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GET AHEAD – STUDY ABROAD!

Chăm sóc tận tình các
học sinh quốc tế đã
tin tưởng chúng tôi.
Từ khi bắt đầu đến lúc
các em tốt nghiệp.

NHÂN VIÊN CỦA TỔ CHỨC EDUCATIUS
SẼ CUNG CẤP:
• Một quy trình làm hồ sơ nhập học nhanh chóng, rõ ràng để học
sinh dễ dàng đăng ký vào trường học.
• Một gia đình bản xứ được kiểm tra cẩn thận và tiếng Anh là ngôn
ngữ chính được sử dụng trong gia đình. Thông tin nhà bản xứ sẽ
được cung cấp cho học sinh:
-- Bốn tuần trước khi bắt đầu chương trình SELECT tại Mỹ,
Canada*, Anh quốc, và Ireland.
-- Hai tuần trước khi bắt đầu chương trình Academic Exchange
tại Mỹ, Anh quốc và Ireland.
• Gia đình bản xứ sẽ hỗ trợ và đem đến một môi trường sống an
toàn cho học sinh, với ba bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng trong ngày
và sắp xếp đưa đón học sinh đi học cũng như đến các hoạt động
ngoại khóa.
• Hỗ trợ tích cực trong 30 ngày đầu tiên, bao gồm đón học sinh tại
sân bay, những chi tiết nhỏ (như thiết lập tài khoản điện thoại
di động) và phỏng vấn, gặp gỡ hoặc giới thiệu với điều phối viên
quốc tế trong vòng 48 giờ sau khi đến.
• Trao đổi và giao tiếp rõ ràng, nhanh chóng trước và ngay cả sau
khi học sinh đến.
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*đối với các chương trình SELECT tại Canada do Tổ chức Educatius thiết kế.
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1.1 Để đăng ký, học sinh cần nộp hồ sơ trực tuyến thông qua hệ thống
ZAPP.
-- Nếu bạn muốn được hướng dẫn cách sử dụng Zapp, hãy liên hệ với
chúng tôi.
-- Nếu hồ sơ của học sinh chưa hoàn thiện, hệ thống sẽ thông báo
ngay lập tức những giấy tờ còn thiếu để bổ sung.
-- Nếu mọi thông tin đã được hoàn thiện đầy đủ, hồ sơ sẽ được
chuyển tới trường để trực tiếp xét duyệt ngay sau đó. Kết quả xét
duyệt hồ sơ sẽ được gửi về trong vòng 10 ngày làm việc, ngoại trừ
những trường yêu cầu sắp xếp gia đình bản xứ trước khi cấp thư
mời nhập học cho học sinh.
1.2 Chúng tôi sẽ cung cấp trước cho bạn danh sách những trường có quy
trình xét duyệt hồ sơ và cấp thư chấp nhận kéo dài hơn 10 ngày làm
việc, để bạn biết được trường nào sẽ có thể chậm trễ trong quá trình
xét duyệt hồ sơ.
1.3 Chúng tôi sẽ cung cấp trước cho bạn danh sách những trường yêu cầu
phải sắp xếp gia đình bản xứ trước khi cấp các hồ sơ cần thiết để xin
Visa, để bạn biết được trường nào sẽ có thể chậm trễ trong quá trình
cấp thư mời nhập học.
1.4 Đội ngũ Tư vấn Xét duyệt Hồ sơ của chúng tôi sẽ liên lạc với từng
trường trước khi bắt đầu mùa tuyển sinh mới nhằm xác nhận lại yêu
cầu xét duyệt hồ sơ của từng trường, cũng như đảm bảo trường sẽ
thông báo kết quả sau khung thời gian 10 ngày làm việc. Với những
trường SELECT mới của Educatius, thông tin này sẽ được xác nhận
trước khi thông tin về trường được thêm vào bảng giá, danh sách
Availability List và những tài liệu trực tuyến. Các trường thuộc chương
trình Academic Exchange sẽ không đượt nhận hồ sơ nếu chưa xác
nhận thông tin về thời gian xét duyệt hồ sơ trước đó.
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1 Xét duyệt hồ sơ

Mỗi trường đều có những quy trình
đánh giá xét duyệt hồ sơ riêng biệt,
và chúng tôi sẽ giúp cho quá trình đó
diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn
ĐƯỢC QUẢN LÝ BỞI ĐỘI NGŨ XÉT DUYỆT HỒ SƠ:
Tại Mỹ và Canada: client.experience@educatius.org
Tại Anh và Ireland: uk.client.experience@educatius.org
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Dịch vụ Gia đình Bản xứ 2
2.1 Đội ngũ hỗ trợ về gia đình bản xứ sẽ bắt đầu quá trình sắp xếp
nhà ở khi họ nhận được hồ sơ học sinh với các thông tin cần
thiết. Thông tin được yêu cầu cung cấp gồm có:
- Thông tin học sinh – Student Information (trang 1, 2 và 3)
- Thư tự giới thiệu bản thân – Personal Statement (trang 4)
- Hình ảnh của học sinh – Photo Album (trang 5)
- Bảng câu hỏi cho học sinh – Student’s Questionnaire (trang 9)
- Mẫu khám sức khỏe tổng quát – Student Health Review, nếu
học sinh báo có vấn đề về sức khỏe (trang 14)
2.2 Chúng tôi sẽ sắp xếp học sinh vào các gia đình đã được kiểm tra
và đánh giá thông qua một quy trình nghiêm ngặt bao gồm lập
hồ sơ đăng ký với đầy đủ thông tin, ghé thăm ngôi nhà, tìm hiểu
thông tin qua những người quen biết gia đình đó, kiểm tra lý lịch
tư pháp của tất cả thành viên từ 18 tuổi trở lên, cũng như kiểm

2.3
2.4
2.5

2.6
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tra các tài khoản mạng xã hội cá nhân. Hồ sơ sẽ giới thiệu toàn
bộ gia đình bản xứ, và phải gồm cả những hình ảnh bên trong
ngôi nhà.
Với sự nỗ lực tốt nhất có thể, chúng tôi sẽ sắp xếp học sinh vào
gia đình bản xứ phù hợp với những thông tin mà học sinh cung
cấp trong hồ sơ của mình.
Chúng tôi sẽ luôn luôn sắp xếp học sinh vào gia đình bản xứ sử
dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính.
Gia đình bản xứ sẽ cung cấp:
- Một phòng ngủ với không gian đủ để kê một chiếc giường,
tủ quần áo và bàn học.
- Ba bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng trong ngày, bao gồm cả việc
chuẩn bị đồ ăn trưa vào những ngày đi học trong tuần.
- Sắp xếp lịch hẹn khám sức khỏe nếu cần.
- Sắp xếp phương tiện đưa và đón học sinh tới trường học
cũng như tham gia các hoạt động ngoại khóa sau giờ học.
Các loại phương tiện có thể là xe ô tô cá nhân, xe buýt của
trường hoặc xe buýt/tàu điện ngầm công cộng nếu trường
tọa lạc trong thành phố và không thuận lợi cho xe cá nhân
di chuyển. Thông tin về các loại phương tiện di chuyển và chi
phí đi lại phát sinh (nếu có) sẽ được liệt kê trong thông tin về
gia đình bản xứ.
Đối với chương trình SELECT của Tổ chức Educatius, học sinh sẽ
nhận được thông tin gia đình bản xứ 4 tuần trước ngày nhập
học. Còn với chương trình Academic Exchange, học sinh sẽ
nhận thông tin về gia đình bản xứ 2 tuần trước khi khai giảng.
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2.7 Trong trường hợp chưa có thông tin xác nhận về gia đình bản xứ
chính thức trước khi học sinh sang Mỹ, chúng tôi sẽ sắp xếp gia
đình bản xứ tạm thời nhận chăm sóc học sinh trong thời gian tối
đa là 8 tuần. Học sinh chỉ được sắp xếp vào nhà bản xứ tạm thời
khi hạn chót sắp xếp nhà bản xứ gần kề.
2.8 Sau khi học sinh tới nơi, bất kỳ yêu cầu thay đổi gia đình bản xứ từ
công ty tư vấn du học/phụ huynh/học sinh sẽ tính phí chuyển đổi
là $500 – nếu yêu cầu chuyển đi ngay và việc chuyển đổi này sẽ
được thực hiện trong vòng 2 tuần. Nếu không rơi vào khung thời
gian này, phí chuyển đổi sẽ được miễn.
2.9 Nếu công ty tư vấn du học/phụ huynh/học sinh yêu cầu thay đổi
gia đình bản xứ mà không yêu cầu phải chuyển đi ngay lập tức và
sẵn sàng cùng chúng tôi nỗ lực tìm hướng giải quyết vấn đề, việc
chuyển đi này sẽ được quyết định trong vòng 5 ngày làm việc. Sau
khi được chấp thuận đổi gia đình bản xứ, việc chuyển nhà sẽ được
thực hiện trong vòng 2 tuần. Trường hợp này sẽ không mất phí.
2.10 Trong bất cứ trường hợp nào mà sự an toàn của học sinh bị đe
dọa, học sinh sẽ được chuyển sang một gia đình bản xứ mới ngay
lập tức. Học sinh sẽ không phải trả thêm chi phí trong trường hợp
này.
2.11 Chúng tôi sẽ cung cấp cho công ty tư vấn du học thông tin của gia
đình bản xứ mới và xác nhận ngày giờ chuyển nhà trước khi thực
hiện việc chuyển đổi.
ĐƯỢC QUẢN LÝ BỞI BỘ PHẬN GIA ĐÌNH BẢN XỨ:
Tại Mỹ và Canada: client.experience@educatius.org
Tại Anh và Ireland: uk.client.experience@educatius.org

w w w.e d uc a t i u s .org

5

3

30 ngày đầu tiên
của hành trình du học
3.1 Gia đình bản xứ, Điều phối viên tại địa phương, hoặc đôi khi
là một công ty lữ hành (trường hợp tại Anh và Ireland) sẽ đón
học sinh từ sân bay. Điều quan trọng là công ty tư vấn du học
phải cung cấp thông tin chuyến bay ít nhất 10 ngày làm việc
trước khi học sinh đến! Thông tin người đón tại sân bay sẽ
được gửi tới học sinh ít nhất năm ngày làm việc trước khi đến.
3.2 Gia đình bản xứ sẽ hướng dẫn học sinh về nội quy trong gia
đình, những nguyên tắc, việc vặt, các hoạt động gia đình, v.v…
để đảm bảo rằng học sinh sẽ nhanh chóng hòa nhập với cuộc
sống tại một đất nước mới.
3.3 Gia đình bản xứ sẽ giúp học sinh mở tài khoản ngân hàng nếu
cần thiết và nếu được sự cho phép của ngân hàng dành cho
trẻ vị thành niên (không được phép nếu học sinh học tại Anh
quốc hoặc Ireland).

3.4 Gia đình bản xứ sẽ giúp học sinh đăng ký gói cước điện
thoại nếu cần thiết.
3.5 Điều phối viên địa phương sẽ gặp hoặc liên hệ với học sinh
trong vòng 48 giờ đồng hồ kể từ thời điểm học sinh tới nơi.
3.6 Gia đình bản xứ, Điều phối viên địa phương hoặc Quản lý
Khu vực sẽ sắp xếp cuộc gặp gỡ giữa học sinh và thầy cô tư
vấn của trường để được hướng dẫn lựa chọn môn học.
3.7 Điều phối viên địa phương sẽ liên lạc hàng tuần với học
sinh để đưa ra được những hướng dẫn và hỗ trợ cần thiết.
3.8 Điều phối viên địa phương sẽ chuẩn bị báo cáo quá trình
hòa nhập của học sinh trong khoảng ngày thứ 15 và ngày
thứ 30 tính từ lúc học sinh đến nơi và gửi những báo cáo
này đến công ty tư vấn du học tại quê nhà.
ĐƯỢC QUẢN LÝ BỞI BỘ PHẬN HỖ TRỢ HỌC SINH:
Tại Mỹ và Canada: studentexperience@educatius.org
Tại Anh: studentexperienceuk@educatius.org
Tại Ireland: studentexperienceireland@educatius.org
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4 viê
Hỗ trợ từ Điều phối
n địa phương
4.1 Cung cấp đường dây nóng hỗ trợ khẩn cấp 24/7:
Tại US/Canada: +1 800 301 6014
Tại Anh/Ireland: +44 161 428 4867
4.2 Điều phối viên địa phương sẽ kiểm tra tình hình của học sinh hàng
tháng, hoàn thành báo cáo về quá trình học tập, cuộc sống tại gia
đình bản xứ, sự thích nghi của học sinh với nền văn hóa mới, cũng
như đưa ra đánh giá chung về học sinh trong tháng đó.
4.3 Điều phối viên địa phương sẽ là người hòa giải nếu có những bất
đồng phát sinh giữa học sinh và gia đình bản xứ.
4.4 Trong suốt chương trình, chúng tôi sẽ hỗ trợ liên tục cho từng học
sinh về mọi vấn đề liên quan đến trường lớp, gia đình bản xứ hoặc
các mối quan hệ xã hội khác.
4.5 Điều phối viên địa phương sẽ hỗ trợ học sinh liên lạc với thầy cô
tư vấn của trường về vấn đề lựa chọn môn học.
4.6 Những thành tích và giải thưởng học sinh đạt được trong quá
trình học sẽ được đăng lên các trang mạng xã hội.
4.7 Điều phối viên địa phương sẽ hỗ trợ học sinh ghi danh tiếp vào
trường cho năm học tiếp theo.
ĐƯỢC QUẢN LÝ BỞI BỘ PHẬN HỖ TRỢ HỌC SINH:
Tại Mỹ và Canada: studentexperience@educatius.org
Tại Anh: studentexperienceuk@educatius.org
Tại Ireland: studentexperienceireland@educatius.org
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5 Liên hệ

5.1 Trước khi học sinh đến, các em có thể liên hệ với đội ngũ
Hỗ trợ Khách hàng để được giải đáp mọi thắc mắc. Nhân
viên Hỗ trợ Khách hàng sẽ phản hồi trong vòng 24 giờ vào
các ngày làm việc trong tuần.
Tại US/Canada: client.experience@educatius.org
Tại Anh/Ireland: uk.client.experience@educatius.org
5.2 Sau khi tới nơi, học sinh có thể liên lạc với đội ngũ Hỗ trợ
Học sinh về các vấn đề liên quan tới các em. Các nhân viên
Hỗ trợ Học sinh sẽ phản hồi trong vòng 24 giờ vào các ngày
làm việc trong tuần.
Tại Mỹ/Canada: studentexperience@educatius.org
Tại Anh: studentexperienceuk@educatius.org
Tại Ireland: studentexperienceireland@educatius.org
5.3 Trong trường hợp khẩn cấp, liên hệ đường dây nóng 24/7:
Tại Mỹ/Canada: +1 800 301 6014
Tại Anh/Ireland: +44 161 428 4867
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Telephone: +1 617 292 0035
USA & Canada Toll Free:
+1 800 301 6014

Suite 3, Ashfield House
12 Ashfield Rd.,
Cheadle, SK8 1BB, UK
Telephone: +44 161 428 4867

