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Phiếu thông tin dành cho du học sinh 

Chào mừng bạn đến với trường trung học Rutherford, chúng tôi tin rằng bạn sẽ có khoảng thời 
gian tốt đẹp khi học tập ở đây. Nếu có nhu cầu, hãy liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ và/hoặc 
trơ giúp. 

Những thông tin dưới đây sẽ giúp ích cho bạn trong những ngày đầu nhập học: 

Các thành viên Ban quốc tế của chúng tôi gồm: 

 Cô Sprague :  Giám đốc ban du học sinh 
 Cô Sibthorpe :  Trưởng ban du học sinh 
 Cô Gerzic :  Trưởng khoa Ngôn ngữ (thứ  hai) Tiếng Anh (ESL) 
 Cô Luong :  Trợ giảng và trợ lý hành chính  
 Cô Leigh :  Trợ lý hành chính. 

Ngày định hướng, giới thiệu: 

Vào ngày đầu tiên, vui lòng có mặt tại Khu học xá (International Village) lúc 8.30 sáng. Hãy mang 
theo bút, đồ ăn và đồ uống trong ngày. 

Hộ chiếu 

Vào ngày đầu tiên đến trường, vui lòng mang theo hộ chiếu gốc để chúng tôi có thể photo và lưu 
trữ trong hồ sơ. Chúng tôi sẽ trả lại hộ chiếu cho bạn sớm nhất có thể. Bạn nên giữ gìn và bảo quản 
hộ chiếu của mình cẩn thận và an toàn. 

Bảo hiểm: 

Nếu Bạn đã mua bảo hiểm tại New Zeland, vui lòng mang theo chứng nhận bảo hiểm (bản gốc) của 
bạn đến trường vào ngày đầu tiên để chúng tôi photo, bản gốc sẽ được trả lại cho Bạn. 

Sắp xếp lớp: 

Sau khi bạn đến trường Rutherford, Bạn sẽ tham gia làm bài test để chúng tôi sẽ đánh giá khả năng 
Tiếng Anh và Toán Học, qua đó chúng tôi sẽ sắp xếp thời khóa biểu lên lớp theo khả năng, sở thích 
cho Bạn với các lựa chọn có sẵn. 

Cơ sở vật chất: 

Khu học xá có các Phòng học, phòng máy tính, phòng thay đồ và bếp... Bạn được phép sử dụng các 
khu vực này. Vui lòng luôn giữ sạch sẽ và gọn gàng. 

Bảng thông báo: 

Tại khu vực lễ tân của Khu học xá, chúng tôi có trang bị bảng thông báo dành cho học sinh- vui 
lòng đọc thông tin và thông báo hàng ngày. 
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Trợ giúp từ Bạn bè: 

Các sinh viên của nhà trường sẽ là những người trợ giúp Bạn từ những ngày đầu Ban đến cho đến 
khi Bạn thấy tự tin và tự lập được. 

Mỗi buổi sáng Bạn sẽ gặp gỡ các Bạn trợ giúp của mình để trao đổi, chuyện trò trước khi lên lớp 
cùng họ. 

Sơ đồ và thời khóa biểu: 

Chúng tôi sẽ trang bị cho Bạn sơ đồ của trường Rutherford College để giúp bạn tìm hiểu xung 
quanh.  

Mặt bên của sơ đồ là thời gian biểu trong đó ghi rõ thời gian lên lớp (tiết học); thời gian học nhóm, 
học kèm; nghỉ giữa giờ và nghỉ ăn trưa. 

Thẻ học sinh (ID): 

Sau một tuần kể từ ngày nhập học, Bạn sẽ được cấp một thẻ học sinh có dán ảnh của mình. Bạn cần 
giữ gìn cẩn thận thẻ này cũng như mật khẩu đăng nhập máy tính của mỗi người. 

Thẻ học sinh cũng giúp bạn thanh toán tiền khi sử dụng các phương tiện công cộng như: xe buýt, 
phà, tàu hỏa và vé xem phim theo giá ưu đãi cho học sinh.  

Xe buýt: 

Hệ thống xe buýt của trường sẽ đưa đón Bạn tại trước cổng trường. 

Nhà ở: 

Điều phối viên về nhà ở của chúng tôi sẽ gặp gỡ Bạn tại trường nắm bắt việc ở với gia đình người 
bản xứ của Bạn như thế nào. 

Điều chỉnh cuộc sống của bạn ở trường mới: 

Ban đầu, bạn sẽ cảm thấy hơi e ngại và căng thẳng khi gặp các Thầy cô, bạn bè mới cũng như làm 
quen với môi trường nói Tiếng Anh. 

Đôi khi Bạn thấy stress trong thời gian đầu, điều này là rất bình thường. Nhưng khi Bạn bắt đầu 
quen với các bạn và các hoạt động diễn ra hàng ngày, Bạn sẽ điều chỉnh được cảm xúc này và bắt 
đầu tự tin hơn.  

Bạn càng thân thiện với người khác thì bạn càng dễ dàng giao tiếp và kết bạn mới. 

Chúng tôi hiểu là Bạn sẽ rất vui khi được gặp các Bạn đồng hương của mình. Tuy nhiên, chúng tôi 
khuyến khích bạn tiếp xúc với các Bạn học sinh quốc tế đến từ những nền văn hóa khác và điều này 
sẽ giúp bạn có thêm bạn bè và kinh nghiệm học tập mới.  

Chúng tôi cũng khuyến khích bạn tham gia câu lạc bộ, các đội thể thao của nhà trường, Bạn có thể 
xem tại Bảng thông báo để biết thêm thông tin.  

 

Cô Sprague 
Giám đốc Ban du học sinh  
Trường Rutherford College 
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