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Canada chờ đón bạn! MLI Homestay đã sắp xếp chỗ ở cho hàng 

ngàn du học sinh tại những gia đình host tận tâm, thân thiện trên khắp 

Canada. Chúng tôi luôn tìm thấy niềm vui trong công việc tiếp xúc với 

khách quốc tế cũng như các gia đình host nhằm tạo nên những trải 

nghiệm không thể quên cho tất cả mọi người. 
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MLI Homestay 

 

MLI 

MLI là một tổ chức của Canada có văn phòng tại Toronto và North Vancouver, với đội ngũ điều phối viên 

homestay và nhân viên hỗ trợ làm việc ở các địa phương khắp cả nước.  

Tại MLI Homestay, chúng tôi tin rằng những trải nghiệm trong môi trường homestay quốc tế giúp cho 

người tham gia có hiểu biết sâu sắc hơn về cuộc sống ở Canada, cũng như trở nên tự tin hơn về những 

năng lực và thành tựu của riêng mình. Người tham gia chương trình sẽ có được một trong những trải 

nghiệm quý báu nhất trong cuộc đời họ, và trở về quê hương với những kỷ niệm đẹp sẽ còn được lưu giữ 

mãi sau này. 

 

Giám Hộ 

Cán bộ đại diện của MLI làm người giám hộ trong thời gian bạn ở Canada 

sẽ hỗ trợ bạn khi cần thiết. Một số hỗ trợ của họ bao gồm: 

• Tham dự buổi thông tin định hướng đầu khóa học cùng bạn hoặc 

sắp xếp host của bạn tới tham dự 

• Ký các giấy tờ cho phép hoạt động của nhà trường nói chung 

• Tham gia đón/tiễn bạn tại sân bay (nếu bạn lựa chọn MLI đưa 

đón tại sân bay) hoặc tại khu dân cư nơi bạn sinh sống 

• Sẵn sàng trợ giúp trong các tình huống khẩn cấp 

• Gặp bạn hai lần mỗi học kỳ nhằm đảm bảo bạn đang duy trì tốt 

cuộc sống và việc học tập của mình 

• Đóng vai trò hỗ trợ cho học sinh tại các cuộc họp với nhà trường, 

các cuộc hẹn quan trọng khác, đồng thời phối hợp với host khi 

cần thiết 

 

Nhân viên giám hộ KHÔNG có trách nhiệm:  

• Liên lạc với cha mẹ của bạn, liên lạc với công ty du học, hay chi trả 

bất kỳ khoản phí nào cho các công việc nêu ở trên.  

 

 

  

Số ng cùng mộ t gia 
đ ình bả n đ ị a là 
cách lý tư ở ng đ ể  
hòa nhậ p vă n hóa 
Canada. 
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Điều phối viên Homestay 

Các Điều phối viên Homestay của chúng tôi sống ngay tại khu dân cư nơi bạn ở, hoặc gần đó. Chúng tôi 

có trụ sở tại Toronto và một văn phòng khác tại North Vancouver. Điều phối viên của chúng tôi nắm thông 

tin về bạn thông qua hồ sơ bạn nộp cho chúng tôi, và tham gia sắp xếp chỗ ở cho bạn. Họ sẽ liên hệ với 

bạn sau khi bạn đến Canada nhằm đảm bảo bạn đang ổn định cuộc sống. Họ sẵn lòng trả lời mọi câu hỏi 

của bạn và là một trong những người bạn nên liên hệ đầu tiên nếu bạn gặp khó khăn. Biết và tin tưởng 

điều phối viên homestay của mình là cách tốt nhất để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tích cực 

nhất có thể.  

 

Gia đình Host 

Gia đình host sẽ là gia đình thứ hai của bạn trong thời gian bạn sống xa nhà. Gia đình mới này của bạn 

sẵn sàng trông nom, chăm sóc bạn, và đối xử với bạn như với các thành viên khác trong gia đình. Họ sẽ 

cung cấp cho bạn 3 bữa ăn mỗi ngày, một phòng riêng và một không gian học tập trong một môi trường 

thân thiện, an toàn và chu đáo. 
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Về Canada 

 

Canada có một lịch sử tuy không dài nhưng đầy màu sắc. Từ việc thành lập tỉnh bang Québec bởi Samuel 

de Champlain năm 1608 và việc ký kết Hiệp ước Liên bang năm 1867, cho đến việc tiếp nhận Nunavut làm 

vùng lãnh thổ thứ ba vào năm 1999, Canada là một quốc gia trẻ nhưng đầy thú vị. Canada là quốc gia lớn 

thứ hai trên thế giới với tổng diện tích đất liền là 9.976.140 km2. Phần diện tích này trải dài trên 5.500 km 

từ bờ biển Đại Tây Dương đến bờ biển Thái Bình Dương, và trên 4.600 km từ điểm cực bắc của đảo 

Ellesmere tới đường biên giới với Hoa Kỳ. Canada nằm trải dài trên 5 múi giờ và có dân số vào khoảng 33,4 

triệu người.  

89% diện tích đất liền ở Canada không có người dân định cư, với mật độ dân số trung bình là 5 người trên 

mỗi km2. Trong khi 77% dân số tập trung ở thành thị, chỉ có 23% là sống ở nông thôn. Hơn 65% dân số 

cả nước sống tại 5% diện tích lãnh thổ Canada xung quanh khu vực Great Lakes- St. Lawrence Lowlands. 

Québec và Ontario là hai thành phố thịnh vượng nhất và cũng là nơi có đến hơn nửa dân số Canada sinh 

sống. Tỉ lệ tội phạm ở Canada thấp hơn nhiều so với ở Hoa Kỳ. 

Canada được chia thành 10 tỉnh bang và 3 vùng lãnh thổ. Ba thành phố lớn nhất của Canada là Toronto, 

Vancouver và Montréal.  

Canada có hai ngôn ngữ chính thức là tiếng Anh và tiếng Pháp. Thủ đô của Canada là Ottawa. Tiền tệ của 

Canada là đồng đô la Canada.  

Từ ngày 17/10/2018, việc sử dụng cần sa cho mục đích giải trí cá nhân được hợp pháp hóa cho người lớn 

(Ontario = 19 tuổi, British Columbia = 19 tuổi, Quebec = 18 tuổi, Alberta = 18 tuổi), nghĩa là khi bạn trên 

18 hoặc 19 tuổi, tùy vào việc bạn sống ở tỉnh bang nào, bạn có thể sử dụng cần sa tại nhà riêng. Pháp luật 

không cho phép bất cứ ai bán hoặc cung cấp cần sa cho người dưới 18/19 tuổi. 

Canada có 69 trường đại học và 203 cơ quan, học viện đào tạo trình độ đại học khác. Trên 75% học sinh 

tốt nghiệp trung học phổ thông tiếp tục học lên trình độ cao hơn – đây là tỉ lệ cao nhất trong số các nước 

công nghiệp hóa.  

Liên Hợp Quốc xếp hạng Canada là một trong những quốc gia tốt nhất để sống trên thế giới.  

Hình thái khí hậu của Canada thay đổi từ khí hậu Bắc Cực và cận Bắc Cực ở phía Bắc tới khí hậu mát mẻ ở 

phía Nam. Mùa đông ở khu vực sâu trong đất liền lạnh hơn và dài hơn so với gần bờ biển, với nhiệt độ 

xuống thấp hơn nhiều mức 00C và tuyết phủ dày, trong khi mùa hè thì nóng hơn nhiều. Vancouver có mùa 

đông ấm áp nhất, nhiệt độ hiếm khi xuống dưới 00C.  
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Trở thành Công dân Toàn cầu 

 

Sống ở nước ngoài: chu trình thích nghi và thay đổi 

 

 

  

1  Mới đến:  

Cảm xúc tăng dần khi bạn chuẩn bị rời 

khỏi quê hương và đến Canada. Bạn đến 

nơi, cảm thấy háo hức gặp những người 

bạn mới và nhìn ngắm những cảnh quan 

mới. Nhưng bạn cũng có thể bị căng 

thẳng vì chênh lệch múi giờ và thời gian di 

chuyển quá dài. 

2  Sốc văn hóa: 

Ở đây người ta làm mọi thứ không đúng 

cách gì cả!! (đây không phải là phản ứng 

tốt). Bởi vì chúng ta đều học rất nhiều giả 

định cơ bản cũng như các giá trị và hành 

vi từ khi tuổi còn nhỏ, chúng ta thường 

cho rằng hầu hết những niềm tin và hành 

vi của chúng ta là “tự nhiên” và là tiêu 

chuẩn chung cho cả thế giới. 

3  Thích nghi bề nổi: 

Bạn cố gắng làm mọi thứ theo “cách của 

người Canada” nhưng bạn vẫn cảm thấy đó 

không thực sự là cách làm đúng. 

4  Bực bội: 

Bạn không thể hiểu nổi tại sao người 

Canada không làm mọi thứ giống như bạn 

vẫn làm trước đây khi còn ở đất nước của 

bạn. 

 

5  Thích nghi thực sự:   

Cuối cùng bạn nhận ra rằng cách của riêng 

bạn chỉ là một trong nhiều cách làm khác. 

Mỗi cách làm đều là cách tự nhiên đối với 

mỗi người, và bạn bắt đầu sống chung với 

nó. Bạn xây dựng các mối quan hệ với 

những người đến từ các nền văn hóa khác. 

Bạn đang thích nghi thực sự!! 

 

6  Bối rối khi trở lại:   

Mọi thứ sẽ không còn giống như cũ khi bạn 

trở lại quê hương. Bạn sẽ nhớ gia đình mới 

và bạn bè mới của mình. 

 

7  Sốc văn hóa:  

ngược:  Lại một lần nữa! Giờ bạn đã tìm thấy 

một cách “tốt hơn” để làm mọi việc hàng 

ngày nhưng không có ai xung quanh hiểu 

bạn cả. 

8  Quyết định:   

Bạn làm một số việc theo cách cũ và một 

số theo cách mới. Giờ đây bạn đã là một 

CÔNG DÂN TOÀN CẦU.  

Hãy ghi nhớ - cha mẹ và những người xung 

quanh bạn chưa trải qua những điều mà bạn 

đã trải qua trong những tháng vừa qua, cho 

nên bạn không thể mong đợi họ thay đổi 

giống bạn. 
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Đến Canada 

 

Ai sẽ đón tôi? 

Hướng dẫn dịch vụ đón tại sân bay. 

HẢI QUAN & NHẬP CẢNH: Khi đến nơi, đầu tiên bạn phải làm thủ tục tại khu vực Hải quan và Nhập cảnh 

Canada (Canadian Customs and Immigration). Tại đây Giấy phép Học của bạn sẽ được cấp chính thức (nếu 

có). Bạn cần chuẩn bị những tài liệu dưới đây để cung cấp cho cán bộ Hải quan & Nhập cảnh: 

• Hộ chiếu  

• Thư của Đại sứ quán Canada xác nhận bạn đủ điều kiện được cấp visa nhập cảnh/ Giấy phép Học 

• Thư mời nhập học từ trường bạn đến học 

• Khai báo giám hộ từ MLI 

• Tên và địa chỉ gia đình host của bạn 

• Đơn Khai báo Hải quan Canada (được phát trên máy bay) 

 

LẤY HÀNH LÝ: Sau khi làm thủ tục Hải quan & Nhập cảnh, bạn đi theo các hành khách khác tới khu vực lấy 

hành lý (BAGGAGE). Hãy nhớ lấy TẤT CẢ hành lý của bạn. 

Nếu hành lý của bạn bị thất lạc hoặc hư hỏng, bạn cần nộp tờ khai Hành lý Thất lạc (Lost Baggage Claim) 

trước khi rời khỏi khu vực này. Nhân viên sân bay có thể giúp đỡ bạn. Chúng tôi khuyên bạn sử dụng địa 

chỉ sau: 

• Sống cùng gia đình host: địa chỉ và số 

điện thoại của gia đình host 

Từ đây, bạn tiếp tục đi theo LỐI RA (EXIT) để 

tới khu vực ĐẾN (ARRIVALS) 

—HOẶC— 

Đi theo biển chỉ dẫn NỐI CHUYẾN BAY 

(CONNECTING FLIGHTS), nếu bạn cần tiếp tục  
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AI SẼ ĐÓN TÔI? Nếu bạn đã yêu cầu dịch vụ đưa đón tại sân bay với MLI trên hồ sơ của bạn thì MLI sẽ sắp 

xếp một trong những người sau đây đến đón bạn tại sân bay: 

• Một đại diện của MLI 

• Điều phối viên homestay của bạn 

• Gia đình host của bạn 

• Người giám hộ của bạn 

Dù cho người đón bạn là ai, hãy tìm BIỂN đón với: 

• Logo MLI (thường được sử dụng cho những ngày có nhiều du học sinh cùng đến, ví dụ như tại thời 

điểm bắt đầu chương trình học vào tháng 9 hoặc tháng 2) 

• Tên của bạn (thường được sử dụng nhiều hơn vào thời điểm giữa năm học, khi bạn có thể sẽ là 

du học sinh duy nhất đến trên chuyến bay đó) 

 

 

 

 

 

 

TÔI CẦN LÀM GÌ NẾU KHÔNG THỂ TÌM THẤY ĐẠI DIỆN MLI? 

Bước 1: ĐỪNG HOẢNG HỐT!! Khu vực sảnh ĐẾN có thể sẽ rất đông người, đặc biệt là đối với các chuyến 

bay quốc tế. Chuyến bay của bạn có thể đến sớm hơn dự kiến, hoặc người đón bạn có thể bị tắc đường, 

kẹt xe nên đến muộn. Nếu bạn không thể nhìn thấy ngay biển đón của MLI (hoặc biển có tên bạn), chúng 

tôi khuyên bạn di chuyển sang một bên, tách biệt khỏi đám đông, và đợi cho đám đông rời đi. Khi chỉ còn 

lại một ít người, bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy người đón mình hơn. Bạn hãy đi chậm rãi ở khu vực sảnh đến 

để tìm biển đón mình. 

Bước 2: Lắng nghe các thông báo. Đôi khi người đón bạn sẽ nhờ sân bay thông báo tìm bạn qua loa phóng 

thanh.  

Một số sân bay (ví dụ như Toronto) có khu vực Gặp và Đón (Meet and Greet) riêng hoặc có Quầy Thông 

tin. Đây cũng là một vị trí tốt để bạn đứng đợi nếu cần. 

Nếu bạn không yêu cầu dịch vụ đưa đón tại sân bay của MLI thì bạn cần thông báo cho MLI biết về cách 

thức di chuyển của bạn sau khi tới nơi.  

Bước 3: Sau khoảng 20 đến 30 phút, nếu bạn vẫn không thấy người đến đón mình thì hãy gọi đến số Điện 

thoại Khẩn cấp của chúng tôi. 

Cuộc gọi tới số này sẽ miễn phí từ bất cứ điện thoại nào (di động hay công cộng): 1‐866‐388‐6543. 

LƯU Ý! 

KHÔNG rời khỏi sảnh đến hoặc sân bay nếu bạn chưa được MLI đón. Vui 

lòng không đi lại để mua đồ ăn hoặc nhìn ngắm xung quanh sân bay. Chúng 

tôi biết bạn sẽ đến và đã sắp xếp người tới đón bạn và đưa bạn về nhà hoặc 

tới trường. 
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PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN TỚI NHÀ HOST: Bạn sẽ đi ô tô được thuê riêng, đi xe chuyên chở cùng với một 

số du học sinh khác, hoặc gia đình host sẽ trực tiếp tới đón bạn rồi chở bạn về nhà. Người đón bạn sẽ cho 

bạn biết bạn về chỗ ở mới bằng phương tiện nào. Trong mọi trường hợp bạn sẽ được đưa tới nhà gia đình 

host của bạn hoặc tới một điểm hẹn chung nơi gia đình host sẽ tới gặp bạn. 

 

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không chọn MLI đưa đón tôi tại sân bay? 

Trong trường hợp này, sẽ không có ai từ MLI tới sân bay đón bạn, và bạn phải tự sắp xếp từ trước việc di 

chuyển từ sân bay tới chỗ ở mới. Bạn hoặc công ty tư vấn du học cho bạn cần phải thông báo trực tiếp với 

MLI về chi tiết việc đi lại của bạn để chúng tôi có thể sắp xếp công việc với gia đình host của bạn. 

 

Liên hệ Khẩn cấp  

 

Liên hệ Khẩn cấp với MLI  

Nếu bạn không thể liên lạc được với người giám hộ/ điều phối viên homestay của mình, và bạn đang 

trong tình huống khẩn cấp, thì bạn có thể sử dụng số điện thoại miễn phí dưới đây. Một nhân viên của 

chúng tôi sẽ trả lời điện thoại, và người này có thể hoặc không phải là người bạn vẫn thường liên lạc. Bạn 

hãy chuẩn bị sẵn sàng cung cấp những thông tin sau đây: 

• Tên của bạn 

• Khu vực bạn đang sống 

• Số điện thoại chúng tôi có thể liên lạc với bạn 

• Mô tả tóm lược về tình huống khẩn cấp của bạn 

 

Chúng tôi đề nghị bạn sử dụng số điện thoại này chỉ trong trường hợp khẩn cấp. 

Trong trường hợp hỏa hoạn, cấp cứu y tế 

hoặc tình huống nguy cấp khác 

Gọi 911 

Miễn phí từ mọi điện thoại 
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Homestay 

 

Mẹo nhỏ để có cuộc sống gia đình thoải mái. 

Người Canada nổi tiếng vì sự mến khách và thân thiện. Nhưng 

chúng tôi cũng biết rằng để trở thành một phần trong gia đình 

host của bạn thì bạn cần có một số sự điều chỉnh và thích nghi 

bởi vì cuộc sống đó có thể sẽ rất khác so với cuộc sống ở gia 

đình và nền văn hóa nơi bạn được sinh ra.  

 

Để thành công trong việc này, hãy giữ một cái đầu và một trái 

tim cởi mở! 

Tham gia vào các sự kiện của gia đình, dành thời gian tham gia các trò chơi gia đình hoặc chỉ đơn giản là 

chuyện trò với gia đình mới của bạn. Càng dành nhiều thời gian với họ, bạn sẽ càng hiểu họ hơn và họ 

cũng sẽ càng hiểu bạn hơn.   

 

Gia đình host – cha hoặc mẹ mới của bạn 

Gia đình mới của bạn sẽ háo hức được gặp bạn giống như bạn háo hức được gặp họ. Các gia đình ở 

Canada rất đa dạng, họ có thể có những nguồn gốc dân tộc, văn hóa khác nhau. Các gia đình thường thể 

hiện cả lối sống đặc trưng “kiểu Canada” và những truyền thống được đưa tới từ nền văn hóa nguồn cội 

của họ. Dù cho ngoại hình của họ có như thế nào hay cơ cấu gia đình ra sao, bạn có thể yên tâm rằng gia 

đình mới của bạn sẵn sàng quan tâm, chăm sóc bạn và đối xử với bạn như với chính con cái của mình. Họ 

muốn bạn có được trải nghiệm tốt nhất có thể trong thời gian học tập tại Canada, nhưng đồng thời cũng 

rất đề cao trách nhiệm đảm bảo an toàn và sức khỏe, hạnh phúc của bạn. Cha mẹ đẻ của bạn đã đặt niềm 

tin ở gia đình host này, và bạn cũng vậy. Vì thế, bạn hãy tận dụng tối đa trải nghiệm này, và hãy mở cánh 

cửa cho chính mình bước tới một cuộc sống mới đầy thú vị. 

 

Anh chị em mới của bạn  

Nếu bạn có anh chị hoặc em trong gia đình mới của mình thì hãy đối xử với họ một cách tôn trọng, dù cho 

họ nhiều tuổi hay ít tuổi hơn bạn. Nếu đó là em nhỏ hơn bạn, hãy tốt bụng với em – các em thường sẽ 

nhìn nhận bạn giống như một người chị hay người anh. Nhưng cũng đừng ngại nhắc nhở các em một cách 

nhẹ nhàng nếu bạn đang bận hoặc cần thời gian để học. Nếu người anh/chị/em đó ở gần độ tuổi của bạn, 

bạn cần nhận thức rằng sẽ phải mất một thời gian thì các bạn mới có thể trở thành “bạn” của nhau nhưng 

với sự kiên nhẫn bạn có thể tạo dựng một mối liên hệ tuyệt vời với họ. Bạn càng tham gia nhiều vào cuộc 

sống thường ngày của gia đình thì bạn càng nhanh chóng được coi là một thành viên trong gia đình. 
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Các vật dụng cá nhân gia đình host không cung cấp 

 

Du học sinh được mong đợi sẽ mua những thứ sau từ ngân sách riêng của mình: 

• Vé/thẻ xe buýt/ phương tiện giao thông công cộng 

• Thẻ hoặc phí điện thoại đường dài 

• Các chi phí giải trí cá nhân 

• Các vật dụng vệ sinh/ chăm sóc cá nhân 

• Những đồ ăn bạn muốn ăn nhưng những người còn lại trong gia đình thường không ăn 

 

 

 

  

Bạn được mong đợi sẽ: 

 

• Đối xử với gia đình host một cách tôn trọng 

và tham gia vào cuộc sống hàng ngày như 

một thành viên trong gia đình 

• Tuân thủ nội quy gia đình, đặc biệt là đối 

với vấn đề giờ giấc ra vào 

• Giữ phòng riêng và phòng khách sạch sẽ, 

và tự nguyện giúp đỡ việc nhà một cách 

hợp lý 

• Tôn trọng sự riêng tư của gia đình host 

• Tôn trọng những khác biệt về văn hóa 

• Nói tiếng Anh (hoặc tiếng Pháp nếu bạn 

yêu cầu tiếng Pháp trong hồ sơ) 

 

Gia đình host sẽ cho bạn 

 

• Một môi trường thân thiện, chào đón 

• Sự hòa nhập và đối xử như một thành viên 

trong gia đình 

• Một phòng riêng có giường, bàn và tủ 

• Một chỗ ngồi học yên tĩnh ở ngay trong 

phòng ngủ hoặc ở một chỗ khác trong nhà 

• Môi trường nói tiếng Anh (hoặc tiếng Pháp) 

• Sự thoải mái, sự chăm sóc và giúp đỡ 
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Nội quy và những mong đợi trong gia đình  

Khi bạn mới đến, gia đình mới của bạn sẽ chào đón bạn và trao đổi với bạn về nội quy cũng như những 

mong đợi của họ. Những nội quy và mong đợi này có thể khác với những điều bạn đã quen khi còn ở nhà 

mình. Đây nên là một dịp để chia sẻ, để bạn được hiểu thêm về cuộc sống ở Canada và để cho gia đình 

mới của bạn hiểu thêm về bạn và cuộc sống ở đất nước quê hương của bạn.  

Biết trước về những thay đổi và thỏa hiệp/ Giúp đỡ việc nhà:  

Các bậc cha mẹ người Canada khuyến khích con cái họ độc lập, bởi vì các gia đình trung lưu thường không 

có người hầu, tài xế riêng hay những người giúp việc khác. Hầu hết trẻ em ở Canada giúp gia đình mình 

giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, được giao những việc nhà cụ thể và chịu trách nhiệm giữ phòng riêng của mình 

sạch sẽ. Gia đình host sẽ rất ghi nhận nếu bạn cũng có thể làm như vậy. Cha hoặc mẹ host của bạn sẽ 

khuyến khích bạn giữ phòng riêng ngăn nắp, sạch sẽ, có thể sẽ yêu cầu bạn tự chuẩn bị đồ ăn sáng hoặc 

đồ ăn trưa, tự giặt quần áo của mình. Họ cũng sẽ rất vui và hài lòng nếu bạn có thể giúp thu dọn bát đĩa 

sau bữa ăn, xếp bát đĩa vào máy rửa bát, dọn dẹp các khu vực sinh hoạt chung của gia đình. Gia đình host 

sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng phương tiện giao thông công cộng để tự mình đi đến các nơi. Bạn đừng 

nhầm lẫn những mong đợi này với sự bỏ bê, không chăm sóc. Con cái trong các gia đình ở Canada thường 

cư xử và hành động như vậy, cho nên gia đình host cũng sẽ khuyến khích bạn làm như vậy. 

Trao đổi về nguyện vọng của mình và cách tiến hành mọi việc: 

Gia đình host của bạn sẽ trao cho bạn một chìa khóa nhà (hãy có trách nhiệm! Giữ gìn chìa khóa cẩn thận!) 

và sẽ giải thích cho bạn cách sử dụng các đồ dùng và phương tiện trong nhà. Bạn cần trao đổi với gia đình 

host về những việc sau đây NGAY TỪ ĐẦU để có thể hiểu được cách xử lý mọi việc: 

 

• Khi nào và làm như thế nào để khóa cửa 

• Làm thế nào để vận hành hệ thống an ninh nếu trong nhà có hệ thống này 

• Cách thức phù hợp nhất để giặt giũ quần áo – quần áo thay ra chờ giặt sẽ để ở đâu, bạn có nên 

tự giặt đồ của mình hay không, cách sử dụng máy giặt, v.v. 

• Cách sử dụng máy rửa bát / đồ dùng cho máy rửa bát để ở đâu 

• Gia đình muốn bạn đóng vai trò như thế nào đối với việc giữ gìn, chăm sóc các khu vực sinh hoạt 

chung (phòng tắm, phòng khách, và phòng bếp) 

• Gia đình có ngày “tổng vệ sinh nhà cửa” hay không 

• Bạn có dị ứng gì/ đồ ăn gì bạn thực sự không thích hay không 

• Cách sử dụng vòi tắm cũng như giới hạn thời gian (để giữ phép lịch sự với các thành viên khác 

trong gia đình, bạn nên giới hạn thời gian tắm từ 15 phút trở xuống, đặc biệt là vào buổi sáng) 
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Hiểu rõ các nội quy trong gia đình 

Gia đình host của bạn cũng sẽ trao đổi với bạn về những nội quy nhất định trong gia đình, đặc biệt là liên 

quan đến giờ giấc sinh hoạt và việc trao đổi thông tin với nhau, bao gồm: 

• Giờ giấc ra vào đối với những ngày đi học 

• Giờ giấc ra vào đối với cuối tuần 

• Sử dụng điện thoại/ internet 

• Khi nào bạn có thể mời bạn bè của mình đến nhà 

• Bạn cần liên lạc với ai và như thế nào nếu bạn về muộn sau giờ ăn tối… v.v. 

 

Trước khi lên kế hoạch với bạn bè, bạn luôn cần nói cho gia đình host biết  

• Bạn dự định đi đâu 

• Bạn đi với ai 

• Bạn đến đó và về nhà bằng phương tiện gì 

• Mấy giờ bạn sẽ về nhà 

 

Gia đình host của bạn có thể sẽ từ chối đề nghị của bạn được tham gia một số hoạt động cụ thể do những 

lo ngại về an toàn hoặc do mâu thuẫn với kế hoạch của chính họ. Bạn không nên cho rằng bạn có thể tự 

ý làm gì tùy thích, ngay cả khi bạn bè của bạn cũng làm điều đó. Hãy luôn trao đổi kế hoạch của bạn với 

gia đình host – họ giống như cha mẹ của bạn vậy! 

Hãy nhớ rằng:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAO ĐỔI THÔNG 

TIN LÀ CHÌA KHÓA 

ĐỂ CÓ ĐƯỢC MỘT 

TRẢI NGHIỆM VUI 

VẺ VỚI GIA ĐÌNH 

HOST 
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Các bữa ăn 

Người Canada đã đa dạng hóa các món ăn của mình bằng đồ ăn du nhập từ nhiều quốc gia và nền văn 

hóa khác nhau trên thế giới. Hầu hết các gia đình sẽ ăn bánh mì, sữa và sản phẩm từ sữa, rau trái và thịt 

trong các bữa ăn của mình. Khi thời tiết ấm áp thì họ thường nướng BBQ, còn trong những tháng thời tiết 

lạnh thì họ thường ăn các món súp ấm và pasta nhiều hơn. Hãy cởi mở trong việc thử các món ăn mới… 

nhưng cũng đừng ngại cho gia đình host của bạn biết về bất cứ đồ ăn nào bạn thực sự không thích, hoặc 

khiến bạn bị dị ứng. 

Gia đình host của bạn sẽ cung cấp đầy đủ mọi bữa ăn cho bạn nhưng điều đó không phải lúc nào cũng có 

nghĩa là mọi bữa ăn đều được phục vụ sẵn cho bạn.     

Bữa sáng:  Các gia đình có thể có những thói quen và thời gian biểu buổi sáng khác nhau nên bạn cần trao 

đổi về thời gian biểu của mình với họ và thiết lập nề nếp tốt nhất. Một số gia đình chuẩn bị đồ ăn nóng 

cho bữa sáng; một số gia đình khác thích ăn đồ nguội như hạt ngũ cốc với sữa hoặc bánh mì lát. Gia đình 

host của bạn có thể sẽ để bạn tự quyết định bạn thích ăn gì cho bữa sáng, và vì vậy họ sẽ chỉ cho bạn đồ 

ăn được để ở đâu rồi để bạn tự chuẩn bị bữa sáng cho mình. Bạn đừng nên cảm thấy rằng nếu họ không 

phục vụ bữa sáng cho bạn thì có nghĩa rằng bạn không có gì để ăn. Hãy trao đổi về các bữa ăn với họ khi 

bạn mới đến hoặc khi bạn không biết nên làm thế nào – họ sẽ luôn muốn bạn được ăn uống đầy đủ và 

nhất định là họ không muốn bạn đi học với cái bụng đói.   

Bữa trưa:  Do bạn sẽ ăn bữa trưa tại trường nên gia đình host sẽ chuẩn bị cho bạn một hộp/ túi đồ ăn để 

mang đi học. Thông thường, hộp đồ ăn trưa của người Canada sẽ có bánh mì sandwich, một món snack 

nhẹ (bánh quy, hoa quả) và một thức uống. Không phải trường học nào cũng có quầy bán đồ ăn, nên có 

thể bạn sẽ không mua được đồ ăn nóng. Nếu trường của bạn có quầy bán đồ ăn, bạn có thể lựa chọn 

thỉnh thoảng mua đồ ăn tại đó (bằng tiền riêng của bạn). Hãy đảm bảo rằng bạn trao đổi với gia đình host 

về việc bạn thích làm như thế nào. Hầu hết các trường cũng có máy bán hàng tự động để bạn mua đồ 

snack nhẹ, và nhiều trường đã đưa vào bán những đồ snack tốt cho sức khỏe. 

Bữa tối:  Gia đình host của bạn sẽ tổ chức bữa tối gia đình thường xuyên nhất có thể trong phạm vi thời 

gian biểu cho phép. Đây là khoảng thời gian tuyệt vời để chia sẻ với nhau về những việc xảy ra trong ngày. 

Một điều rất quan trọng bạn cần làm là trao đổi với gia đình host về thời gian diễn ra bữa tối (ở Canada, 

các gia đình thường ăn tối vào khoảng 5 đến 7 giờ tối) và thông báo cho họ biết trước nếu bạn sẽ về nhà 

muộn sau bữa tối hoặc đã có kế hoạch khác (điều này bạn chỉ nên thỉnh thoảng mới làm). Hãy cố gắng 

tham gia bữa tối với gia đình càng thường xuyên càng tốt bởi vì đây là thời điểm tốt nhất trong ngày để 

mọi người trò chuyện với nhau và từ đó bạn có thể gắn kết với gia đình host.  
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Khẩu phần ăn: Gia đình host sẽ phục vụ bạn (hoặc để bạn tự phục vụ mình) một khẩu phần ăn hợp lý vào 

mỗi bữa ăn. Nếu bạn muốn ăn nhiều hơn – hoặc bạn hãy đề nghị hoặc bạn hãy chấp nhận khẩu phần ăn 

được chuẩn bị cho mình. Việc ăn hơn một khẩu phần vào mỗi bữa là được chấp nhận.  Nếu bạn cảm thấy 

khẩu phần ăn của gia đình không đủ đối với bạn, hãy trao đổi với cha mẹ host của bạn. Họ chắc chắn là 

không muốn bạn bị đói, nhưng có lẽ nguồn thức ăn của họ cũng không phải là vô tận. 

Snack/ Đồ ăn nhẹ: Để giữ phép lịch sự, bạn luôn cần hỏi để biết rõ đồ ăn nào có thể dùng làm món ăn 

nhẹ trong ngày hoặc vào buổi tối. Nếu bạn không chắc chắn đồ ăn nào được phép ăn, hãy hỏi mọi người 

trong nhà. Họ sẽ nói cho bạn biết đâu là đồ ăn chung của cả nhà, và đâu là đồ ăn cần được để dành cho 

những việc cụ thể (VD đồ dành cho bữa ăn ngày hôm sau; hay nếu một người trong gia đình bị dị ứng với 

những đồ ăn nhất định thì người đó có thể phải được mua thức ăn riêng, v.v.). Nếu bạn muốn ăn những 

loại snack hoặc đồ ăn nhất định nào đó mà gia đình thường không mua thì cách đơn giản là bạn có thể tự 

mua cho mình. 

Nếu bạn muốn ăn một món nhất định nào đó đặc trưng của quê hương mình, bạn có thể hỏi cha mẹ ruột 

công thức nấu, rồi đề nghị cha mẹ host giúp bạn làm món đó. Thông thường, việc chia sẻ những món ăn 

của mỗi nền văn hóa là một cách tuyệt vời để giới thiệu với gia đình mới của bạn về văn hóa của quê hương 

bạn. Nhưng hãy nhớ - bạn không nên sử dụng đồ nấu nướng trong bếp – đặc biệt là bếp nấu/ lò nướng – khi 

chưa được sự cho phép và/ hoặc giám sát của người lớn. 

 

GHI NHỚ: 

• Nếu bạn không về nhà dùng bữa tối, bạn PHẢI gọi điện cho gia đình host và thông báo cho họ 

biết trước giờ ăn tối. Làm như vậy thì mọi người trong nhà sẽ không phải chờ đợi bạn, sẽ không 

phải lo lắng, và nhiều khả năng là họ sẽ để dành một ít thức ăn cho bạn trong tủ lạnh.   

• Không mời bạn bè hoặc người thân, họ hàng tới nhà homestay để ăn tối mà không xin phép và 

được đồng ý TỪ TRƯỚC. 

 

Nhà tắm/ nhà vệ sinh và đồ gắn tường/sàn  

Khi hỏi nhà vệ sinh công cộng bạn có thể dùng những từ sau: washroom, bathroom hoặc restroom. 

Các từ “WC” hoặc “toilets” thường không được sử dụng. 

Trong các ngôi nhà ở Canada, nhà vệ sinh sẽ có bồn cầu (toilet), bồn rửa và vòi tắm sen và/hoặc bồn tắm. 

Tuy nhiên, nhà vệ sinh thường không được chống thấm toàn bộ.  

• Nếu bạn tắm bồn – hãy đảm bảo nước không chảy ra ngoài bồn tắm 

• Nếu bạn tắm vòi sen – hãy đảm bảo rèm che ở phía trong thay vì phía ngoài bồn tắm, sao cho 

nước không bị chảy ra sàn 

• Sau khi sử dụng nhà vệ sinh hãy luôn đảm bảo nó gọn gàng, sạch sẽ. Hãy lau khô nước quanh bồn 

rửa và cất đồ vệ sinh cá nhân của bạn vào đúng chỗ. 

ĐỒ DÙNG VỆ SINH CÁ NHÂN:  Gia đình host của bạn sẽ cung cấp những đồ dùng cơ bản như giấy vệ sinh, 

khăn lau tay và xà phòng. Họ có thể sẽ cung cấp dầu gội, nhưng nếu bạn muốn dùng một nhãn hiệu cụ 

thể thì bạn nên tự mua nó và bất cứ đồ dùng vệ sinh cá nhân nào khác bằng tiền riêng của mình. 
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Canada có một hệ thống thoát nước và xử lý chất thải rộng khắp. Bồn cầu cần được xả nước sau mỗi lần 

sử dụng. Tất cả chất thải của con người đều có thể được xả bằng nước ở bồn cầu. Không xả nước những 

đống to giấy vệ sinh hoặc giấy lau. Nếu bồn cầu bị tắc hoặc tràn, hãy lập tức thông báo cho gia đình host. 

Bạn gái:  Băng vệ sinh/tampons, các sản phẩm vệ sinh phụ nữ, v.v. cần được gói trong giấy vệ sinh rồi để 

vào thùng rác chứ không giật xả nước. 

 

Phép tắc  

Người Canada có những thói quen phép tắc tốt, và host của bạn sẽ mong đợi bạn cũng như vậy. Hãy luôn 

nhớ nói: 

• Ăn hết thức ăn được chuẩn bị cho bạn hoặc xin lỗi host nếu bạn không thể ăn hết. Hãy nói thật 

nếu có món nào đó bạn không thích. 

• Ăn thử một phần trước để đảm bảo rằng bạn muốn ăn nó. Sau đó bạn có thể ăn thêm phần nữa. 

• Nếu bạn không thích đồ ăn nào do host chuẩn bị thì hãy để nó sang một bên trong đĩa của bạn. 

• Nếu có thứ gì bạn không với tới trên bàn ăn, hãy nhờ người khác lấy giúp. Đừng vươn tay qua mặt 

người khác để lấy đồ ăn. 

• Húp sụp soạt, ợ hơi hoặc tạo tiếng động trong lúc ăn bị coi là mất lịch sự. Hãy khép miệng lại khi 

đang nhai. 

• Hãy ngồi lại bàn cho đến khi tất cả mọi người đều đã ăn xong hoặc khi bạn có việc phải đứng dậy 

và đã xin phép. 

• Thu dọn bát đĩa của chính mình trên bàn sau khi bạn ăn xong 

• Cởi giày trước khi vào nhà 

• Bắt tay là cách phổ biến nhất để chào mọi người 

• Nhổ nước bọt ở nơi công cộng bị coi là mất lịch sự 

• Khi hắt xì hãy dùng cánh tay hoặc ống tay áo che miệng để tránh lây lan vi khuẩn 

• Nhổ nước bọt trong nhà (lên thảm trải sàn) bị coi là mất lịch sự và không thể chấp nhận được 

• Hãy đề nghị giúp đỡ mọi người những việc nhẹ trong nhà: dọn dẹp phòng của bạn, dọn dẹp khu 

vực sinh hoạt chung, giúp chuẩn bị bữa ăn, v.v.   

 

“Please” “Thank You!” 
“Bon Appetit” 
“Enjoy your 

meal” 

“Cheers!” 
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Cách xưng hô: 

• Người lớn (bao gồm thầy cô giáo) cần được gọi là  

• Mr. hoặc Mrs. + họ   (VD Mr. Smith) 

• Hiện nay nhiều người lớn đề nghị bạn bè của con mình gọi mình bằng tên thay vì dùng họ. Họ sẽ 

cho bạn biết nếu họ muốn như vậy. 

• Cha hoặc mẹ host của bạn sẽ cho bạn biết họ muốn được bạn gọi như thế nào. 

• Bạn có thể gọi các học sinh khác/ bạn cùng lứa tuổi bằng tên riêng.  

 

Bạn bè & Khách: 

• Luôn xin phép cha hoặc mẹ host của bạn trước khi bạn mời một người bạn tới nhà, nhất là khi 

bạn muốn mời người đó đến dùng bữa. 

• Bất cứ đề nghị mời bạn nào (cùng giới) tới ngủ qua đêm cũng phải được sự cho phép của CẢ HAI 

cặp cha mẹ - cha mẹ host của bạn và cha mẹ host của bạn kia (hoặc cha mẹ ruột nếu bạn đó là 

người bản địa). Qua đêm với bạn khác giới là điều không được cho phép. 

 

Đi lại – nhà trường & các hoạt động  

Mong đợi từ phía chương trình là bạn sẽ tự di chuyển từ nhà tới trường và ngược lại bằng cách đi bộ, đi xe 

buýt học đường, hoặc sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Gia đình host sẽ chỉ cho bạn nơi chờ 

xe buýt/ tàu, và sẽ luôn đảm bảo rằng bạn nắm rõ đường đi lối lại cũng như các điểm dừng của tàu/xe. 

Gia đình host có thể sẽ sắp xếp đưa bạn đến các hoạt động hoặc sự kiện ở trường hoặc trong thành phố, 

với điều kiện được thông báo trước và có sự thống nhất từ trước. Bạn cần phải đề nghị host đưa đón mình 

một cách lịch sự và trước khi diễn ra bất cứ hoạt động nào. Những đề nghị vào phút cuối có thể sẽ không 

được chấp thuận, và gia đình host cũng không chịu trách nhiệm ngày nào cũng đưa bạn đến các hoạt 

động.   

Nếu bạn dự định tham gia một hoạt động ngoại khóa, 

hoạt động thể thao của nhà trường hoặc hoạt động 

ngoài phạm vi nhà trường, hãy trao đổi về ngày, giờ và 

các yêu cầu với gia đình host trước khi cam kết tham gia 

bất cứ hoạt động nào. Nếu gia đình host của bạn không 

thể đưa đón bạn, bạn có thể sắp xếp việc đi lại với bạn 

bè hoặc những học sinh khác cũng tham gia hoạt động 

hoặc đội thể thao đó. Bạn được mong đợi tự thu xếp 

việc đi lại tới các hoạt động khi bạn có thể làm điều đó, 

tuy nhiên gia đình host cũng có thể trợ giúp bạn nếu 

cần. Bạn không bao giờ nên đi bộ một mình vào buổi tối. 
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Giải quyết các vấn đề nảy sinh với gia đình host 

Gia đình host đã được lựa chọn cho bạn dựa trên cân nhắc kỹ về bạn, lối sống cũng như các yêu cầu của 

bạn. Do đó, chúng tôi hy vọng rằng thời gian bạn sống với gia đình host sẽ đầy ý nghĩa và thú vị. Tuy nhiên, 

có thể có những lúc bạn hoặc gia đình host của bạn gặp phải những vấn đề nhất định. Thông thường, các 

vấn đề nảy sinh do không có sự trao đổi thông tin, hiểu lầm nhau hoặc không thể nhượng bộ. Nếu bạn 

gặp phải bất cứ vấn đề gì, chúng tôi đề nghị bạn làm theo các bước như sau: 

1. Nói chuyện với gia đình host của bạn ngay lập tức 
Thông thường, những vấn đề có vẻ nhỏ sẽ trở nên lớn 
hơn khi nó không được giải quyết. Một sự cố nhỏ có thể 
trở thành một vấn đề rất lớn đơn giản chỉ vì không ai 
muốn nói đến nó, mỗi người đều ôm lấy những suy nghĩ 
riêng của mình và từ đó làm cho sự việc mỗi lúc một xấu 
đi. Vì vậy, nếu bạn gặp một vấn đề, nếu bạn không chắc 
chắn về một điều gì đó, nếu bạn cảm thấy gia đình host 
của bạn phiền lòng hoặc bản thân bạn phiền lòng về một 
điều gì đó, HÃY NÓI CHUYỆN VỚI HỌ. Hãy đề nghị họ 
dành chút thời gian sau bữa tối và cho họ biết rằng bạn 
chưa rõ về một quy định hay mong đợi nào đó, và bạn 
cảm thấy đang có vấn đề xảy ra. Bạn sẽ thấy rằng gia đình 
host sẽ vui vẻ trao đổi với bạn và tìm ra cách giải quyết 
vấn đề, giúp bạn thấy vui vẻ, thoải mái hơn. Mục tiêu 
trước hết của gia đình host chính là đảm bảo bạn được 
vui vẻ, thoải mái. Tương tự như vậy, gia đình host cũng sẽ 
cho bạn biết nếu họ muốn trao đổi với bạn về một vấn đề 
nào đó.  
  

2. Nếu bạn không thể giải quyết vấn đề hoặc lo ngại của 
mình thông qua trao đổi với gia đình host, hãy GỌI CHO 
MLI Homestay. Chúng tôi không thể giúp bạn nếu chúng 
tôi không biết điều gì đang xảy ra. Tốt nhất là chúng tôi 
được nghe sự việc trực tiếp từ bạn, chứ không phải thông 
qua cha mẹ đẻ hay công ty tư vấn du học của bạn, bởi vì 
như vậy thì đôi khi thông tin truyền tải có thể bị sai lệch. 
Khi bạn liên lạc với MLI Homestay, chúng tôi có thể sắp 
xếp gặp bạn trực tiếp và trao đổi về vấn đề của bạn. Sau 
đó chúng tôi có thể tiếp cận gia đình host và tìm ra một 
giải pháp cho vấn đề của bạn.  
 

3. Thay đổi gia đình host KHÔNG PHẢI là một lựa chọn trừ 
khi gia đình host có những vi phạm nghiêm trọng về niềm 
tin hay ứng xử. Nếu bạn gặp vấn đề với gia đình host, hãy 
trao đổi với MLI Homestay. Chúng tôi hứa sẽ đánh giá tình 
hình và trợ giúp cho bạn. 
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Mẹo nhỏ để có trải nghiệm homestay vui vẻ: 

• Hãy cởi mở với một môi trường gia đình mới  

• Trao đổi thông tin với gia đình host của bạn – điều 

này là thiết yếu để tránh những hiểu lầm và mâu 

thuẫn 

• Đặt câu hỏi nếu có gì đó bạn không rõ 

• Tôn trọng nội quy của gia đình 

• Đối xử với cha mẹ host như với cha mẹ ruột của 

bạn – một cách tôn trọng 

• Giữ gìn không gian cá nhân gọn gàng, sạch sẽ 

• Trở thành một phần của gia đình… đề nghị giúp 

đỡ một số việc nhẹ trong nhà (VD dọn bàn ăn, thu 

dọn bát đĩa) 

• Đánh dấu không gian riêng của bạn… bày ảnh gia 

đình bạn, bưu thiếp được gửi từ nhà, v.v. (nhưng 

không làm hỏng bề mặt tường hoặc đồ đạc) 

• Tham gia các CLB hoặc các môn thể thao… bạn sẽ 

gặp những người bạn mới và khiến cho trải 

nghiệm của bạn trở nên toàn diện hơn  

 

Các vấn đề y tế 

 

Trong trường hợp HỎA 

HOẠN, CẤP CỨU Y TẾ hoặc 

TRƯỜNG HỢP NGUY CẤP 

khác  

 

gọi  911 

 

Miễn cước cuộc gọi từ mọi 

điện thoại 
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Dị ứng / thuốc điều trị 

Khi bạn mới đến, hãy nói rõ cho cha hoặc mẹ host của bạn về những dị ứng hay vấn đề y tế mà bạn có thể 

có. Hãy đưa cho họ bất cứ thuốc điều trị theo đơn nào mà bạn mang đến – họ sẽ giúp bạn cất chúng ở 

một nơi AN TOÀN và sẽ giúp nhắc bạn uống thuốc nếu cần.    

KHÔNG giữ bất cứ thuốc điều trị nào trong phòng, nhất là nếu trong gia đình có trẻ nhỏ. Mặc dù gia đình 

host sẽ tôn trọng sự riêng tư của bạn, nhưng trẻ nhỏ có thể sẽ tò mò, và có thể sẽ gặp vấn đề sức khỏe 

nghiêm trọng nếu các em không may uống nhầm thuốc của bạn. 

Nếu bạn sử dụng những loại thuốc hoặc phương tiện điều trị có nguồn gốc thiên nhiên, hãy giải thích đầy 

đủ với cha mẹ host của mình về chúng, bao gồm thông tin về các hoạt chất. Họ sẽ cần biết những thông 

tin này để đề phòng trường hợp khẩn cấp.  

Ốm đau  

Nếu bạn cảm thấy không khỏe, hãy cho cha hoặc mẹ host của bạn biết. Họ sẽ đánh giá tình trạng của bạn 

và sắp xếp cho bạn đến hiệu thuốc, bác sĩ, phòng khám hoặc bệnh viện, tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe 

của bạn. Không vấn đề nào là quá nhỏ và nên bỏ qua. Cha mẹ host cũng là cha mẹ của bạn. Họ muốn 

bạn khỏe mạnh. Điều phối viên homestay tại địa phương của bạn và/ hoặc giáo viên phụ trách tại trường 

bạn theo học cũng cần được thông báo trong trường hợp bạn bị ốm nặng.  

Bảo hiểm y tế  

Nếu gia đình hoặc công ty du học đã mua gói bảo hiểm CÁ NHÂN cho bạn tại đất nước của bạn, thì nhiều 

khả năng là bạn cũng được hưởng bảo hiểm đối với các trường hợp khẩn cấp về y tế và răng miệng.   

• Nếu bạn cần đến gặp bác sĩ, hãy mang theo: 

• Giấy tờ xác nhận bảo hiểm của bạn – thẻ hoặc giấy đăng ký bảo hiểm 

• Bất cứ mẫu đơn hoàn tiền bảo hiểm nào do công ty bảo hiểm cung cấp 

• Thẻ tín dụng 

 

Bạn sẽ được yêu cầu THANH TOÁN TRƯỚC cho mọi dịch vụ y tế.  

>> hãy giữ lại mọi hóa đơn thanh toán gốc rồi gửi email hoặc thư về cho gia đình bạn tại 

quê nhà (hoặc đợi đến khi bạn trở về). Gia đình bạn sẽ phải nộp đơn hoàn tiền bảo hiểm 

tại đất nước của bạn. 
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Nếu bạn dùng gói bảo hiểm STUDENT GUARD/GUARD ME®, mọi trường hợp khẩn cấp về y tế và răng 

miệng đều được bảo hiểm thanh toán (với điều kiện đó không phải là một tình trạng đã khởi phát hoặc đã 

được điều trị tại quê nhà của bạn). 

Nếu bạn cần đến gặp bác sĩ, hãy mang theo: 

• Thẻ Guard Me 

• Mẫu đơn hoàn tiền bảo hiểm Guard Me 

• Thẻ tín dụng  

 

Guard Me chỉ THANH TOÁN BẢO HIỂM TRỰC TIẾP cho một số phòng khám ở một số thành phố nhất định. 

Gia đình host của bạn sẽ nắm rõ điều này và sẽ đưa bạn đến những phòng khám đó nếu có thể. Nếu 

không có lựa chọn này ở địa phương bạn sinh sống thì bạn sẽ phải THANH TOÁN TRƯỚC cho mọi dịch vụ 

y tế.  

 

>> hãy giữ lại mọi hóa đơn. Điều phối viên Homestay của bạn sẽ giúp bạn nộp đơn hoàn 

tiền bảo hiểm để nhận lại số tiền này. Việc này thường được giải quyết nhanh chóng. 

 

 

Tiền tệ  

Tiền tệ của Canada là đồng đô la Canada ($CAD), ở thời điểm hiện 

tại có giá trị bằng khoảng $0.75 - $0.80 USD.    

100 cents = 1 dollar 

Tiền tệ Canada: 

Tiền giấy – “Dollars”:   $5, $10, $20, $50, $100    

Lưu ý:   Đồng $20 là phổ biến nhất. Các cửa hàng nhỏ có thể sẽ không 

chấp nhận thanh toán bằng đồng tiền giấy có giá trị lớn hơn $50.  

Tiền xu:   5₵ cents (nickel), 10₵ cents (dime), 25₵ cents (quarter),  

$1 (dollar hay “loonie”), $2 (2 dollars hay “toonie”).   

Đồng dollars đôi khi cũng được gọi là “bucks”  

(VD: “Mỗi cốc cà phê có giá 2 bucks”). 

Đồng 1₵ (penny/cent) đã không còn giá trị lưu hành. Các cửa hàng 

hoặc là sẽ làm tròn lên hoặc xuống 5₵ gần nhất nếu trả bằng tiền 

mặt. Số tiền phải thanh toán sẽ không được làm tròn nếu trả bằng 

thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ. 
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Ngân hàng thẻ tín dụng  

Thẻ ghi nợ/ Thẻ ngân hàng: Các ngân hàng tại Canada đều đặt máy rút tiền tự động (ATM) có chấp nhận 

thẻ ngân hàng quốc tế. Với điều kiện thẻ ngân hàng từ quốc gia của bạn hoạt động trên nền tảng INTERAC, 

CIRRUS hoặc PLUS, bạn sẽ có thể rút tiền dollar Canada trực tiếp từ tài khoản ngân hàng của bạn tại quốc 

gia quê hương (phí dịch vụ sẽ được áp dụng cho mỗi giao dịch).   

Mở tài khoản ngân hàng ở Canada: Bạn có thể mở một tài khoản ngân hàng ở Canada và gia đình host có 

thể giúp bạn nếu bạn đề nghị (Ngân hàng TD có cung cấp những tài khoản đặc biệt cho người mới đến 

Canada). Điều này sẽ cho phép cha mẹ ruột của bạn duy trì ngân sách cho bạn, và bạn sẽ có một thẻ ngân 

hàng/ thẻ ghi nợ của Canada, điều này sẽ cho phép bạn rút tiền mỗi khi bạn cần từ bất cứ máy ATM nào 

với mức phí dịch vụ thấp hơn hoặc không mất phí. 

Thanh toán bằng Direct Debit/ Point-of-Purchase 

Hiện nay hầu hết các siêu thị và nhà hàng ở Canada đều cho bạn lựa chọn thanh toán bằng Point-of-

Purchase (Direct Debit) sử dụng thẻ ngân hàng của bạn. Việc này rất thuận tiện và giúp bạn giảm thiểu số 

lượng tiền mặt mang theo người.     

Ở một số siêu thị (chủ yếu là siêu thị bán đồ ăn), bạn cũng có thể yêu cầu “lấy lại tiền mặt” khi thanh toán 

bằng thẻ ghi nợ. Điều này có nghĩa là siêu thị đóng vai trò như một máy ATM, và sẽ cho phép bạn rút một 

khoản tiền có giới hạn nhất định từ tài khoản của bạn. Bạn có thể sẽ phải trả phí dịch vụ. 

Thẻ tín dụng: Thẻ tín dụng được khuyến nghị sử dụng đối với những đơn thanh toán lớn hơn hoặc trong 

các tình huống khẩn cấp. Nếu cha mẹ của bạn có thẻ phụ hoặc thẻ Visa “nạp tiền”, đó sẽ là một cách rất 

tốt để họ có thể giúp bạn quản lý ngân sách của bạn. Chúng tôi cũng khuyến nghị bạn nên có thẻ tín dụng 

nếu bạn mua bảo hiểm y tế từ đất nước của bạn. Các phòng khám hoặc bệnh viện có thể sẽ yêu cầu bạn 

thanh toán trước cho các dịch vụ khám chữa bệnh, sau đó bạn sẽ yêu cầu hoàn tiền từ công ty bảo hiểm. 

 

Thuế tiêu thụ đối với hàng hóa 

HÃY CHÚ Ý!  Thuế tiêu thụ thường KHÔNG được tính vào mức giá bạn nhìn thấy đối với các mặt hàng và 

đồ ăn. Đối với tất cả các loại hàng hóa và dịch vụ bạn sẽ phải trả Thuế Tiêu thụ của Chính phủ Canada 

(GST) cũng như Thuế Tiêu thụ của Tỉnh bang (PST). Thông thường, hai loại thuế này được kết hợp thành 

một với tên gọi là Thuế Tiêu thụ Kết hợp (HST), ở mức khoảng 13% giá niêm yết (mức này thay đổi tùy từng 

tỉnh bang). Ví dụ: ở Toronto bạn thấy một chiếc áo được bán với giá $19.99. Số tiền thực tế bạn sẽ trả là 

$22.59 ($22.60 nếu thanh toán bằng tiền mặt). 
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Thuế tiêu thụ theo tỉnh bang  

Date: March 2020 

Dự trù chi tiêu cá nhân 

Trong suốt năm học, bạn sẽ cần chi tiêu tiền riêng cho một số thứ cần thiết cho cuộc sống của bạn ở 

Canada. Một số ví dụ bao gồm: 

Các loại phí của trường học (thay đổi tùy theo trường và môn học lựa chọn) $50-$100  

Đồng phục thể dục  (nếu học môn giáo dục thể chất) $15-$20 

Đồng phục trường (chỉ ở các trường Công giáo hoặc một số trường công lập) $200-$300 

Quần áo in logo trường (không bắt buộc) – áo phông, áo hoodie, mũ, v.v. Thay đổi tùy từng món 

Quần áo và giày dép/ quần áo khoác & giày bốt mùa lạnh $100 ++ 

Thể thao (phí tham gia đội thể thao, đồng phục, trang thiết bị, hoặc vé tới xem 

các trận đấu nhà nghề) 

Thay đổi tùy từng món 

Đồ ăn nóng tại căng-tin trường (không bắt buộc – Gia đình host sẽ cung cấp hộp 

đồ ăn trưa mang đến trường) 

$8-$10 một bữa 

Đi lại / xe buýt: thẻ đi xe buýt theo tháng – học sinh, sinh viên được giảm giá $50-$120 

Các vật dụng chăm sóc cá nhân Tùy theo nhu cầu 

Đồ dùng học tập, giấy, vở, bút (sách giáo khoa thường được trường cung cấp) 

Tem thư, bưu thiếp, đồ lưu niệm, thẻ gọi điện thoại đường dài, thẻ SIM 

Giải trí (đi xem phim, du lịch, đi chơi với bạn bè) 

 

 

Canada's Province 

Rate 

type (HST, 

GST, PST) 

Provincial rate Canada rate Total 

Alberta GST 0% 5% 5% 

British Columbia (BC) GST+PST 7% 5% 12% 

Manitoba GST+PST 7% 5% 12% 

New-Brunswick HST 10% 5% 15% 

Newfoundland and Labrador HST 10% 5% 15% 

Northwest Territories GST 0% 5% 5% 

Nova Scotia HST 10% 5% 15% 

Nunavut GST 0% 5% 5% 

Ontario HST 8% 5% 13% 

Prince Edward Island (PEI) HST 10% 5% 15% 

Québec GST + QST 9.98% 5% 14.98% 

Saskatchewan GST + PST 6% 5% 11% 

Yukon GST 0% 5% 5% 



23 - Trở thành Công dân Toàn cầu   
 

 
Toronto Head Office 

439 University Avenue, Suite 2110 

Toronto, ON M5G 1Y8 

Phone:  +1 416-646-5405  

North Vancouver Office 

408-197 Forester Street 

North Vancouver, BC V7H 0A6 

Phone:  +1 604-988-9477  

info@mlihomestay.com 

www.mlihomestay.com 

An toàn 

Canada nhìn chung là một đất nước rất an toàn. Tuy nhiên, bạn cần phải vận dụng thường thức và có 

những sự thận trọng nhất định để tránh những trải nghiệm không vui. 

• Chìa khóa nhà:  gia đình host sẽ tin tưởng trao cho bạn chìa khóa nhà của họ. Đừng làm mất nó! 

Đừng đưa nó cho bất cứ ai!  

• Mã an ninh để mở cửa vào nhà: không tiết lộ mã cho bất cứ ai – ngay cả bạn thân! Cần nhấn mạnh 

một lần nữa, gia đình host đặt niềm tin vào bạn. 

• Tiền/ tiền mặt: Người Canada thường không mang nhiều tiền mặt theo người. Chúng tôi khuyên 

bạn điều tương tự. Nếu bạn có tài khoản tại một ngân hàng Canada, bạn có thể thanh toán cho 

hầu hết mọi thứ (đồ ăn & các loại hàng hóa) bằng thẻ ngân hàng. 

• Người lạ mặt:   Mặc dù lúc đầu thì ai đối với bạn cũng là người lạ mặt, bạn hãy thận trọng với những 

người bạn trò chuyện. Nếu ai đó khiến bạn cảm thấy không thoải mái, hãy đi (hoặc chạy) đến một 

cửa hàng hoặc một nơi an toàn gần đó. 

• Đi một mình lúc trời tối:  Hầu hết các khu dân cư đều an toàn, nhưng học sinh (đặc biệt là các bạn 

nữ) thường được khuyên không nên đi bộ một mình lúc trời tối.   

 

Đi bộ 

• Biết rõ bạn định đi đâu và bạn sẽ tới đó bằng cách nào trước khi bạn rời khỏi nhà. Người Canada 

bản tính thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ người đến từ nơi khác, nhưng bạn cũng không nên để 

mọi người biết mình là “người lạ” và trở thành đối tượng bị nhắm đến.  

• Hãy tin tưởng bản năng của bạn. Nếu bạn cảm thấy đang bị theo dõi hoặc có điều gì đó không 

ổn, hãy thay đổi hướng đi, hay đi vào một cửa hàng. Hãy vận dụng thường thức của bạn. 

• Tránh đi bộ một mình – hãy đi theo nhóm 

• Tránh đi bộ lúc trời tối 

• Tránh những khu vực hẻo lánh – lối đi sau dãy nhà, bãi đậu xe vắng vẻ hoặc những nơi bị bỏ 

hoang 

• Mang theo một chiếc còi để gọi người đến hỗ trợ nếu bạn cần 

• Đối với bạn nữ: đeo túi chéo qua vai 

• Đối với bạn nam: nếu bạn có ví hoặc túi kẹp nhỏ đựng tiền – hãy mang nó trong túi áo khoác 

thay vì để trong túi sau của quần 

• Tránh mang nhiều tiền/ tiền mặt theo người 
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• Không bao giờ đến gần bất cứ ai ngồi trong xe ô tô hoặc ở trên đường, ngay cả khi 

trông họ có vẻ thân thiện hoặc họ chỉ đang hỏi đường 

• Không bao giờ chấp nhận đề nghị cho đi nhờ xe ngoài những người trong gia đình 

host hoặc bạn thân của bạn. 

• Không bao giờ vẫy xe xin đi nhờ. 

 

Sử dụng điện thoại, máy tính & internet 

PHÉP LỊCH SỰ VÀ NHỮNG HÀNH ĐỘNG PHẢI PHÉP 

ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG: Nếu bạn muốn sử dụng điện thoại di động ở Canada, bạn có thể nhờ gia đình host 

giúp bạn mua một chiếc điện thoại và/ hoặc một gói cước điện thoại. Nếu bạn mang điện thoại từ nước 

của bạn sang thì khả năng là bạn có thể thay SIM để sử dụng tại Canada. Bạn sẽ cần trao đổi về yêu cầu 

của mình với một công ty điện thoại có uy tín. 

ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH: Gia đình host của bạn sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng điện thoại và giải thích quy 

định của họ về sử dụng điện thoại và máy vi tính. Bạn hãy tôn trọng những quy định này vì một số gia đình 

không muốn có cuộc gọi đến sau một giờ nhất định vào buổi tối.   

Cuộc gọi đường dài nên được thực hiện với thẻ gọi điện thoại đường dài hoặc  

SKYPE. Trong trường hợp bạn thực hiện một cuộc gọi đường dài bằng điện thoại cố định của gia đình host, 

bạn sẽ chịu trách nhiệm thanh toán cho cuộc gọi này khi có hóa đơn điện thoại. Nếu sử dụng SKYPE (hoặc 

các phương tiện liên lạc qua internet khác), hãy trao đổi để xác nhận với gia đình host về thời điểm và thời 

gian tốt nhất để tiến hành liên lạc. Các gói cước internet có giá khác nhau. 

MÁY TÍNH:  Việc sử dụng máy tính của gia đình host là do họ quyết định. Hãy trao đổi với gia đình host: 

• Khi nào thì bạn có thể sử dụng máy tính và mạng internet, bởi vì khi sử dụng internet bạn đang sử 

dụng gói cước dữ liệu của họ, mà dung lượng dữ liệu gói cước quy định có thể có giới hạn. 

• Nếu bạn cảm thấy thời gian sử dụng máy tính là không đủ, hãy trao đổi điều này với gia đinh host 

hoặc sắp xếp để sử dụng máy tính công cộng tại trường học, thư viện địa phương hoặc quán cà 

phê internet. 

• Quy định về sử dụng máy tính/ kết nối WiFi nếu bạn dùng laptop riêng 

• Giới hạn băng thông đối với mạng internet của họ cũng như mật khẩu kết nối mạng không dây  

• Không sử dụng internet sau 11 giờ tối (phép lịch sự) 

 

LƯU Ý: Nếu dung lượng bạn sử dụng vượt quá giới hạn cho phép, bạn sẽ chịu trách nhiệm trả phần vượt 

quá đó khi có hóa đơn. KHÔNG nên tạo thói quen dành toàn bộ thời gian với chiếc máy tính; bạn cần phải 

giao tiếp với mọi người trong gia đình nữa.  
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Trong mọi trường hợp bạn không được phép tải về máy hoặc tự tạo các nội dung, game, 

bài hát hoặc video clip có tính vi phạm pháp luật hay khiêu dâm, ngay cả khi bạn sử dụng 

laptop riêng của mình. Nếu bạn không chắc chắn về một website nào đó cũng như nội 

dung của nó, hãy tham khảo ý kiến gia đình host của bạn.  

 

Mạng xã hội 

Sử dụng mạng xã hội 

Chúng tôi biết rằng hầu hết các bạn sẽ sử dụng blog hoặc các trang công cụ giao tiếp online như 

Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr và một số trang khác, để giữ liên hệ với bạn bè và gia đình.   

• HÃY TÔN TRỌNG bản thân bạn và những người khác trong các bài đăng của mình 

• KHÔNG VIẾT/ĐĂNG NHỮNG LỜI GÂY TỔN THƯƠNG hoặc có tính tiêu cực về bất cứ học sinh, 

giáo viên, nhân viên hoặc tình huống nào xảy ra trong khuôn khổ chương trình này, tại gia đình 

host hoặc trường học của bạn 

• NGHĨ THẬT KỸ trước khi bạn đăng tải bất cứ thứ gì 

• HÃY NHỚ:  những gì bạn đăng tải lên là mãi mãi 

BẮT NẠT TRÊN MẠNG LÀ MỘT TỘI PHẠM 

 

 

 

Các phòng chat online 

Học sinh bị cấm tham gia “chat” trong những chat-room chưa được gia đình host phê duyệt. Học sinh cần 

nhận thức rằng việc tham gia chat-room có thể đem đến những nguy cơ nghiêm trọng nếu thông tin cá 

nhân bị tiết lộ. Gia đình host có thể giám sát việc sử dụng máy tính vì lý do này.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHÔNG BAO GIỜ đồng ý gặp mặt bất cứ ai bạn mới chỉ “gặp” trên mạng. 
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Cách xử lý nếu bị lạm dụng 

Xác định và trao đổi về những tình huống bị lạm dụng 

Lạm dụng (về tình dục, thể chất hoặc ngôn từ) là một việc rất hiếm khi xảy ra đối với các chương trình trao 

đổi du học sinh. Tuy nhiên, là một du học sinh quốc tế bạn phải sống rất xa gia đình tại một đất nước và 

nền văn hóa mới. Chúng tôi muốn bạn biết cách nhận biết tình trạng bị lạm dụng và trao đổi thẳng thắn 

nếu điều đó xảy ra với bạn, hoặc nếu bạn chứng kiến điều đó xảy ra với một người mà bạn biết. 

Trong thời gian sinh sống tại đây, có thể bạn sẽ thấy khó hiểu đươc hết những thói quen và hành vi văn 

hóa của gia đình host. Việc thể hiện tình cảm giữa bạn bè và những người thân trong gia đình là điều rất 

phổ biến, và trong đa số các trường hợp, là một việc làm có tính tính cực. Ôm và thơm vào má nhau là 

những việc làm phổ biến giữa những người thân trong gia đình và thậm chí là bạn bè thân thiết, nhưng 

người Canada nhìn chung là ít thể hiện tình cảm một cách công khai ở nơi công cộng hoặc với người lạ.   

Tuy nhiên, có thể sẽ có ai đó thể hiện tình cảm theo cách khiến cho bạn cảm thấy không thoải mái. Việc 

đụng chạm các bộ phận kín đáo của cơ thể một cách không phù hợp hoặc không có sự đồng ý không bao 

giờ là việc làm có thể chấp nhận được. Nếu bạn gặp tình huống này, hãy yêu cầu người đó lập tức dừng lại 

bởi vì bạn cảm thấy không thoải mái với hành vi hay tình huống đó. Tương tự như vậy, nếu bạn thấy ai đó 

có những lời nói hung hãn hoặc những hành vi gây tổn hại đến bạn về mặt thể chất, hãy yêu cầu họ dừng 

lại và tìm sự giúp đỡ từ một người lớn mà bạn tin tưởng, Trưởng Nhóm của bạn hoặc MLI Homestay.  Bạn 

cũng có thể lựa chọn nói chuyện với một giáo viên, cha hoặc mẹ host, hoặc cán bộ tư vấn trường học. Dù 

bạn lựa chọn nói chuyện với ai, hãy hiểu rằng người lạm dụng bạn là người phải chịu trách nhiệm, ĐIỀU 

NÀY KHÔNG BAO GIỜ LÀ LỖI CỦA BẠN! 

Những vụ việc lạm dụng bị tố giác đều được xử lý rất nghiêm túc, và tất cả các hành vi bị tố giác đều sẽ 

được điều tra bởi MLI Homestay, nhà trường và cảnh sát. 

 

 

 

 

  

Nếu bạn trải qua hoặc chứng kiến bất cứ hình thức lạm dụng nào, hãy trò chuyện với 

một người lớn mà bạn tin tưởng, cán bộ tư vấn trường học, hoặc người giám hộ của bạn! 
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Các mối quan hệ cá nhân 

Là một người trẻ, có thể văn hóa đất nước của bạn và gia đình bạn đã cho phép bạn có những sự tự do 

riêng liên quan đến các mối quan hệ bạn bè cũng như các mối quan hệ khác. 

Tới Canada một mình, bạn có thể cảm thấy bạn được tiếp tục tự do với những mối quan hệ cá nhân như 

vậy, hoặc bạn có thể thấy bạn được tự do hơn so với trước đây, đơn giản bởi vì cha mẹ ruột của bạn không 

ở bên cạnh bạn. 

Cha mẹ host của bạn, nhà trường và MLI Homestay đều hết sức coi trọng sự khỏe mạnh, hạnh phúc và an 

toàn cá nhân của bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn kết bạn mới, nhưng chúng tôi đặc biệt khuyến cáo bạn 

không nên bắt đầu những mối quan hệ có thể gây ảnh hưởng đến sự an toàn cũng như danh dự của bạn.    

• Hãy lựa chọn bạn bè kỹ càng và cẩn thận khi tham gia vào những việc khiến bạn cảm thấy không 

thoải mái.   

• Hãy tôn trọng quyết định của người khác. Bạn không bao giờ nên tạo áp lực khiến ai đó phải tham 

gia vào những việc hoặc những hành động khiến họ cảm thấy không thoải mái. 

• Nếu bạn không còn muốn làm bạn với ai đó, hãy nói rõ ràng với họ về việc kết thúc tình bạn/ mối 

quan hệ. 

 

 

 

Nếu bạn bị lạm dụng thể chất hoặc tình dục dưới bất cứ hình thức nào, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ một 

người lớn mà bạn tin tưởng, điều phối viên địa phương và/hoặc Điều phối viên Homestay của bạn. 

 

 

  

Ở Canada:  “Không có nghĩa là Không”. 
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Đi lại 

 

*Hãy cho Điều phối viên Homestay/ gia đình host của bạn biết càng sớm càng tốt về những kế 

hoạch đi lại sắp tới của bạn.* Hãy hỏi Điều phối viên Homestay của bạn xem liệu bạn có cần 

nộp Giấy Xin phép Đi lại hay không. 

 

CÁC CHUYẾN ĐI DO TRƯỜNG TỔ CHỨC: Các trường thường tổ chức những chuyến đi cho học sinh theo 

lớp, các hoạt động thể thao hoặc ngoại khóa (VD: ban nhạc của trường, câu lạc bộ hùng biện tranh luận, 

các giải thi đấu thể thao). Nhà trường sẽ cung cấp lịch trình đầy đủ cho mỗi chuyến đi, cũng như danh 

sách người giám sát và chi phí cần đóng góp. Nếu là chuyến đi trong ngày ngay tại địa phương thì điều 

phối viên Homestay của bạn có thể cho ý kiến chấp thuận cho bạn tham gia. Bất cứ chuyến đi nào có thời 

gian nhiều hơn thế và phải đi ra khỏi phạm vi địa phương, tỉnh bang bạn đang sống hoặc ra khỏi Canada 

sẽ đều phải có ý kiến chấp thuận của cha mẹ ruột của bạn.  

NGHỈ ĐÔNG VÀ NGHỈ GIỮA THÁNG BA: Vào kỳ Nghỉ Đông (từ giữa đến cuối tháng 12) và giữa tháng 3, các 

trường học đóng cửa trong thời gian khá dài, thường là 1 đến 2 tuần. Trong những kỳ nghỉ này, MLI có cho 

phép du học sinh trở về quê hương thăm gia đình.  

MLI có thể trợ giúp đưa học sinh đến sân bay và đón tại sân bay để trở lại trường học (có thu thêm phí). 

Với sự trợ giúp của công ty du học tại đất nước của bạn, cha mẹ bạn sẽ chịu trách nhiệm thu xếp các 

chuyến bay phù hợp với lịch nghỉ cho phép. Học sinh KHÔNG ĐƯỢC PHÉP nghỉ học để đi chơi/ đi du lịch.  

ĐI LẠI CÁ NHÂN: MLI chỉ cho phép việc đi lại cá nhân nếu bạn đi cùng với gia đình host hoặc gia đình ruột 

của bạn. Bạn không được phép đi qua đêm với bạn bè. Bạn cũng không bao giờ được phép đi qua đêm 

một mình. Học sinh không được nghỉ tại khách sạn hoặc nhà trọ một mình. Nếu một nhóm học sinh bị 

phát hiện ở chung phòng, cả nhóm sẽ bị yêu cầu rời đi chỗ khác.  

GIẤY XIN PHÉP ĐI LẠI: Tất cả các giấy xin phép đi lại đều cần được nộp cho Điều phối viên Homestay của 

bạn theo mẫu GIẤY XIN PHÉP ĐI LẠI (TRAVEL REQUEST FORM) – ít nhất là 2 tuần trước chuyến đi của bạn. 

Mẫu này có thể được tải về từ địa chỉ http://www.mlihomestay.com/travel-request-form.html. 

 

Một số lưu ý:  

Nếu bạn định đi lại trong đợt nghỉ đông/ nghỉ Giáng sinh và nghỉ giữa tháng ba, bạn cần kiểm tra để chắc 

chắn rằng visa vào Canada của bạn cho phép ra vào nhiều lần. Bạn cần lưu ý điều này khi nộp hồ sơ xin 

visa/ giấy phép học.  

Nếu bạn dự định đi đến hoặc đi qua Hoa Kỳ, dù chỉ là với mục đích quá cảnh, bạn có thể cần phải có visa 

du lịch Hoa Kỳ hoặc ESTA (tùy thuộc vào quốc gia quê hương của bạn). Nếu bạn hiện không có loại giấy tờ 

này và đến từ một quốc gia phải có giấy tờ đó mới có thể nhập cảnh/ quá cảnh ở Mỹ, chúng tôi khuyến 

khích bạn nên xin nó TRƯỚC KHI ĐẾN CANADA. Quy trình nộp hồ sơ xin cấp visa Hoa Kỳ từ Canada rất 

khó khăn, trong đó phải có một cuộc phỏng vấn tại lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Canada. Chúng tôi không 

khuyến nghị du học sinh xin visa Hoa Kỳ sau khi đã đến Canada. 
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Danh sách đồ cần mang 

 

Các vật dụng thiết yếu 

Bạn là người biết rõ nhất bạn cần gì và nên mang theo những gì tới Canada. Hãy lưu ý giới hạn cân nặng 

hành lý, và nhớ rằng các cửa hàng tại Canada có bán nhiều nhãn hiệu quần áo phổ biến/ được ưa chuộng, 

cho nên bạn luôn có thể mua thêm những thứ khác sau khi bạn đã đến Canada. Quần áo mùa đông – đặc 

biệt là quần áo ấm bên ngoài – có lẽ tốt hơn là nên mua ở Canada, tùy thuộc vào chủng loại mặt hàng ở 

đất nước của bạn.  

Nếu bạn đến vào tháng 9, thời tiết nói chung sẽ rất dễ chịu cho đến giữa tháng 10, do đó bạn sẽ có đủ 

thời gian để dần dần trang bị đủ quần áo ấm cho mùa đông sau khi đã đến Canada. Mùa tuyết rơi và trượt 

tuyết thường chỉ bắt đầu vào tháng 11 là sớm nhất, nhưng nhiều khả năng là đến tháng 12 mới bắt đầu. 

Các cửa hàng bắt đầu bày bán quần áo thu đông vào cuối mùa hè.  

Nếu bạn đến vào tháng 2, chúng tôi khuyên rằng bạn nên mua những loại quần áo ấm nhất có thể từ nhà, 

trước khi sang Canada. Bạn có thể mua thêm những quần áo khác sau khi đã đến Canada, nhưng lúc này 

lựa chọn có thể sẽ ít đi do các cửa hàng thường bắt đầu bày bán quần áo xuân hè vào tháng 2, cho nên 

các mặt hàng quần áo mùa đông sẽ chỉ bày bán hạn chế. Hàng hóa mua online có thể được gửi tới địa chỉ 

gia đình host của bạn nếu họ cho phép từ trước.  

 

GIẤY TỜ:  

• Hộ chiếu 

• Các giấy tờ visa 

• Thư mời nhập học từ trường của bạn  

• Khai báo Giám hộ của MLI  

• Vé máy bay  

• Giấy tờ bảo hiểm đi lại (nếu mang theo từ nhà)  

• Tiền Canada/ thẻ ghi nợ/ thẻ tín dụng 

• Bản sao hộ chiếu, giấy tờ visa, chứng minh thư/ thẻ căn cước do quốc gia của bạn cấp  

 

ĐỒ DÙNG HỌC TẬP: 

• Vở hoặc bìa đựng có giấy bên trong (lưu ý: kích thước giấy phổ biến ở Canada là kích thước “thư”: 

8.5” x 11”), bút, bút chì, tẩy 

• Máy tính 

• Ba lô (bạn sẽ cần mang sách vở, bài tập về nhà từ nhà tới trường và ngược lại mỗi ngày)  



30 - Trở thành Công dân Toàn cầu   
 

 
Toronto Head Office 

439 University Avenue, Suite 2110 

Toronto, ON M5G 1Y8 

Phone:  +1 416-646-5405  

North Vancouver Office 

408-197 Forester Street 

North Vancouver, BC V7H 0A6 

Phone:  +1 604-988-9477  

info@mlihomestay.com 

www.mlihomestay.com 

Hầu hết các trường sẽ cung cấp hoặc cho mượn sách giáo khoa. 

Bạn có thể mua thêm các đồ dùng học tập khác trong quá trình ở tại Canada theo hướng dẫn của giáo 

viên hoặc nhu cầu của bạn. 

QUẦN ÁO/ ĐỒ DÙNG VỆ SINH THIẾT YẾU  

• Quần áo phù hợp mặc cả 4 mùa: quần jeans, quần âu, quần short, áo phông, áo sơ mi dài tay, áo 

chui đầu (phù hợp để mặc tới trường) 

• Giày dép thoải mái 

• Giày chạy/ giày thể thao 

• Một vài bộ quần áo và giày đẹp 

• Áo khoác mỏng nếu bạn đến vào tháng 9 (bạn cũng có thể mang một chiếc áo khoác ấm hơn hoặc 

mua sau khi đến Canada) 

• Áo khoác ấm, mũ, găng tay, giày bốt ấm nếu bạn đến vào tháng 2 (bạn có thể mua thêm áo khoác 

ấm, mũ, găng tay, v.v. ở Canada nhưng có thể phải sau vài hôm ở Canada bạn mới bắt đầu đi mua 

được, và lúc này sự lựa chọn có thể bị hạn chế) 

• Quần áo ngủ/ quần áo lót 

• Quần áo thể thao nếu bạn muốn tập gym hoặc tham gia một môn thể thao/ đồ bơi 

• Đồ dùng vệ sinh cá nhân đủ để dùng trong ít nhất một tháng 

• Thuốc điều trị (nếu cần). Hãy đảm bảo rằng lượng thuốc bạn mang theo đủ dùng cho toàn bộ quá 

trình bạn ở tại Canada. 

 

PROM: nếu bạn nhập học vào lớp 12 (hoặc lớp 11 ở Quebec) và sẽ ở tại Canada đến tháng 6, bạn có thể 

sẽ được mời tham dự tiệc prom hay tiệc tốt nghiệp (tiệc khiêu vũ). Sự kiện này thường được tổ chức vào 

tháng 5 hoặc tháng 6. Các bạn nam thường thuê bộ vét tuxedo, còn các bạn nữ thường mua váy dạ hội. 

Có thể sẽ tốt hơn nếu bạn mua trang phục ở Canada để phù hợp với phong cách trang phục từng năm.    
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CÁC VẬT DỤNG KHÁC:  

• Đồng hồ báo thức  

• Laptop / iPod/ iPad (không nhất thiết phải mang…bạn có thể mang nhưng sẽ tự chịu trách nhiệm 

nếu có vấn đề xảy ra)  

• Máy ảnh & sạc pin máy ảnh (không nhất thiết phải mang…bạn có thể mang nhưng sẽ tự chịu trách 

nhiệm nếu có vấn đề xảy ra)  

• Dây cắm đổi nguồn nếu bạn mang những đồ điện nhỏ (máy cạo râu, máy sấy tóc) 

• Ảnh gia đình bạn để giới thiệu với gia đình host, các thầy cô giáo, bạn bè  

• Tranh ảnh hoặc một cuốn sách về đất nước của bạn  

• Trang phục hoặc một món đồ khác đại diện cho đất nước của bạn (thỉnh thoảng, trường học sẽ 

tổ chức những ngày chủ đề văn hóa để giới thiệu về các quốc gia quê hương của các học sinh 

trong trường… hoặc nguồn gốc dân tộc của các học sinh người bản địa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VIỆC CẦN LÀM:  

• Lập danh sách những việc bạn muốn làm và những địa điểm bạn muốn đến thăm tại 

địa phương bạn đến sống. 

• Lập danh sách những thứ bạn muốn giới thiệu với gia đình host và bạn bè mới về quê 

hương của bạn. 

• Lưu công thức 3-5 món ăn bạn yêu thích ở quê hương để chia sẻ/ cùng nấu với gia đình 

host. 

• Mang một món quà nhỏ cho gia đình host. Đó có thể là một đồ vật/ quà lưu niệm nhỏ 

biểu tượng cho đất nước của bạn. Đồ nhẹ và không dễ vỡ là tốt nhất! 
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Và cuối cùng… 

 

Chúng tôi rất mong được chào đón bạn! 

 

mlihomestay 

MLI Homestay 

HomestayMLI 

 

www.mlihomestay.com 

http://www.mlihomestay.com/

