Gia Đình Người Bản Xứ
Tất cả học sinh ở cùng gia đình người bản xứ trừ phi các em sống cùng với cha
mẹ hoặc các gia đình cha mẹ đề nghị để các em sống cùng. Gia đình Người Bản
Xứ cung cấp chỗ ở cho sinh viên quốc tế ở Kew High School đã được lựa chọn
và hướng dẫn kỹ lưỡng để đáp ứng tiêu chuẩn cung cấp nơi ăn ở theo quy định
của Phòng Sinh viên Quốc tế của Bộ Giáo dục và Phát Triển Tuổi thơ. Các gia
đình này sống gần trường và có thể bảo đảm cho các em sống trong một môi
trường thân thiện nơi mà các em thấy an toàn và được đón nhận. Họ giúp cho
các em những lời khuyên thực tế và tình cảm. Những gia đình có học sinh lưu
trú sẽ được điều hợp viên chương trình thăm viếng mỗi năm hai lần.
Cho một du học sinh ở cùng ….
có thể mang lại cho gia đình bạn một trải nghiệm phong phú để nhớ mãi...
Cung cấp nơi ăn ở được trả thù lao cho một du học sinh ở Kew High School có
thể mang lại cho bạn và gia đình bạn nhiều cơ hội , bao gồm cả cơ hội để tìm
hiểu trực tiếp về một nền văn hóa khác và xây dựng mạng lưới bè bạn quốc tế.
Các học sinh có độ tuổi từ 16 đến 18 và là một phần của Chương Trình Học
Sinh Quốc Tế được cung cấp bởi Bộ Giáo Dục và Phát Triển Tuổi Thơ.
Để nộp đơn xin làm chủ nhà cho một du học sinh, xin vui lòng liên lạc Điều
Hợp Viên chương trình lưu trú cùng Gia Đình người Bản Xứ bằng email hoặc
bằng điện thoại qua số 61 3 90927516

Mrs Daveen Valentine: daveen.valentine@kew.vic.edu.au
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