà, họ thường nói tiếng mẹ đẻ với nhau khi có cả những người khác. Điều
này bị coi là mất lịch sự. Hãy dùng tiếng Anh trừ khi chỉ có các bạn đồng hương.

• Sinh viên dưới 18 tuổi ở Úc không được sử dụng thuốc lá và đồ uống có chất cồn.

Trách nhiệm của Phụ huynh học sinh

Chúng tôi đánh giá cao sự tin tưởng của các quý phụ huynh dành cho chúng tôi trong việc chăm 
sóc con cái của mình. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để đáp lại lòng tin này. Liên hệ với chúng 
tôi nếu các vị có bất cứ thắc mắc gì.

ĐÓN TIẾP VÀ SẮP XẾP

Gia đình người bản xứ thích hợp nhất sẽ được chọn để chăm sóc học sinh. Nhân viên bộ phận
Dịch vụ sinh viên sẽ đón học sinh tại sân bay và giới thiệu học sinh với gia đình người dân bản xứ.
Sinh viên cần liên lạc với phụ huynh càng sớm càng tốt vì họ sẽ rất lo lắng muốn biết con mình đã
đến nơi an toàn chưa.

Gia đình người dân bản xứ sẽ giúp sinh viên ổn định tại nhà của họ, giải thích các phương tiện đi 
lại công cộng và hướng dẫn sinh viên làm sao đi từ nhà đến trường và ngược lại, thảo luận những 
món ăn thích và không thích, giải thích nội quy trong nhà.

Nhân viên Dịch vụ Sinh viên sẽ giúp sinh viên hoàn tất các thủ tục nhập học tại trường. Sinh viên 
sẽ được yêu cầu điền một số đơn cung cấp địa chỉ liên lạc của gia đình, phổ biến các chính sách 
của trường, nhận Thẻ Sinh viên, Thẻ Khám sức khỏe và được tham quan toàn trường. Sinh viên 
sẽ được giúp đỡ mở tài khoản ngân hàng hay mua thẻ diện thoại nếu cần. 

Sinh viên cần trung thực với gia đình người bản xứ. Cố gắng thử các món ăn mới, nói với gia đình 
bản xứ nếu các bạn không thích, nếu không, các bạn sinh viên sẽ tiếp tục được phục vụ món ăn 
đó vì họ cho rằng bạn thích. Yêu cầu giúp đỡ nếu các bạn có bất cứ khó khăn nào, đừng để khó 
khăn nhỏ biến thành rắc rối to. 
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Chúng tôi hi ểu rằng các b ạn sinh viên thư ờng nhớ nhà trong m ột vài tu ần đầu tiên. M ọi thứ đều lạ
lẫm vớ i các b ạn từ ngôn ngữ , thứ c ăn, xa gia đ ình, b ạn bè và c ả khí h ậu. T ất cả các đ iều đó s ẽ
qua đi khi các b ạn có b ạn mớ i và c ảm thấy thoả i mái khi s ống với gia đ ình ng ườ i dâ n bản xứ . 
Nhân viên  bộ phận Dịch v ụ Sinh viên s ẽ giúp đỡ các b ạn, n ếu c ần các b ạn s ẽ đư ợc nói chuy ện
vớ i Chuyên gia tư v ấn c ủa trư ờng.

CÁC THÔNG TIN QUAN TRỌNG KHÁC
Điện thoại 
Hầu hết các b ạn sinh viên đ ều có đi ện thoại đi dộng để liên lạc v ới gia đ ình và b ạn bè. Sinh viên 
đư ợc phép s ử  dụng điện thoại bàn đ ể liên lạc trong khu v ự c đ ịa phương, tuy nhiên, các cu ộc g ọi
đến điện thoạ i di dộng, hay gi ữ a các bang, nư ớc ngoài thì các b ạn sinh viên s ẽ phả i thanh toán 
riêng.

Internet
Đa s ố c ác gia đ ình ng ườ i dân b ản xứ đều có th ể truy cập internet. Chi phí internet có th ể đắt do đó 
các b ạn sinh viên c ần tìm hi ểu k ỹ trước khi s ử  dụng.

Du lịch
Sinh viên mu ốn đi tham qua nư ớc Úc hay nư ớc ngoài đ ều phả i có s ự đồng ý c ủa Trư ờng. Sinh 
viên c ần cung c ấp bản sao vé máy bay và đ ịa ch ỉ nơi các b ạn định ở cho nhân viên bộ phận Dịch 
vụ Sinh viên. Sinh viên dư ớ i 18 tu ổi cần có s ự đồng ý c ủa b ố mẹ ( nhân viên bộ phận Dịch v ụ Sinh 
viên s ẽ gử i đơn cho b ố mẹ c ủa sinh viên). Sinh viên không đư ợc r ờ i khỏi trư ờng trư ớc khi khóa 
học k ết thúc và ph ả i trở  về trường đúng ngày b ắt đầu học k ỳ mớ i.

Thăm b ạn bè qua đêm
Gia đ ình ng ườ i bản xứ  c ần biết các ho ạt động c ủa sinh viên m ọi lúc. N ếu sinh viên mu ốn đến chơi 
nhà b ạn qua đêm, sinh viên ph ải đư ợc phép c ủa gia đ ình ng ườ i dân b ản xứ  trư ớc khi có k ế hoạch 
cụ thể. Sinh viên không đư ợc g ọi điện cho gia đ ình ng ườ i dân b ản xứ nói rằng các b ạn s ẽ không 
về nhà sau khi các b ạn đi kh ỏi. Đ ối vớ i các b ạn dư ớ i 18 tu ổi, gia đ ình ng ườ i dân b ản xứ  s ẽ liên lạc
với gia đ ình c ủa ngư ờ i bạn để đảm bảo rằng các b ạn s ẽ nghĩ đêm t ạ i nhà b ạn.

Bạn bè viếng thắm 
Gia đ ình ng ườ i dân b ản xứ  s ẽ không phiền nếu các b ạn c ủa b ạn viếng thăm. H ọ có thể cho phép 
các b ạn c ủa b ạn ở  lạ i nghỉ đêm n ếu các b ạn sinh viên xin phép trư ớc. Sinh viên không đư ợc phép 
dẫn bạn về nhà hay m ờ i bạn ăn mà không thông báo trư ớc.

Công việc nhà
Sinh viên có th ể phụ giúp việc nhà như là gi ữ gìn phòng riêng được g ọn gàng, r ử a chén, thay 
khăn tr ải giư ờng (n ếu nhữ ng đứ a trẻ trong nhà c ũng làm nhữ ng việc này ).
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