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Giúp bạn hiểu cách CATS Canterbury 

hoạt động 

Một thông điệp từ Hiệu trưởng (Principal) và 

toàn thể nhân viên về chính sách của chúng tôi 

để giúp bạn 

 

CATS College Canterbury có đầy đủ các chính sách về cách chúng tôi chăm sóc học sinh 

và tất cả các hoạt động chúng tôi làm để giúp đỡ học sinh. Tất cả thông tin đều bằng tiếng 

Anh trên trang web catscollege.com và được cập nhật hàng năm. Tài liệu này để giúp bạn 

hiểu về những chính sách này và cung cấp cho bạn một số thông tin quan trọng nhất bằng 

ngôn ngữ của bạn. Để có đầy đủ thông tin vui lòng đọc chính sách đầy đủ của trường hoặc 

bạn có thể yêu cầu chúng tôi giúp bạn hiểu. 

Những người có thể giúp 
Mỗi học sinh đều có một Trợ lý học tập cấp cao (Senior Tutor) và gặp họ một lần mỗi tuần 

để họ giúp đỡ và hỗ trợ trong suốt thời gian học với chúng tôi. Học sinh có thể gặp Trợ lý 

học tập cấp cao mỗi ngày nếu muốn, và tất cả Trợ lý học tập cấp cao (Senior Tutor), Bảo vệ 

của trường (College Welfare), Nhân viên nội trú (Boarding Staff) và Cán bộ cấp cao (Senior 

Staff) đều luôn sẵn sàng và dành thời gian để giúp đỡ. Có một đường điện thoại khẩn cấp 

24 giờ luôn có người trực để giúp đỡ. Số điện thoại là +44 7876 684206. 
 

Tất cả học sinh dưới 18 tuổi phải sống trong các ngôi nhà được giám sát hoàn toàn với một 

Người chăm sóc của ngôi nhà (House Parent) để chăm sóc học sinh bất kỳ lúc nào. Học 

sinh trên 18 tuổi có một Người chăm sóc của ngôi nhà giám sát nhưng học sinh được đối xử 

như người lớn và học sinh sống trong những ngôi nhà cho học sinh trên 18 tuổi, và Người 

chăm sóc của ngôi nhà kiểm tra học sinh để chắc chắn học sinh ổn. 

 

Cuộc sống trong trường 
Học sinh có thể vào wi-fi trong khu vực ở và trong trường, và đường dây trợ giúp và các số 

điện thoại khác được hiển thị rõ ràng trong tất cả các ngôi nhà. Tiền tiêu vặt có thể được 

phát nếu bạn muốn chúng tôi làm như vậy, và mỗi học sinh có một tủ an toàn trong phòng 

và học sinh có thể tự đặt mật mã cho tủ. Chúng tôi khuyến khích học sinh mua bảo hiểm tài 

sản vì chúng tôi không chịu trách nhiệm việc mất mát đồ dùng cá nhân trong trường. 
 

Học sinh được cung cấp đầy đủ các bữa ăn dinh dưỡng trong trường. Các bữa ăn bao gồm 

bữa sáng, bữa trưa có lựa chọn trong hai loại thịt hoặc một món chay, một quầy xà-lách 10 

món, trái cây, súp và bánh mỳ và bữa tối cũng có nhiều lựa chọn như vậy và bánh pudding. 

Có thể cần có sự điều chỉnh để ăn ở trường và không ăn ở nhà và sẽ có nhiều điều mới để 
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thử. Cần có thời gian để học sinh thay đổi chế độ ăn uống, nhưng điều quan trọng là học 

sinh ăn uống bổ dưỡng và học cách thích nghi với nhiều loại thực phẩm có sẵn ở Vương 

quốc Anh. 
 

Có những khu vực yên tĩnh cho học sinh bao gồm một Phòng Cầu nguyện tại số 56-60 

đường New Dover, cũng như những khu vực có ghế ngồi dễ chịu và TV. Có một khu vực 

lớn có trang bị máy tính mở cửa mỗi tối tại St Lawrence để học sinh sử dụng. Các hoạt 

động diễn ra hằng đêm và áp phích được dán khắp trường để học sinh biết những hoạt 

động nào sắp diễn ra. 
 

Các thông tin chính thức cũng được đăng trên mạng nội bộ của trường, gửi bằng email và 

đăng trên trang facebook của trường. Phụ huynh nếu muốn có thể đăng nhập vào facebook 

để biết các hoạt động tại trường trong suốt năm. Phụ huynh có thể theo liên kết sau để vào 

trang facebook của chúng tôi: https://www.facebook.com/CATSCanterbury Học sinh phải vào 

mạng nội bộ của trường và email của học sinh tại trường hằng ngày. Chúng tôi cũng sử 

dụng Wechat và Twitter nên có rất nhiều cách để biết chúng tôi đang làm gì. 

 

Tại trường chúng tôi chăm sóc và hỗ trợ học sinh một cách nghiêm túc và do vậy học sinh 

được kiểm tra mỗi giờ trong những buổi đi học và thường xuyên vào buổi tối và cuối tuần. 

Cán bộ nhà trường phải biết học sinh đang ở đâu bất kỳ lúc nào, và học sinh phải đăng ký 

khi đi đâu hoặc báo cho Người chăm sóc của ngôi nhà (House Parents) biết mình đang ở 

đâu bất kỳ lúc nào. 
 

Nếu học sinh muốn rời Canterbury, học sinh phải điền vào Giấy phép ra ngoài trên máy tính. 

Nếu học sinh dưới 18 tuổi thì phải được phép của phụ huynh. Học sinh phải điền vào Giấy 

phép ra ngoài trước 4 giờ chiều thứ Tư nếu muốn ra ngoài vào cuối tuần, và phải cho chúng 

tôi biết kế hoạch nghỉ phép sớm để chúng tôi có thể kiểm tra sự an toàn của học sinh và biết 

khi nào học sinh rời khỏi chúng tôi. Học sinh sẽ không được cấp Giấy phép ra ngoài nếu 

chúng tôi không hài lòng với nơi học sinh muốn đến hoặc người học sinh muốn đi cùng. Học 

sinh dưới 18 tuổi được mong đợi có người lớn có trách nhiệm đi chung và được phụ huynh 

cho phép. 

 

Chăm sóc Y tế 
Việc phụ huynh cho chúng tôi biết về tất cả điều kiện sức khỏe, điều trị của bệnh viện hoặc 

tiêm ngừa của học sinh rất quan trọng. Phụ huynh nên điền vào một mẫu đơn và cho chúng 

tôi biết đầy đủ chi tiết về vấn đề này để chúng tôi biết cần làm gì trong trường hợp khẩn cấp 

và chúng tôi biết cách giúp đỡ. 

Thông tin y khoa được bảo mật và chỉ được chia sẻ với những người cần được biết. Chúng 

tôi cũng tôn trọng sự bảo mật với học sinh nhưng có những trường hợp vì sự an toàn của 

học sinh mà thông tin phải được chia sẻ. Học sinh cũng cần điền một bảng khảo sát sức 

khỏe khi học sinh đến trường. 
 

Chúng tôi sẽ luôn tôn trọng quan điểm văn hóa và tôn giáo của mọi người. 
 

https://www.facebook.com/CATSCanterbury
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Nếu một học sinh phải dùng thuốc chúng tôi cần biết đó là thuốc gì, liều lượng như thế nào, 

có thường xuyên hay không và những hiệu ứng phụ có thể xảy ra. Nếu việc cho thuốc được 

chỉ định bởi bác sỹ chúng tôi sẽ cần thư của bác sỹ với chi tiết về tình trạng sức khỏe và 

thời gian học sinh cần dùng thuốc đã được chỉ định. 
 

Nhà trường sử dụng một trung tâm y tế địa phương và bác sỹ tư cùng với y tá và nhân viên 

y tế của trường. Học sinh học ở đây hơn 6 tháng được đăng ký với bác sỹ khi học sinh đến 

trường. Nếu học sinh muốn gặp bác sỹ khẩn cấp hoặc không muốn gặp y tá, học sinh phải 

trả tiền cho việc chăm sóc cá nhân. Đa số mọi người ở Vương quốc Anh hài lòng với Dịch 

vụ Y tế và không sử dụng thuốc tư, nhưng chúng tôi có thể giúp học sinh gặp bác sỹ tư nếu 

muốn. 
 

Nếu học sinh không khỏe, học sinh cần đến gặp y tá của trường tại trường số 56-60 đường 

New Dover. Nếu học sinh 17 tuổi hoặc nhỏ hơn, học sinh không được phép ở tại phòng và 

cần được đánh giá y tế bởi y tá. Nếu cần học sinh có thể ở lại khu vực y tế trong ngày và 

được chăm sóc phù hợp. Nếu học sinh bị sốt cao hoặc quá bệnh để di chuyển chúng tôi có 

thể gọi xe cấp cứu hoặc cử nhân viên đến chỗ học sinh. Phòng y tế của trường cung cấp 

dịch vụ chăm sóc điều dưỡng, tiếp cận với bác sỹ và nghỉ ngơi trong ngày. Nếu học sinh 

trên 18 tuổi, học sinh có thể gọi điện báo và y tá sẽ đánh giá nhu cầu của học sinh qua điện 

thoại và khuyên những điều cần làm. Nhà trường có thể nhấn mạnh rằng học sinh trên 18 

tuổi phải đi gặp bác sỹ. 
 

Tất cả học sinh hoặc phải đăng ký nếu học sinh ở đây hơn 6 tháng hoặc có thể tự trả tiền. 

Giữ An toàn và Bảo vệ khỏi các nguy hại 
Nhà trường có một Chính sách Bảo vệ rõ ràng. Tất cả nhân viên của chúng tôi được đào 

tạo về việc bảo vệ để chắc rằng học sinh của chúng tôi được giữ an toàn nhất có thể. Là 

một trường học, chúng tôi thực hiện tất cả các bước cần thiết để bảo vệ những bạn trẻ khỏi 

các nguy hại, sự phân biệt, đối xử tồi tệ và duy trì quyền của học sinh. 
 

Chúng tôi khuyến khích tất cả bạn trẻ cảm thấy an toàn và chúng tôi khuyến khích học sinh 

báo cho chúng tôi biết bất kỳ điều gì khiến học sinh không vui hoặc cảm thấy không thoải 

mái. Luôn có những người lớn có có thể giúp đỡ, lắng nghe và hỗ trợ bất kỳ điều gì học sinh 

cần. 
 

Chúng tôi có một Sỹ quan Bảo vệ (Safeguarding Officer) là người đứng đầu về Nội trú và 

Bảo vệ của trường – Kerry Cosson. Sỹ quan phó về Bảo vệ (Deputy Safeguarding Officer) là 

Anna Anna Brzozowska. Cả hai đều đã được huấn luyện đặc biệt về Bảo vệ Trẻ em. 
 

Tất cả nhân viên, tình nguyện viên và bất kỳ ai làm việc cho chúng tôi đều đã được kiểm tra 

kỹ lưỡng bởi Cục Hồ sơ Tội phạm (Criminal Records Bureau) và là những người an toàn khi 

làm việc với những người trẻ. 
 

Khi có những nghi ngại nghiêm trọng rằng một người trẻ đang có rủi ro, chúng tôi sẽ liên lạc 

với các cơ quan chính phủ, các dịch vụ xã hội hoặc cảnh sát tại địa phương nếu cần. 
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Việc bảo vệ người trẻ trong vòng chăm sóc của chúng tôi là điều quan trọng nhất mà chúng 

tôi làm, và tất cả học sinh không quan trọng độ tuổi, văn hóa, tình trạng khuyết tật, giới tính, 

ngôn ngữ, chủng tộc, tôn giáo và/hoặc định hướng tình dục có quyền được bảo vệ khỏi sự 

lạm dụng, bỏ bê, lợi dụng và/hoặc phân biệt. 
 

Người lớn khi thăm trường phải đăng ký tại tiếp tân hoặc với Người chăm sóc của ngôi nhà 

(House Parent) và phải được nhân viên đi kèm. Người lớn hoặc phụ huynh không được 

phép vào khu vực ở mà không được giám sát. 
 

Học sinh chỉ có thể liên lạc với nhân viên bằng email của trường hoặc điện thoại của trường 

và không được phép 'kết bạn' với nhân viên trên facebook hoặc các mạng xã hội khác. 
 

Không được phép chụp hình học sinh nếu không được học sinh đồng ý. Tất cả học sinh đều 

đồng ý cho trường chụp hình, nhưng học sinh không được phép quay phim hay chụp hình 

học sinh khác mà không được học sinh đó đồng ý. 
 

Nếu có cáo buộc lạm dụng đối với Sỹ quan Bảo vệ (Safeguarding Officer), học sinh phải báo 

cáo với Hiệu trưởng (Principal). Các cáo buộc đối với Hiệu trưởng (Principal) phải được gửi 

đến Giám đốc Điều hành Tập đoàn Giáo dục Cambridge (Cambridge Education Group Chief 

Executive) tại Kett House, đường Station ở Cambridge. Phụ huynh cũng có thể liên lạc với 

ông ấy qua nhà trường. 
 

Việc bảo mật đối với phụ huynh và học sinh sẽ được tôn trọng và người khác sẽ chỉ được 

biết thông tin nếu họ 'cần được biết'. 
 

Nhân viên được hướng dẫn rằng nếu một học sinh thông báo về việc bị lạm dụng họ không 

được giữ bí mật và phải chuyển đến cho một người náo đó được đào tạo để giúp đỡ và hỗ 

trợ. 
 

Luật pháp cấm công bố bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để xác định danh tính học 

sinh hoặc giáo viên nào bị cáo buộc trước khi họ bị kết tội. 

Bắt nạt 
Là một trường học chúng tôi không chấp nhận bất kỳ hình thức bắt nạt nào. Bắt nạt là việc 

gây hấn với ý đồ làm tổn hại người khác. Bắt nạt có thể là về: 
 

Cảm xúc 

Thân thể 

Phân biệt chủng tộc 

Tình dục 

Thành kiến với người đồng tính/thành kiến với người chuyển giới 

Ngôn ngữ 

Trên mạng 

Trên điện thoại 

Tôn giáo 

Liên quan đến những khó khăn trong học tập 
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Liên quan đến tình trạng khuyết tật 
 

Chúng tôi sẽ có hành động dứt khoát đối với bất kỳ ai bị cáo buộc bắt nạt trong trường bằng 

cách thực thi chính sách kỷ luật của chúng tôi.  

 

Lạm dụng chất gây nghiện 
Nhà trường có những chính sách rất rõ ràng chống lại việc lạm dụng chất gây nghiện. Bao 

gồm việc lạm dụng chất có cồn, thuốc hoặc chất kích thích. Việc hút thuốc bị cấm trong 

trường và khu vực ở ngoại trừ đối với học sinh từ 16 tuổi trở lên ở những khu vực được chỉ 

định đặc biệt. Chúng tôi không khuyến khích việc hút thuốc theo bất kỳ hình thức nào. 
 

Nhà trường có quyền gửi học sinh về nhà ngay lập tức nếu học sinh lạm dụng chất gây 

nghiện mà không cần hoàn lại tiền. Nhà trường cũng có quyền thực hiện việc tìm kiếm 

những thứ bất hợp pháp hoặc bị cấm bao gồm tìm trong các gói hàng được gửi vào trường 

khi chúng tôi nghi ngờ có thuốc hoặc chất có cồn. Nhà trường có quyền kiểm tra ngẫu nhiên 

hoặc kiểm tra bất kỳ học sinh nào về việc sử dụng thuốc hoặc chất có cồn. Cảnh sát sẽ 

được thông báo về việc sử dụng những chất gây nghiện bất hợp pháp. 

 

Internet và công nghệ thông tin và truyền thông 
Học sinh chỉ nên sử dụng các hệ thống của trường cho mục đích giáo dục mà thôi. Học sinh 

không được cung cấp tên tài khoản hoặc mật khẩu cho bên thứ ba trong bất kỳ tình huống 

nào. Học sinh không được cung cấp mật khẩu vào các hệ thống tuyển sinh đại học cho 

người khác. 
 

Học sinh không được bình luận, đăng bài hoặc tiếp cận các tài liệu phân biệt chủng tộc, xúc 

phạm, không đúng đắn hoặc phạm pháp. Việc này bao gồm cả đăng bài lên các mạng xã 

hội hoặc bất kỳ hệ thống nào khác trên internet. Học sinh không được tải về hoặc cài đặt 

các phần mềm không được phép lên các thiết bị của nhà trường và không được phép cố 

tình tấn công, làm quá tải hoặc làm bất kỳ dịch vụ nào từ chối hoạt động bình thường. 
 

Học sinh được khuyến khích chỉ sử dụng các tài khoản email được nhà trường chấp thuận. 

 

Hành vi trong trường 
Các tiêu chuẩn cao về hành vi được mong đợi và khen thưởng. Học sinh có thể cố gắng 

nhắm đến một loạt các giải thưởng lãnh đạo và chứng nhận thường xuyên được trao cho 

những công việc đáng khen ngợi. Chúng tôi nhắm đến việc khen thưởng và khuyến khích 

học sinh bất kỳ khi nào có thể và việc khen ngợi trước đám đông về cách cư xử hoặc công 

việc diễn ra thường xuyên. 
 

Khi có điều gì không đúng, nhà trường có chính sách kỷ luật gồm năm mức. Khi học sinh 

nhận được một cảnh cáo kỷ luật chính thức, một bảo sao sẽ được gửi đến học sinh, phụ 

huynh và người đại diện. Học sinh có thể truy cập sổ kỷ luật của mình online và cho phụ 

huynh xem bất kỳ thư nào nếu phụ huynh không nhận được. Học sinh có thể bị đặt ở bất kỳ 

mức nào trong hệ thống kỷ luật dựa trên mức độ nghiêm trọng của lỗi. Học sinh có số lần 
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vắng học tăng cũng sẽ nhận được các cánh cáo kỷ luật. Mức độ kỷ luật cuối cùng sẽ dẫn 

đến việc đuổi vĩnh viễn khỏi trường. Chúng tôi sẽ làm tất cả có thể để tránh việc này diễn ra 

và chúng tôi nhắm đến việc cho học sinh mọi cơ hội để tiến bộ và thành công. 
 

Bất kỳ quyết định nào của Hiệu trưởng (Principal) về việc đuổi học một học sinh sẽ được 

đưa ra trên cơ sở ‘cân bằng xác suất’. Có nghĩa là nếu khả năng học sinh đã làm việc mà 

học sinh bị cáo buộc cao hơn khả năng học sinh đã không làm. Điều này khác với tiêu 

chuẩn ‘ngoài nghi ngờ hợp lý’ được yêu cầu trong một vụ phạm tội. 

 

Than phiền và nút Nói với chúng tôi  
Học sinh luôn được khuyến khích sử dụng nút ‘Nói với chúng tôi’ 

trên mạng nội bộ của trường để cho chúng tôi biết bất kỳ điều gì 

khiến học sinh không vui. Đa số vấn đề đều có thể được giải quyết 

nhanh chóng và dễ dàng nếu học sinh cho chúng tôi biết. Học sinh 

có thể nói trực tiếp với chúng tôi nếu học sinh không vui vì bất kỳ 

điều gì. 
 

Nếu học sinh hoặc phụ huynh không vui về các vấn đề đã báo với nhà trường, có một chính 

sách than phiền chính thức, và bạn có thể ghi lại điều than phiền bằng cách gửi email hoặc 

viết thư cho dịch vụ học sinh tại trường. Địa chỉ email là 

studentservices@catscanterbury.com 
 

Nếu bạn vẫn không vui thì Bước Hai có thể được tiến hành là viết thư, gửi email hoặc nói 

chuyện với Hiệu trưởng (Principal) tại principal@catscollege.com. 
 

Nếu bạn vẫn không vui bạn có thể phản đối lại quyết định trong vòng ba ngày bằng cách 

viết cho Giám đốc Điều hành (Managing Director) của các trường CATS Colleges thông qua 

nhà trường. Đầy đủ chi tiết về quy trình than phiền cùng với tất cả chính sách của chúng tôi 

có bằng tiếng Anh trên trang web của CATS College – catscollege.com 
 

Tất cả than phiền chính thức đều được ghi nhận và theo dõi. 
 

Chúng tôi sẽ giúp bạn nếu bạn cần thêm thông tin hoặc muốn nói chuyện thêm về bất kỳ nội 

dung nào trong này, và thỉnh thoảng có thể giúp dịch các chính sách của trường mà bạn 

muốn biết thêm. 
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