Điều Khoản và Điều Kiện
Cho Nhà Cung Cấp Nơi Cư Trú Cùng Người Bản Xứ

Những điều khoản và điều kiện nầy khống chế mối liên hệ của bạn với International Education Services (IES
– Dịch Vụ Giáo Dục Quốc Tế), Department for Education (Bộ Giáo Dục) [kinh doanh dưới danh nghĩa South
Australian Government Schools (Trường Công Lập Chính Phủ Bang Nam Úc)]. Khi đăng ký làm nơi cung cấp
cư trú cùng người bản xứ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi những điều khoản và điều kiện nầy. Trách nhiệm của
bạn là phải đảm bảo rằng mọi người sinh sống và qua đêm ở nhà mình đều hiểu và tuân theo những điều
khoản và điều kiện nầy.
Những điều khoản và điều kiện nầy phải được đọc cùng với thông tin bạn cung cấp trong mẫu đơn xin làm
nơi cư trú cùng người bản xứ, thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi khi tham quan nơi cư trú cùng người
bản xứ, Homestay Family Handbook (Cẩm Nang Gia Đình Cư Trú Cùng Người Bản Xứ), và mọi thông tin
được chúng tôi cung cấp.

1. Nơi ở
a)

Nhà của bạn
Bạn phải cung cấp học sinh nơi ở và phương tiện gồm:
• căn nhà và phòng ngủ sạch sẽ, trang bị thích hợp, và ấm áp/mát mẻ
• một môi trường an toàn và chào mừng để động viên học sinh trãi nghiệm đời sống như một
thành viên của gia đình
• phương tiện học tập gồm bàn học, ghế ngồi, và đèn sáng (yêu cầu phòng ngủ học sinh phải
có ánh sáng tự nhiên)
• bếp, nhà tắm, và phương tiện giặt giũ
• ba buổi ăn mỗi ngày và đồ ăn vặt hợp lý (bữa ăn phải bổ dưỡng và phù hợp với nhu cầu ẩm
thực, y tế, và văn hoá của học sinh)
• phương tiện/thiết bị gia đình phù hợp với quy định nhà nước về tiêu chuẩn an toàn
• buổi hướng dẫn nhà cửa, cách sử dụng phương tiện, thiết bị và an ninh. Buổi nầy phải gồm
phong tục trong nhà và quy định an toàn về việc sử dụng các phương tiện chung, như hồ bơi,
Internet (đã gồm trong phí cư trú cùng người bản xứ), điện thoại, giờ ăn, khách thăm, và giờ
ngủ.
• thông tin viết tay ngắn gọn về quy định trong nhà để giúp học sinh nhớ
• mọi chìa khoá, mã báo động, hoặc mật mã cần thiết để học sinh ra vào nơi cư trú cùng người
bản xứ.
Bạn phải thông báo cho chúng tôi biết trước bằng thư càng sớm càng tốt nếu bạn muốn đề nghị
thay đổi nhà ở (thí dụ như sửa sang hoặc dọn nhà).

b)

Kiểm tra
Bạn phải cho chúng tôi kiểm tra nhà nếu được thông báo trước ít nhất 14 ngày. Trong trường hợp
khẩn cấp hoặc sự kiện nghiêm trọng, bạn phải cho nhân viên chúng tôi kiểm tra nhà ngay lập tức.

c)

Các cư dân khác
Bạn phải cập nhật cho chúng tôi chi tiết mọi cư dân trong nhà, ngay cả những người tạm trú. Bạn
phải thông báo cho chúng tôi biết càng sớm càng tốt khi có thay đổi cư dân. Cùng một lúc, bạn
không được cho hơn ba người cư trú cùng người bản xứ.

Để cho học sinh cư trú cùng người bản xứ, bản phải có phép Working With Children Check
[WWCC – Kiểm Tra Làm Việc Với Trẻ Em, (trước đây là Child Related Employment Screening)] cho
mọi người ở trong nhà hoặc tạm trú qua đêm trên 18 tuổi.
Để giữ phép cho cư trú cùng người bản xứ, bạn và những người sống trong nhà được yêu cầu đổi
giấy phép WWCC trước khi hết hạn. Nếu không đổi phép WWCC, du học sinh cần được sắp xếp
nơi ở khác và phép cho cư trú cùng người bản xứ của bạn không còn hiệu lực.
d)

Phí cư trú cùng người bản xứ
Học sinh ghi danh Chương Trình Tốt Nghiệp Trung Học (1-5 năm) thì trả phí cư trú cùng người bản
xứ thẳng cho bạn. Học sinh ghi danh Chương Trình Du Học (1-4 học kỳ) sẽ do chúng tôi sắp xếp trả
phí, có nghĩa là bạn sẽ được trả tiền mỗi hai tuần vào thẳng trương mục ngân hàng.
Chương trình cư trú cùng người bản xứ không phải để tạo thu nhập cho gia đình. Trợ cấp hàng
tuần là sự đóng góp để trang trãi phí tổn liên quan đến việc cho học sinh ở trọ.
Bạn không bao giờ yêu cầu ứng trước phí cư trú cùng người bản xứ hơn hai tuần.
Bạn không bao giờ mượn tiền của du học sinh.
Khi có trường hợp trả phí cư trú cùng người bản xứ dư (thí dụ do lỗi hành chánh hoặc học sinh rời
nhà bạn sớm) bạn có thể được yêu cầu hoàn tiền lại cho chúng tôi. Thông báo trả phí dư sẽ được
gởi tới bằng email. Tất cả số tiền dư phải được trả lại trong vòng 14 ngày sau khi nhận được thông
báo.

2. Nhiệm vụ chăm sóc, động thái, và hành vi
a)

Nhiệm vụ chăm sóc
Bạn phải đảm bảo rằng học sinh luôn được quản lý tốt. Mức độ quản lý sẽ tuỳ theo tuổi tác và sự
chính chắn của học sinh. Bạn phải:
• chịu trách nhiệm về học sinh lúc không đi học và quản lý thích hợp theo từng lứa tuổi giống
như cha mẹ vậy
• nuôi dưỡng, giúp đỡ, và hổ trợ khi cần hoặc có yêu cầu, thích hợp với tuổi của học sinh
• giúp đỡ học sinh trong việc học
• trả lời và báo cáo với nhà trường/chúng tôi mọi nghi ngờ về lạm dụng và/hoặc bỏ rơi học
sinh
• đảm bảo mọi thành viên gia đình và khách đều tôn trọng học sinh
• tuân thủ luật lệ, an toàn, và định chế xã hội về rượu, ma tuý, và thuốc lá liên quan đến vị
thành niên
• đảm bảo rằng học sinh không tiếp cận sách báo, trang web, phim ảnh, và những tư liệu khác
không phù hợp với lứa tuổi
• theo dõi hoạt động xã hội và giải trí của học sinh
• đảm bảo rằng học sinh không dọn đi hoặc ra khỏi nhà bạn mà không có sự chấp thuận của
chúng tôi và trường học
• chỉ cho phép học sinh ở qua đêm, đi ngoài, hoặc hoạt động khác thường khi có giấy cho phép
của trường/chúng tôi
• không để học sinh không được quản lý qua đêm
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sắp xếp người chăm sóc thích hợp ‘ở lại’ (phải có phép WWCC còn hiệu lực và được chúng tôi
chấp thuận) nếu/khi bạn đi khỏi nhà qua đêm, hoặc cho chúng tôi biết để sắp xếp sự chăm
sóc thích hợp
báo cho chúng tôi biết nếu tình trạng quản lý trong nhà bạn đổi khác so với đơn xin ban đầu
(ngay cả tạm thời), thí dụ như cha hay mẹ cư trú cùng người bản xứ rời khỏi nhà
báo cho chúng tôi biết nếu có thay đổi về sức khoẻ và thể trạng của bạn mà có thể ảnh
hưởng đến khả năng chăm sóc học sinh trong nhà bạn
không bao giờ để học sinh trông nom trẻ con, ngay cả trong thời gian ngắn
báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu bạn có âu lo về sức khoẻ, an toàn, và phúc lợi của học
sinh.

b)

Điều khoản và điều kiện cho học sinh
Chúng tôi yêu cầu học sinh của bạn tuân thủ điều khoản và điều kiện cho học sinh. Bạn phải thông
báo cho chúng tôi ngay khi có nghi ngờ hoặc biết học sinh của bạn vi phạm điều khoản và điều
kiện (thí dụ như uống rượu, sử dụng ma tuý, vi phạm chính sách du hành, vi phạm điều kiện thị
thực du học sinh).

c)

Động thái của bạn, cư dân, và khách của bạn
Bạn phải đảm bảo rằng bạn và mọi người trong nhà phải có động thái phù hợp theo quan sát của
người thứ ba (như đừng đặt vào vị trí có thể bị tố cáo có hành vi sai phạm), thí dụ phải đảm bảo
rằng:
• học sinh không ở một mình với bạn hoặc một người khác (đứa trẻ khác) trong phòng ngủ
hoặc nhà tắm mà đóng cửa
• học sinh không được phép tiếp cận rượu hoặc được bạn hoặc khách của bạn cho uống rượu.
Tôi hiểu rằng tôi chịu trách nhiệm thông báo ngay cho IES nếu tôi hoặc thành viên gia đình/trong
nhà:
• bị nghi ngờ có hành vi không phù hợp
• bị báo cáo, điều tra, hoặc bắt giữ vì tội phạm hình sự
• bị xét xử hoặc kết án hình sự

d)

Quản lý hành vi
Bạn phải thông báo nhà trường/chúng tôi khi bạn có vấn đề về quản lý hành vi mà không giải
quyết riêng với học sinh được. Chúng tôi có nhiều sách lược để đối phó với học sinh quậy phá.
Trong trường hợp nghiêm trọng, sự tham gia của học sinh vào chương trình cư trú cùng người
bản xứ hoặc việc học có thể bị huỹ. Bạn không bao giờ được trừng phạt thể chất hoặc chửi mắng
học sinh.

e)

Bạn rút lui
Nếu bạn không có học sinh ở, bạn có thể rút lui khỏi chương trình cư trú cùng người bản xứ bất
cứ lúc nào bằng cách báo bằng văn bản trước hai tuần. Nếu bạn có học sinh đang ở, bạn có thể rút
lui khỏi chương trình cư trú cùng người bản xứ bất cứ lúc nào bằng cách báo bằng văn bản trước
bốn tuần. Phí cư trú cùng người bản xứ còn dư phải được trả lại cho học sinh nếu học sinh trả phí
trực tiếp cho bạn.

f)

Rút lại chấp thuận cho đăng cai
Nếu bạn không tuân thủ những điều khoản và điều kiện nầy, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn để giải
thích cần phải sửa sai cái gì và chúng tôi có thể treo chấp thuận cho cư trú cùng người bản xứ của
bạn cho đến khi sửa sai xong. Nếu chúng tôi treo chấp thuận cho cư trú cùng người bản xứ của
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bạn, chúng tôi sẽ dời học sinh ra khỏi nhà. Bạn sẽ không nhận được phí cư trú cùng người bản xứ
trong thời gian chúng tôi treo chấp thuận. Mọi chi phí đã cho thời gian chúng tôi treo chấp thuận
cho cư trú phải trả lại cho chúng tôi coi như là trả dư.
g)

Huỹ hợp đồng
Chúng tôi có thể huỹ chấp thuận cho cư trú cùng người bản xứ của bạn nếu:
• Bạn không tuân thủ thông báo sửa chữa sai phạm
• Bạn tiếp tục sai phạm
• bạn vi phạm hợp đồng
• bạn vi phạm không thể sửa sai được
• hoặc chúng tôi nghi ngờ hoặc biết rằng học sinh có thể có nguy cơ bị hại (trong trường hợp
nầy chúng tôi có thể hành động mà không cần điều tra sự thật về sự tình nghi hoặc quan
tâm).
Nếu bạn không có vi phạm hợp đồng nầy, chúng tôi có thể huỹ chấp thuận làm nhà cung cấp nơi
cư trú cùng người bản xứ của bạn không cần nguyên nhân bằng cách báo cho bạn:
• bằng văn bản trước ít nhất hai tuần nếu bạn không có học sinh đang trọ, hoặc ít nhất 4 tuần
nếu đang có học sinh ở trọ.

3. Dời học sinh đến nơi cư trú cùng người bản xứ mới
a) Chúng tôi dời học sinh
Chúng tôi có thể dời học sinh khỏi nhà bạn nếu có yêu cầu (của học sinh, phụ huynh, hoặc nhà
trường) khi thấy cần thiết. Chúng tôi có thể dời học sinh khỏi nhà bạn ngay lập tức không có thông
báo trước nếu chúng tôi tin rằng trường hợp nầy cần hành động khẩn trương. Trường hợp cần
hành động khẩn trương có thể bao gồm:
• Nếu chúng tôi nghi ngờ hoặc biết rằng học sinh có thể có nguy cơ bị hại (không cần điều tra
sự thật về sự nghi ngờ hoặc quan tâm)
• nếu có sự vi phạm hợp đồng nầy
• nếu bạn không đảm bảo rằng thông tin chúng tôi có về bạn là chính xác, đầy đủ, và mới nhất
• trong trường hợp khẩn cấp hoặc sự kiện nghiêm trọng.
b) Dời học sinh theo yêu cầu của bạn
Nếu bạn không thể hoặc không muốn làm nơi cư trú cùng người bản xứ cho học sinh vì bất cứ lý
do gì, bạn phải thông báo cho chúng tôi càng sớm càng tốt. Nếu bạn có thể nhưng không thích
làm nơi cư trú cùng người bản xứ cho học sinh của bạn, bạn có thể yêu cầu chúng tôi dời học sinh
tạm thời hoặc vĩnh viễn bằng cách báo trước ít nhất bốn tuần. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để dời
học sinh đến nhà khác ngay khi tìm được chổ thích hợp.

4. An toàn và y tế
a) Y tế
Bạn phải giúp học sinh thực hiện các cuộc hẹn y tế, nha khoa, hoặc các cuộc hẹn về sức khoẻ
khác.
b) An toàn
Bạn phải:
• liên lạc số điện thoại để liên lạc 24/24 khi khẩn cấp (0401123205) ngay lập tức nếu bạn nghi
ngờ hoặc biết rằng học sinh của bạn vừa bị hại hoặc có nguy cơ bị hại
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thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu học sinh báo cho bạn rằng học sinh nầy hoặc bất cứ
học sinh nào trong chương trình cư trú cùng người bản xứ của bạn vừa bị hại hoặc có nguy
cơ bị hại
thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu bạn nghi ngờ hoặc biết rằng học sinh của bạn vừa
dính líu hoặc có nguy cơ bị dính líu vào hành vi tình dục sai trái hoặc bất hợp pháp.

c) Khẩn cấp
Khi khẩn cấp hoặc có sự kiện nghiêm trọng, bạn phải:
• gọi 000 cho xe cứu thương đối với khẩn cấp y tế
• gọi 000 cho cảnh sát đối với các khẩn cấp khác
• báo chúng tôi ngay lập tức.

5. Hoạt động và du hành của học sinh
a) Học sinh du hành
Học sinh được phép du hành trong thời gian chương trình theo khuôn khổ của Chính Sách Du
Hành Cho Học Sinh. Xin lưu ý rằng điều kiện thị thực du học sinh không cho phép học sinh du
hành trong học kỳ. Bạn không cho phép học sinh du hành trừ khi đã hoàn tất giấy tờ liên quan
được nhà trường cung cấp. Nơi cung cấp cư trú cùng người bản xứ cũng phải ký giấy đồng ý.
b) Đi xe
Bạn không cho phép học sinh:
• ngồi trong xe của người đang học lái (L-plates)
• ngồi trong xe do người có bằng tạm (P-plates) lái mà không có giấy cho phép của phụ huynh
và chúng tôi.
Học sinh chỉ có thể lái xe:
• khi có bằng lái xe của Bang Nam Úc
• nếu xe được đăng ký dưới tên của học sinh, phụ huynh, hoặc người giám hộ
• xe được bảo hiểm toàn phần cho người lái khi có lỗi
• được nơi cư trú cùng người bản xứ, học sinh, và phụ huynh đồng ý.
Học sinh có thể, với sự cho phép của phụ huynh, học lái xe với người dạy chuyên nghiệp sau khi có
bằng học lái của Bang Nam Úc. Bạn không cho phép học sinh ngồi trong xe trừ khi xe đó có đăng
ký, đủ chuẩn, bảo trì chính xác, và có bảo hiểm tài sản và nhân mạng đầy đủ.
c) Bơi lội
Xin lưu ý rằng, ở mọi lứa tuổi, hoạt động dưới nước có nguy cơ cao. Bạn phải cảnh giác tối đa và
đảm bảo giám sát chặt chẽ hồ bơi gia đình, bãi biển, và các nơi có nước khác.

6. Thông tin và truyền thông
a) Truyền thông với học sinh của bạn
Nếu bạn cần truyền thông với học sinh của mình, bạn nên liên lạc với nhà trường/chúng tôi để
được giúp đỡ.
b) Truyền thông với chúng tôi
Bạn phải:
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•
•

giữ liên lạc thường xuyên với nhà trường và chúng tôi để bàn thảo việc cư trú cùng người
bản xứ và phúc lợi của học sinh
cố gắng hợp lý để tham dự các buổi định hướng, họp hành, và thông tin liên quan đến
chương trình cư trú cùng người bản xứ do chúng tôi tổ chức.

c) Nhà trường
Bạn phải:
• dẫn học sinh đến trường vào ngày đầu
• giúp học sinh đi học đúng giờ mỗi ngày
• thông báo cho giám đốc chương trình du học sinh nếu học sinh bị trễ/nghỉ học
• báo cho trường biết mối quan tâm của bạn về việc dự lớp hoặc học tập của học sinh (bao
gồm, thí dụ như: liệu học sinh có gặp khó khăn khi đi làm thêm không)
• giúp học sinh tham gia hoạt động ngoại khoá do trường tổ chức hoặc đề nghị.
d) Thu thập thông tin và sự riêng tư
Bạn phải đảm bảo rằng thông tin chúng tôi có về bạn là chính xác, đầy đủ, và mới nhất. Bạn phải
thông báo cho chúng tôi nếu có bất cứ sự thay đổi nào về thông tin mà bạn đã cung cấp cho
chúng tôi trong đơn xin lần đầu.
Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn xin làm nơi cư trú cùng người bản xứ. Chúng
tôi có thể lưu trữ, sử dụng, và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn vì mục đích đánh giá đơn xin, lưu
trữ danh sách những người được phép và không được phép cung cấp nơi cư trú cùng người bản
xứ, tiến hành hợp đồng nầy, thực hiện chương trình cư trú cùng người bản xứ, theo luật lệ, chính
sách, và trình tự của nước Úc và tiểu bang Nam Úc. Hồ sơ được lưu trữ và tiêu huỹ theo luật Hồ
Sơ Nhà Nước 1997
Khi một học sinh được cho vào nhà bạn, tên và địa chỉ của bạn sẽ:
• cấp cho công ty tư vấn và/hoặc gia đình ở nước ngoài, (có thể cùng với hình ảnh gia đình và
nhà của bạn)
• báo cho trường công lập chính phủ bang Nam Úc nơi học sinh sẽ đi học
• báo cho Dịch Vụ Chiếu Khán và Di Trú nếu học sinh xài thị thực du học sinh.
Thêm nữa là sẽ có truyền thông và chia xẻ thông tin liên tục, kể cả thông tin cá nhân, giữa chúng
tôi, học sinh của bạn, phụ huynh học sinh, và công ty tư vấn (nếu có). Tên bạn, địa chỉ, và chi tiết
liên lạc có thể cần để chia xẻ với những gia đình cho cư trú cùng người bản xứ khác khi học sinh
dọn đến hay dọn đi từ nhà của bạn.
e) Sự riêng tư của học sinh
Bạn phải tôn trọng sự riêng tư của học sinh. Điều nầy bao gồm sự riêng tư trong phòng ngủ, nhà
tắm, và nhà vệ sinh (thí dụ: mọi người phải gỏ cửa và chỉ vào khi được phép).
Truy cập thông tin cá nhân của học sinh bị chi phối bởi các luật về quyền riêng tư. Bạn không được
ghi chép, lưu trữ, sử dụng, hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của học sinh, trừ khi:
• để tuân thủ hợp đồng nầy
• truyền thông với nhân viên nhà trường về vấn đề học tập và phúc lợi của học sinh
• theo yêu cầu hoặc cho phép của luật pháp
• với sự đồng ý của học sinh hoặc phụ huynh (thí dụ như bạn phải xin phép trước khi chụp hình
học sinh và chỉ chia xẻ khi có sự đồng ý).
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f)

Bất hoà
Khi có sự bất hoà không thể giải quyết được giữa bạn với học sinh, bạn phải liên lạc với giám đốc
chương trình du học sinh của trường để được giúp đỡ giải quyết. Bạn cũng phải:
• đảm bảo học sinh có chi tiết số điện thoại để liên lạc 24/24 khi khẩn cấp và mang theo thẻ
khẩn cấp do văn phòng chúng tôi cấp với chi tiết liên lạc nơi cư trú cùng người bản xứ
• liên lạc với chúng tôi và giám đốc chương trình du học sinh trong vòng 48 giờ khi có thiệt hại
do học sinh gây ra cho nhà cửa hoặc phương tiện trong nhà.

7. Tổng quát
a) Không bảo đảm
Chúng tôi không bảo đảm rằng chúng tôi sẽ cho học sinh ở với bạn hoặc một học sinh sẽ ở với bạn
suốt trong thời gian chương trình của chúng tôi.
b) Tuân thủ luật pháp
Bạn phải tuân thủ mọi luật lệ, tiêu chuẩn, hoặc quy định liên quan đến nghĩa vụ của bạn trong hợp
đồng nầy. Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo tuân theo mọi quy định có thể ảnh hưởng hoặc bị ảnh
hưởng qua việc bạn cung cấp nơi cư trú cùng người bản xứ cho học sinh [thí dụ như Centrelink,
Australian Taxation Office (Văn Phòng Thuế Vụ Liên Bang), yêu cầu của hội đồng địa phương, quy
định xây dựng].
c) Thay đổi điều khoản và điều kiện cho nhà cung cấp nơi cú trú cùng người bản xứ
Những điều khoản và điều kiện cho nhà cung cấp nơi cư trú cùng người bản xứ có thể được chúng
tôi sửa đổi qua thời gian. Mọi sửa đổi đều giống nhau cho tất cả nhà cung cấp nơi cư trú cùng
người bản xứ. Chúng tôi sẽ cho bạn biết ít nhất ba tháng trước khi mọi thay đổi bắt đầu có hiệu
lực. Bạn tiếp tục tham gia chương trình cung cấp nơi cư trú cùng người bản xứ sau khi thay đổi có
hiệu lực được coi như bạn đồng ý với sự thay đổi. Nếu bạn không đồng ý, bạn có thể rút lui từ
chương trình cung cấp nơi cư trú cùng người bản xứ trước khi thay đổi có hiệu lực.
d) Bảo hiểm
Bảo hiểm nhà và vật dụng của bạn có thể không bao gồm cho học sinh trong nhà bạn, vì vậy nên
kiểm tra lại với công ty bảo hiểm.
e) Cẩm Nang Gia Đình Cư Trú Cùng Người Bản Xứ
Khi bạn được cho cư trú cùng người bản xứ, bạn sẽ nhận được một bản mới nhất Homestay
Family Handbook (Cẩm Nang Gia Đình Cư Trú Cùng Người Bản Xứ). Bạn phải chắc rằng mình có
văn bản nầy và truy cứu thông tin, lời khuyên, và điểm liên lạc trong đó.
f)

Đồng ý cho mục tiêu khuyến mãi
Mọi hình/phim mà bạn chia xẻ với nhà trường hoặc chúng tôi có thể được sử dụng cho mục tiêu
khuyến mãi để cổ động chương trình. Phụ huynh/người giám hộ đồng ý cho con em tham gia thâu
băng/quay phim/chụp hình ở thời điểm ghi danh cho học sinh. Gia đình cư trú cùng người bản xứ
sẽ được thông báo nếu chưa có sự đồng ý. Xin vui lòng đừng chia xẻ những hình ảnh nếu không
có sự đồng ý.

8. Định nghĩa
Trong những điều khoản và điều kiện nầy, những định nghĩa sau đây được áp dụng:
‘Học sinh’ nghĩa là du học sinh ghi danh trong một trường công lập chính phủ bang Nam Úc
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‘South Australian Government Schools (Trường Công Lập Chính Phủ Bang Nam Úc)’ nghĩa là các trường
chính phủ có phép Dịch Vụ Giáo Dục Quốc Tế để ghi danh du học sinh.
‘Chúng tôi’ nghĩa là Dịch Vụ Giáo Dục Quốc Tế, South Australian Department for Education (Bộ Giáo
Dục Bang Nam Úc).
‘Bạn’ nghĩa là đương đơn xin làm nơi cư trú cùng người bản xứ.
‘Giám đốc chương trình du học sinh’ nhân viên được huấn luyện chịu trách nhiệm theo dõi và chăm
sóc du học sinh học tại trường.

Approved on: 5/5/2020

Authorised by: Director, International Education
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