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VITAJTE	V	ŠKOLSKOM	OBVODE	DELTA	

V mene všetkých zamestnancov nášho medzinárodného študentského programu, chcem týmto 
srdečne privítať všetkých, medzinárodných študentov prichádzajúcich do školského obvodu 
Delta. Začína Vám vzrušujúce dobrodružstvo v Kanade a je nám cťou Vás v tom podporiť. 

Aby ste sa mohli, čo najlepšie prispôsobiť v novom učebnom a životnom prostredí, pripravili 
sme pre Vás túto orientačnú príručku pre medzinárodných študentov. Nechajte si čas na 
oboznámenie sa s týmto dokumentom. Mnohí naši zamestnanci sú Vám k dispozícii, ak by ste 
potrebovali pomoc v domácom či školskom prostredí. 

Užite si čas strávený v Delte. Veríme, že sa Vám podarí uskutočniť Vaše predsavzatia a získate 
pri tom priateľstvá na celý život. Váš úspech je na dosah, tak siahnite po danej možnosti a 
využite ju Vaším jedinečným spôsobom. 

S pozdravom, 

Karen Symonds 
Riaditeľka 
Medzinárodný študentský programu 
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KONTAKTNÉ	INFORMÁCIE	KOORDINÁTOROV	ŠTUDENTSKÝCH	
PROGRAMOV	

Podpora zo strany koordinátorov, zodpovedných za pobyt v rodinách: 

Ako rodiny, tak aj študenti, majú oporu v koordinátoroch, zodpovedných za pobyty v rodinách. 
V prípade komplikácií, koordinátori sú trvale k dispozícii. Pokiaľ sa vyskytnú sporné záležitosti 
v prípade školy, obráťte sa na koordinátora medzinárodných študentov vo Vašej škole (prosíme 
pozrieť zoznam telefónnych čísiel a emailových adries). Koordinátori sprostredkúvajú spojenie 
medzi hosťujúcou rodinou, študentom a agentúrou, pokiaľ ktorákoľvek z uvedených strán je 
zainteresovaná, za pomoci diskusie okolo okrúhleho stola, za účasti všetkých strán. 
.   

Úradné hodiny koordinátorov pre pobyt v rodinách 

Koordinátori pracujú v kancelárii školskej správy, na adrese 4585 Harvest Drive, pondelok až 
piatok, od 8.30 do 16.00 h. Mimo uvedených hodín, sú k dispozícii na svojich mobilných 
telefónoch. Kancelárie pre medzinárodný program sa nachádza na prízemí, oproti hlavnému 
vchodu. 

Oblasť Koordinátor telefónne číslo emailová adresa
 Manager Brent Gibson 604-952-5075

Ladner Teri Gallant 604 952 5399 

Severná Delta Tania Hope 604 952 5396 
(North Delta Secondary, Delview, Sands and feeder Elementary schools) 

Tsawwassen Gillian Patrick 604 952 5385 

Severná Delt Michele Ramsden 604 952 5352 

bgibson@GoDelta.ca 

tgallant@GoDelta.ca 

thope@GoDelta.ca 

gpatrick@GoDelta.ca

mramsden@GoDelta.ca 
(Seaquam, Burnsview, and feeder Elementary schools) 

V prípade naliehavej potreby mimo úradných hodín, či počas víkendov, prosíme kontaktovať 
koordinátorov pre pobyt v rodinách alebo riaditeľku Karen Symonds na doleuvedené mobilné 
telefónne čísla: 
Brent Gibson 604-319-0493 
Teri Gallant –  604-319-2575 
Tania Hope –  604-612-1465 
Gillian Patrick –  604-612-4020 
Michele Ramsden  604-329-0373 
Karen Symonds –  604-396-6862 

Na Vaše emaily odpovedáme počas úradných hodín. 

*Pre prípad naliehavej situácie,prosíme pridajte si do Vašich telefónov vyššie uvedené
telefónne čísla.
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MEDZINÁRODNÝ,	STREDOŠKOLSKÝ,	ŠTUDENTSKÝ	PROGRAM,	KONTAKTY:	

Škola Medzinárodný 
študentský 
koordinátor 

Telefón Email 

Burnsview Secondary (BU) Ivana Trinka 604-594-0491 itrinka@deltaschools.ca
Delta Secondary (DE) Jinny Lalonde 604-946-4194 jlalonde@deltaschools.ca
Delview Secondary (DL) Mark Pocock 604-594-5491 mpcock@deltaschools.ca
North Delta Secondary (ND) Stephen Platzer 604-596-7471
Sands Secondary (SA) Emily Lee 604-594-3474 elee@deltaschools.ca
Seaquam Secondary (SE) Wendy Yamazaki 604-591-6166 wyamazaki@deltaschools.ca
South Delta Secondary (SD) Sandra Adamson 604-943-7407 sadamson@deltaschools.ca
INFORMÁCIE	KONTAKTOV	KANCELÁRIE	PRE	MEDZINÁRODNÝ	ŠTUDENTSKÝ	
PROGRAM:	

Riaditeľka pre medzinárodný 
študentský program 

(študentská opatrovníčka) 

Karen Symonds 604-952-5372
604-396-6862(mobil

ksymonds@GoDelta.ca 
(fax)604-952-5383 

Obvodná zástupkyňa riaditeľky 
Podpora pre druhý stupeň 

Claire George 
604-952-5370

604-562 4064(mobil)
cgeorge@GoDelta.ca

Obvodná zástupkyňa riaditeľky 
Podpora pre druhý stupeň 

Dean Eichorn 
604-952-5332
778-549-6891

deichorn@GoDelta.ca

Homestay manager Brent Gibson 
604-952-5075

604-319-0493 (cell)
bgibson@GoDelta.ca

Obvodná koordinátorka 
Podpora pre prvý stupeň 

Kimberley Grimsey 604-952-5394
kgrimsey@GoDelta.ca

Marketingový manažér a 
podpora španielsky a 

portugalsky hovoriacich 
študentov 

Israel Aucca 
604-952-5301

604-230-0299(mobil)
IAucca@GoDelta.ca 

Podpora pre kórejsky 
hovoriacich študentov 

Elaine Chu 
604-952-5305

778-988-6069 (mobil)
echu@GoDelta.ca

Podpora pre kórejsky 
hovoriacich študentov 

Dongmei (Lily) Yang 
604-952-5344

604-790-9304 (mobil)
dyang@GoDelta.ca

Podpora pre japonsky 
hovoriacich študentov 

Akane Nishikiori 
604-952-5381

604-841-0123 (mobil)
anishikiori@GoDelta.ca

Podpora pre vietnamsky 
hovoriacich študentov Tiana Pham 

604-952-5392
604-861-8876 (mobil) tpham@GoDelta.ca

Účtovník/ zdravotné 
zabezpečenie 

Šek ohľadne pobytu v rodinách 
Michelle Lu 604-952-5327 mlu@GoDelta.ca

Administratívna asistentka 
Zápis študentov 

Akiko Takao 604-952-5367
atakao@GoDelta.ca 

Prijímacie konanie a zápis Sungmin Kang 604-952-5302 croesler@GoDelta.ca

Administratívna asistentka Harleen Muker hmuker@GoDelta.ca

splatzer@deltaschools.ca

604-952-5366
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ODEV	DOPORUČENÝ	PRE	ROK	V	DELTE	
**Poznámka: ide o všeobecné pokyny ohľadne toho, čo si treba pribaliť do batožiny 

Marec/ Apríl/ Máj 
- svetre (flís, vlna, bavlna atď)
- mikina, rifle
- tričká s krátkym a dlhým rukávom
- pyžamá
- dáždnik
- slnečné okuliare

sedem až desať párov ponožiek a
rovnaký počet spodného prádla

Jún/ Júl/ August/ September 
- šortky, krátke nohavice, sukne
- tričká, ľahké rifle
- pohodlné topánky
- plavky, slnečný klobúk, slnečné okuliare
- sandále
- ľahký sveter
- ľahká mikina
- sedem až desať párov ponožiek a rovnaký

počet spodného prádla

Október/ November 
- pršiplášť, dáždnik, teplý kabát
- čižmy/ topánky do dažďa
- tričká s dlhým rukávom
- mikiny, svetre
- rifle, tepláky
- rukavice,
- teplé pyžamá, papuče

- sedem až desať párov ponožiek a rovnaký
počet spodného prádla

December/ Január/ Február 
- teplý kabát, dáždnik
- rifle, nohavice, zvršky, mikiny
- teplá čiapka
- rukavice a šál
- odev, ktorý obyčajne nosíte na jar a na jeseň
- teplé pyžamá, papuče
- sedem až desať párov ponožiek a rovnaký

počet spodného prádla
-
- Na lyžiarske výlety:
- lyžiarske nohavice, lyžiarska bunda, lyžiarske

okuliare a teplé nepremokavé rukavice
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 KULTÚRNY	ŠOK	
Kultúrny šok je skutočným psychickým javom, ktorý zažívame po príchode do novej krajiny. 
Kultúrny šok zahŕňa štyri stupne a na každého človeka má iné účinky. Aby ste sa dokázali 
vyrovnať s kultúrnym šokom je potrebné porozumieť jednotlivým fázam a s nimi spojenými 
pocitmi, ktoré sú v danej situácii normálne. Niektorí študenti sú frustrovaní tým, ako je život v 
Kanade iný od toho, na ktorý sú zvyknutí. Často sú unavení z toho, že musia neustále používať 
anglický jazyk. Dobrou správou je, že väčšina študentov sa vyrovná s týmito pocitmi a v 
konečnom dôsledku ich zážitky a dojmy z Delty sú pozitívne. 

OBDOBIE	MEDOVÝCH	TÝŽDŇOV	
Po príchode do Kanady je všetko to čo je nové a iné pre študenta úžasné, skvelé a zaujímavé. Ide 
o jediné obdobie, ktoré zažívajú i turisti, nakoľko sa nikdy nemusia v novej kultúre usadiť. Toto
obdobie môže trvať od týždňa po mesiac a niekedy i dlhšie.

OBDOBIE	ÚZKOSTI	
Ide o obdobie v ktorom si študenti uvedomia, že sú dlhší čas v zahraničí. Kultúrne rozdiely, ktoré 
sa im zo začiatku zdali zaujímavé sú zrazu na prítˇaž. Cítia sa zmätení, izolovaní, unavení z 
každodenného života. Toto obdobie môže byť vyčerpávajúce, hlavne ak sa štúdium anglického 
jazyka stane výzvou 

PRECHODNÉ	OBDOBIE	
Je veľmi dôležité porozumieť tomuto obdobiu. Počas uvedeného obdobia niektorí študenti sú 
nahnevaní, alebo frustrovaní životom v Kanade. Neustále porovnávajú život v Kanade s tým, čo 
majú doma a lamentujú nad rozdielmi. Nebojte sa, je to normálne. Dôležité je rozpoznať uvedené 
príznaky a nepoddať sa im.  

INTEGRAČNÉ	OBDOBIE	
Ako študent akceptuje a uvíta rozdiely, ktoré ho pôvodne znechucovali, kultúrne výzvy, ako aj 
jazykové problémy začínajú ustupovať. Ide o obdobie kedy Vaša skúsenosť štúdia v zahraničí sa 
stáva tým, v čo ste pôvodne dúfali. V komunite, v škole, ako aj v prostredí hosťujúcej rodiny sa 
cítite sebavedome a uvoľnene.  

Zatiaľ, čo je dôležité si uvedomiť horeuvedené fázy, je rovnako dôležité uviesť, že nie každý 
študent prechádza každým zo spomenutých období. Niektorým študentom sa ihneď po príchode 
cnie po domove. Iní zasa nikdy nezakúsia ťažkosti prechodného obdobia a preskočia ihneď do 
obdobia integračného. Dôležité je vnímať čo sa deje a vedieť, že sú tu ľudia, ako koordinátori pre 
pobyt v rodinách, ako aj školskí poradcovia, ktorí sú k dispozícii Vám pomôcť. 
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TIPY	A	RADY	NA	ZNÍŽENIE	ÚČINKOV	KULTÚRNEHO	ŠOKU	
 Vykonajte prieskum. Nadobudnite čo najviac znalostí pred odchodom, aby tak bolo čo

najmenej nepríjemných prekvapení po príchode. Využite internet a neváhajte emailovať
koordinátorovi pre pobyt v rodine.

 S otvorenou mysľou. Neposudzujte a neskúšajte porovnávať. Kanada je iná, ako krajina
odkiaľ pochádzate. Veď to je jeden z dôvodov, prečo ste sa rozhodli študovať v zahraničí.
Naučte sa robiť rôzne veci rôznymi spôsobmi, ak sú odlišné, nepovažujte ich za
nesprávne, či horšie od tých čo poznáte.

 Zapájajte sa. Zapojte sa do školských klubov, alebo športových družstiev, koľko sa len
dá. Aktivizujte sa v komunite.

 Buďte trpezliví. Doprajte si čas na to, aby ste sa adaptovali v novom prostredí a našli si
nových priateľov. Nemajte na seba príliš veľké nároky. Aklimatizácia si žiada čas.

 Buďte aktívni. Ak sa budete cítiť dobre po fyzickej stránke, budete sa cítiť dobre i po
stránke mentálnej. Cvičte pravidelne, každý deň, alebo zapojte rozcvičku doVášho
školského rozvrhu.

 Oddych. Vyhraďte si časť dňa na mentálny oddych. Štúdium, rozprávanie anglicky, ako
aj bežný, každodenný život v novom prostredí a kultúre, vyžadujú veľké množstvo
energie. Nájdite si čas na oddych, počúvajte hudbu, surfujte internetom, alebo čítajte
knihu vo Vašom rodnom jazyku.

 Zorganizujte si spojenie s domovom. Byť v kontakte s rodinou a s priateľmi je životne
dôležité a môže sa stať dôležitou pomôckou počas Vášho pobytu v zahraničí. Príliš veľa
kontaktu však môže mať účinok opačný. Kontaktujte sa, avšak nie na úkor nových
kamarátstiev, zapájania sa do rôznych aktivít, či zanedbávania školských povinností.

 Starajte sa o svoje zdravie. Konzumujte jedlo, ktoré je pre Vás vhodné a po jeho
konzumácii sa cítite dobre. Spite dostatočne. Zvážte konzumáciu vitamínových doplnkov
stravy. Pokiaľ sa cítite chorí, neoddˇaľujte príliš návštevu zdravotníckeho strediska.

 Požiadajte o pomoc. V Delte nie ste sami. Porozprávajte sa s koordinátorom pre pobyt v
rodine, alebo so zamestnancom hosťujúcej školy, ak sa cítite smutní, frustrovaní, či
osamotení.

Najdôležitejšie zo všetkého je: mať na pamäti to, prečo ste prišli do Kanady! Má to byť pre Vás 
výzva a súčasne to má byť iné ako doma. Ak by bola Kanada rovnaká, ako krajina z ktorej 
pochádzate, nemali by ste dôvod sem prísť. 
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KULTÚRA,	ZVYKY	A	ETIKETA	
Vo všeobecnosti sú Kanaďania pohodoví ľudia, ktorí sa radi zabávajú. Neberieme sa príliš vážne 
a neurážame sa ihneď. Existujú však normy a pravidlá, o ktorých je dobré vedieť. Použite zdravý 
rozum a riaďte sa nasledovným, čo robiť a čo nie: 

 Klopať pred tým, ako vstúpite do domu (počkajte, až Vás vyzvú vstúpiť)
 Vyzuť sa pred tým, ako vojdete dnu
 Ak niekoho nechtiac buchnete, povedzte: „Prepáčte“
 Podržať dvere, i cudzincom, pokiaľ vstupujú do budovy
 Povedzte: „ Dobré ráno“ kedˇ zbadáte členov hostiteľskej rodiny pri raňajkách a

pozdravte „Dobrú noc“ kedˇ idete spať, (nevstupujte a nevychádzajte z izby bez toho, aby
ste pozdravili)

 Ak Vám tečie z nosa, použite vreckovku. Nepoťahujte nosom, nakoľko sa to pokladá za
neslušné

 Pokiaľ je to možné, negrgajte na verejnosti
 Nesŕkajte potravu a nežujte s otvorenými ústami
 Nepýtajte sa dospelého na vek (robte tak iba, pokiaľ dotyčnú osobu dobre poznáte)

Kanaďania obyčajne vstávajú skoro, medzi šiestou a siedmou hodinou rannou, večeru jedia 
pomerne skoro, okolo 18.00 h a idú zavčasu spať, obyčajne okolo 22.00 h či 23.00 h. Večeria sa 
vo vopred stanovenú dobu. Je preto dôležité nemeškať a dodržiavať čas vyhradený pre večeru. 

Dvere do spálne sú obyčajne otvorené, pokiaľ sú zatvorené, znamená to, že osoba si želá 
súkromie. Pokiaľ sú dvere zatvorené, znamená to, že je treba pred vstupom zaklopať a musíme 
počkať až nás vyzvú vstúpiť. Kanaďania považujú za čudné, pokiaľ ste vo Vašej izbe a Vaše 
dvere sú stále zatvorené. 
Dvere na kúpeľni sa nechávajú otvorené, pokiaľ tam nik nie je. 

Je potrebné mať v rovnakej úcte Vašu hostiteľskú mamu, rovnako ako Vášho hostiteľského otca. 

Kanaďania si vážia úprimnosť a obyčajne sú priami. Ospravedlňte sa ihnedˇ ako urobíte chybu a 
snažte sa problém vyriešiť a pozerajte sa osobe do očí. Očný kontakt, ktorý je veľmi dôležitý v 
Kanade, znamená úprimnosť a čestnosť. 

Kanaďania jedia po tichu, nesŕkajte potravu. Žutie potravy s otvorenými ústami je v Kanade 
považované za neslušné. 

Kanaďania si čistia zuby pomerne často, aby sa tak zbavili zápachov. Odev nemá smrdieť a tak si 
ho striedajte často. Používajte dezodorant. Kanaďania sa sprchujú, alebo kúpu jeden krát do dňa. 
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Netoleruje sa diskriminácia: 
Je dôležité poznať úlohu pohlavia v kanadskej spoločnosti. Ženy a muži sú si rovní, ako doma 
tak i na verejnosti. Domáce práce sú zvyčajne spravodlivo rozdelené medzi obe pohlavia. 

Kanada je liberálnou a multikultúrnou spoločnosťou. Diskriminácia akéhokoľvek druhu je 
neprípustná. V Kanade, všetci ľudia, vrátane prisťahovalcov a návštevníkov majú právo byť 
rovnoprávni bez ohľadu na rasu, etnikum, pohlavie, vierovyznanie, sexuálnu orientáciu a telesné 
postihnutie. 

Dôležité: Všetci študenti sú si rovní a sú povinní sa vzájomne rešpektovať ako je horeuvedené, 
vrátane národnosti. Študenti, ktorí šikanujú iných študentov, budú vylúčení z medzinárodného 
študentského programu. 

Buďte slušní. Povedzte: „prosím“ a „ďakujem“, tam kde sa to hodí a pokiaľ potrebujete pomoc, či 
upútať niekoho pozornosť použite:“prepáčte“. Neprerušujte iných počas rozprávania, hlavne nie 
učiteľov. 

Zdvihnúť ruku a čakať, až Vám učiteľ odpovie, je bežným protokolom v triedach. 

Primeraný fyzický kontakt: 
Kanaďania si vážia svoj osobný priestor, ale určité formy fyzického kontaktu sú bežné. Potriasť si 
rukou je štandardné pokiaľ sme boli niekomu predstavený po prvý krát a potľapkanie po chrbte je 
bežné, pokiaľ chceme niekoho povzbudiť, či pogratulovať. Objatie pri poslednej rozlúčke, alebo ak 
chceme niekoho utešiť, je bežné. 

Zdravenie učiteľov: 
Kanaďania pri pozdravení používajú svoje krstné mená. Avšak v triede používajte oslovenia: pán, 
pani, slečna a k tomu priezvisko osloveného učiteľa. Napr. Pán Smith. 

Doučovanie: Pokiaľ potrebujete domáceho učiteľa, spojte sa s koordinátorom pre pobyt v rodine, 
ktorý doporučí kvalifikovaného domáceho učiteľa, či agentúru. 
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 ŽIVOT	VO	VAŠOM	NOVOM	DOMOVE	

Život v kanadskom dome je pravdepodobne taký, ako ste si ho predstavovali. Hostiteľské rodiny 
sú rôzne, vrátane tých s deťmi i bez detí. Niektoré majú oboch rodičov a niektoré iba jedného.  

Kúrenie a elektrina: 
Väčšina kanadských domov má centrálne kúrenie (kotol na prírodný plyn). V domoch je 
väčšinou teplejšie cez deň a chladnejšie v noci. Domy sú správne postavené ako aj izolované. 
Napriek tomu majú Kanaďania radšej doma chladnejšie. Pokiaľ Vám je chladno, povedzte svojej 
hostiteľskej rodine aby Vám dala extra deku atd. Kanaďania nosia po dome teplejšie oblečenie, 
ako svetre, domáce župany a papuče.  

Kanadská sieť, ako aj elektrické zásuvky sú rovnaké ako v USA. Elektrický prúd má 110 Voltov 
a frekvenciu 60 Hertzov. Kanaďania sú uvedomelí, čo sa týka spotreby energie. Vypnite svetlo 
keď opustíte miestnosť a vypnite všetky spotrebiče po ich použití 

Jedlo a nápoje: 
Rodiny obyčajne jedia tri krát denne. Počas týždňa sú zväčša raňajky ľahké a rýchle. Bežné sú 
cereálie a toast. Raňajky sú samoobslužné. Väčšina študentov si nosí do školy zabalený obed, 
pripravený hostiteľskou rodinou. Večera je najdôležitejším a najväčším jedlom celého dňa. Je to 
čas na jedenie, relax i rozprávanie. Veľa Kanaďanov dojedá zbytky, či už druhý deň na obed, či 
na večeru druhého dňa.  

Doporučujeme plne využiť výhody večere, je to jedinečná príležitosť zapojiť sa do Vašej rodiny 
a zlepšiť si tak úroveň anglického jazyka. 

Kanadská strava je veľmi rôznorodá..  . V ktorýkoľvek daný deň môže kanadská rodina večerať: 
talianske cestoviny, rýchle vyprážanú čínu, mäso na severoamerický spôsob na grile, dusené 
mäso. V miestnych potravinách je možné kúpiť prísady do jedál z celého sveta. Informujte Vašu 
rodinu o Vašich alergiách na jedlo a rovnako i o Vašich obľúbených jedlách. Jedlo sa zvyčajne 
podáva na domáci spôsob, teda, že sa každý obslúži sám a vezme si na čo má chuť.  

Poznámka: Voda v Delte je čistá a pitná priamo z vodovodu,. V súčasnosti sa väčšina Kanaďanov 
domnieva, že konzumácia vody z plastových fliaš je zdraviu škodlivá a zároveň škodí životnému 
prostrediu. Voda z vodovodu v Britskej Kolumbii je najčistejšia na svete a nakoľko prichádza 
priamo z miestnych hôr je i veľmi číra. Prosíme, nezdráhajte sa ak Vám Vaša hostiteľská rodina 
podá vodu z vodovodu. 
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V kúpeľni a v práčovni: 
Väčšina Kanaďanov sa sprchuje ráno pred odchodom do školy, či do práce. Porozprávajte sa s 
členmi Vašej rodiny, kedy je najlepšie sa osprchovať, aby tak nevznikali rady na kúpeľňu. Ak sa 
chcete osprchovať večer, urobte tak pred 21.00 h, aby ste tak nerušili Vašu rodinu neskoro v noci. 
Obyčajne sa ľudia v Kanade sprchujú desať minút. Pamätajte, že kotle v kanadských domoch 
nemajú veľkú kapacitu a tak dlhé sprchovanie môže spôsobiť nedostatok teplej vody v celom 
dome.  

Po použití, udržujte kúpeľňu čistú a v suchu. Odstráňte vlasy z odtoku vo vani aj umývadle, aby 
sa tak odtok neupchal. Dajte vlasy do odpadkového koša. Kúpeľňa má vyzerať rovnako po 
Vašom odchode z nej, ako vyzerala pri Vašom príchode.  

Kanalizácia v Kanade má vysokú kapacitu a inštalácie v domoch sú trvácne. Toaletný papier sa 
splachuje v záchode, ale ženské hygienické potreby je treba umiestniť do odpadkového koša.  

Kanaďania si perú raz za týždeň. Umiestnite špinavé prádlo do koša, ktorý Vám dala hostiteľská 
rodina. Hostiteľská mama potom prádlo roztriedi a dá prať biele a jemné prádlo spolu a separátne 
dá oprať tmavé veci a rifle. Kanaďania neperú v rukách spodnú bielizeň každý deň a nevyvesia 
ju na šnúru, ako je zvykom v ázijských krajinách. Väčšina Kanaďanov vlastní sedem až desať 
kusov spodnej bielizne, aby tak vydržali až do následujúceho pracieho dňa. Nezabudnite si 
priniesť dostatočné množstvo spodnej bielizne a ponožiek. 

Kanaďania majú radi svoje súkromie, preto zaklopte na dvere, pred tým ako Vás pozvú do 
vnútra. Nevstupujte bez vyzvania do izby, alebo kúpeľne. Nevstupujte do spálne Vašej 
hostiteľskej rodiny, kedˇ jej členovia nie sú doma, nakoľko to je ich súkromný priestor.  

Vaše súkromie je rovnako dôležité pre kanadské rodiny a oni budú rovnako rešpektovať aj Vašu 
izbu. Avšak majte na zreteli, že hostitelia, ako dospelí, majú nárok, z rôznych dôvodov vojsť do 
Vašej izby v dobe Vašej neprítomnosti, napríklad z dôvodu upratovania. 

Komunikujte s Vašou hostiteľskou rodinou. Neostávajte vo svojej izbe za zatvorenými dvermi. 
Sadnite do obývačky a prečítajte si časopis, pozerajte televízor s rodinou, pomôžte v kuchyni a 
zúčastnite sa rodinných stretnutí. 

Kanadský rodinný život je neformálny. Členovia rodiny sa zabávajú a doberajú sa, občas si 
vystrelia aj z rodiča. Na rodičov sa deti dívajú s rešpektom, ale neformálne a hravo.  

Kanaďania majú radi svojich domácich miláčikov, niekedy sa na nich dívajú , ako na členov 
rodiny. Niekedy psy spávajú v posteli s majiteľom. Neuťahujte si z domácim zvierat a 
neubližujte im. 

Zapamätajte si dátumy mimoriadnych udalostí v rodine, ako napríklad narodeniny a pomôžte ich 
osláviť. Je vhodné, či už vyrobiť, alebo kúpiť blahoželanie s milým obsahom. 
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PRAVIDLÁ	A	OČAKÁVANIA	POBYTU	V	RODINE	

1. Študent musí rešpektovať nasledujúce pravidlá

Študent je povinný: 

 udržiavať v čistote svoju izbu aj
kúpeľňu a upratať po sebe v kuchyni

 rešpektovať večierku doma I v škole
 predstaviť svojich priateľov

hostiteľským rodičom a požiadať o
zvolenie, aby mohol mať hostí doma

 upovedomiť hostiteľských rodičov o
tom kam ide, s kým a kedy sa vráti

 rešpektovať členov rodiny, ich majetok
a domový poriadok

 pokiaľ je mimo domu, musí byť študent
zastihnuteľný mobilom

 nenosiť do svojej izby jedlo a nápoje
bez povolenia

 pokiaľ študent spôsobí škodu v dome,
je povinný ju rodine uhradiť

 snažiť sa zapájať do rodinných aktivít
 musí mať písomné povolenie od

rodičov a školského koordinátora v
prípade, že cestuje mimo oblasti Lower
Mainland, alebo do zahraničia

 nesmie mať vo svojej izbe študentov
opačného pohlavia

2. Hostiteľský rodič/ rodičia sú povinní poskytnúť študentovi následovné

Hostiteľský rodič/ rodičia sú zaviazaní 
poskytnúť: 

 čisté prostredie s primeraným dozorom
 každý týždeň poskytnúť čisté uteráky a

posteľnú bielizeň
 tri jedlá denne a k tomu desiatu a

olovrant
 rozumné využitie celého domu a

príslušenstva, vrátane návodov k nim
 primerané pravidlá a primerané veku v

súlade s pravidlami školského obvodu
 súkromnú izbu s posteľou, s vankúšom

a prikrývkou,posteľnou bielizňou,
stolom, skrinkou, lampu, príborníkom,
odkladacím priestorom pre knihy a
školské materiály,

 prístupom na internete

 kľúčom od domu
 priestor, čas a možnosť na štúdium a na

vypracovanie všetkých, školských úloh
a zadaní

 koľko sa len dá, pomáhať pri
vypracovaní domácich úloh a zadaní

 kontakt so školou, týkajúci sa
akademického napredovania študenta,
ako aj prítomnosť na rodičovských
združeniach, ak je to potrebné

 preprava z letiska a na letisko
 preprava do školy, v prípade, že je

škola vzdialená od bydliska viac ako 20
minút peši
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 OKOLO	DOMU	

Zapájanie sa do rodinného života: 
Študent prebýva v hostiteľskej rodine, ako jej člen a je nabádaný, aby pôsobil aktívne pri 
všetkých, rodinných udalostiach. Taktiež vyzývame členov rodiny, aby spoločne večerali so 
študentmi, z dôvod konverzácie a rodinného života. Študenti majú byť nabádaní, aby sa 
zúčastňovali komunitných činností ako napríklad výlety organizované odborom parkov a 
rekreácie, miestnymi mládežníckymi cirkevnými skupinami atď. Študent sa má zúčastňovať na 
činnostiach rodiny počas víkendu. 

************************************************************************ 
Používanie telefónu  
Študent môže používať domáci telefón, ale na medzimestské hovory musí použiť volaciu kartu. 

************************************************************************ 
Mobilné telefóny: 

 Študent si musí byť vedomý, že v Kanade potrebuje mobil. Hostiteľské rodiny musia byť
schopné, počas svojej neprítomnosti, zastihnúť študenta, ako aj v prípade mimoriadnych
udalostí.

 Mobil musí mať funkciu sms a záznamník
 Mobil musí byť nabitý na plno, kedˇ študent odchádza z domu
 Študent musí urýchlene odpovedať na telefónny hovor, pokiaľ je mimo domu

(nevypínajte prosím mobilný telefón)
 Všetci členovia hostiteľskej rodiny sú povinní mať mobilné telefónne číslo študenta
 Pre prípad mimoriadnej udalosti, prosíme uložiť si do Vášho mobilného telefónu,

telefónne číslo riaditeľky: Karen Symonds – 604 396-6862

************************************************************************** 
Používanie počítača  
Hostiteľské rodiny sú povinné zabezpečiť prístup na počítač za účelom vypracovania domácich 
úloh a kontroly emailov z domu. Hostiteľské rodiny nie sú povinné zabezpečiť neobmedzený 
prístup na počítač a v niektorých prípadoch musia zaviesť prísne obmedzenia surfovania na 
internete. Ustanoví sa čas , ktorý môže študent stráviť surfovaním na internete. Ak hostiteľská 
rodina zistí, že študent navštevuje nevhodne stránky, upovedomí koordinátora pre pobyt v 
rodinách, ako aj rodičov. Ak je študent pristihnutý pri prezeraní pornografického materiálu, je mu 
okamžite pozastavený prístup na počítač a môže byť vylúčený z programu. 

************************************************************************* 
Domáce práce a pranie: 
Študenti sú povinní udržiavať svoju izbu v čistote. Môžu byť požiadaní, aby po sebe odložili 
riad, alebo ho odložili do umývačky. Tak isto môžu im byť uložené určité domáce povinnosti, 
vhodné pre ich vekovú skupinu. 

*************************************************************************** 
Stráženie detí a venčenie psov: 
Medzinárodní študenti nesmú strážiť mladšie deti, alebo venčiť psov. 
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VEČIERKY	
V porovnaní s inými kultúrami chodia kanadské rodiny spať pomerne zavčasu a to medzi 22.00 
a 23.00 h. Vtedy je obdobie pokoja a ticha v dome. Ak musíte byť v tejto dobe hore, z dôvodu 
vypracovania domácich úloh, rešpektujte prosíme ticho v izbe (vedzte, že osadenstvo domu spí). 
Telefonovanie do domu po 21.30 h je v Kanade považované za nevhodné, nakoľko nik nechce 
byť vyrušovaný po tomto čase. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Žiaci základných škôl: 
Vo väčšine rodín majú žiaci večierku okolo 19.00 či 20.00 h od nedele do štvrtku a medzi 21.00 
a 22.00 h, cez víkendy. 

Pokiaľ žiaci opúšťajú dom sú povinní vykonať následovné: 
 Vopred požiadajte o povolenie hostiteľskú rodinu (rodina má právo povedať nie, nakoľko

zastupuje rodičov)
 Podrobne informujte Vašu rodinu o tom, kam idete
 Majte plne nabitý mobilný telefón
 Informujte Vašu rodinu o tom s kým idete, ako i kontakt na rodinu danej osoby
 Rešpektujte večierku a neprichádzajte domov po uvedenom čase
 Zatelefonujte a informujte Vašu rodinu, ak Vám ušiel autobus, alebo ak meškáte

Študenti stredných škôl  
As a rule of thumb, most families set 9:00pm to 9:30 pm curfew Sunday through Thursday, and 
the weekend curfew would be 10:00pm or 11:00pm. 

If going out of the home, students must: 
Vo väčšine rodín majú študenti večierku okolo 21.00 h či 21.30 h od nedele do štvrtku a medzi 
22.00 a 23.00 h, cez víkendy. 

Pokiaľ študenti opúšťajú dom, sú povinní vykonať následovné: 
 Vopred požiadajte o povolenie hostiteľskú rodinu (rodina má právo povedať nie,

nakoľko zastupuje rodičov)
 Podrobne informujte Vašu rodinu o tom, kam idete
 Majte plne nabitý mobilný telefón
 Informujte Vašu rodinu o tom s kým idete, ako i kontakt na rodinu danej osoby
 Rešpektujte večierku a neprichádzajte domov po uvedenom čase
 Zatelefonujte a informujte Vašu rodinu, ak Vám ušiel autobus, alebo ak meškáte

Noc u priateľov  
Študenti majú povolenú noc u priateľov, iba v prípade ak je zabezpečený dohľad dospelého. 
Vaša hostiteľská rodina je povinná sa spojiť s rodinou kde sa prenocovanie koná a ubezpečiť sa 
po rozhovore s dospelou osobou, že uvedené prenocovanie je schválené. Včas informujte Vašu 
hostiteľskú rodinu o podrobnostiach, aby sa tak mohli včas spojiť s rodinou, v ktorej sa 
prenocovanie koná a mohli tak uvedené prenocovanie schváliť. Vedzte, že Vaša hostiteľská 
rodina môže prenocovanie zamietnuť z akýchkoľvek dôvodov. 
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 PRIATELIA	

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Výlety s priateľmi, pre žiakov základných škôl  
Tak ako je u rodičov bežné, je dôležité vedieť kde sa dieťa nachádza v dobe mimo školy. Ak 
ste na návšteve u kamarátov, je potrebné informovať hostiteľskú rodinu o tom kde ste, s 
kým a kedy prídete domov. Pred odchodom, ste povinní získať súhlas Vašej rodiny. Vo 
všeobecnosti, žiaci základných škôl neopúšťajú Deltu bez doprovodu člena hostiteľskej 
rodiny, alebo iného, dôveryhodného dospelého. 

Výlety s priateľmi pre študentov stredných škôl 
Ako je u mladistvých zvykom, je dôležité aby opatrovateľ vedel, kde sa študent nachádza v 
období mimo školy. Pokiaľ idete do nákupného strediska, do Vancouveru, na návštevu k 
priateľom, informujte vopred Vašu hostiteľskú rodinu o tom, kde ste, s kým ste a kedy sa 
vrátite domov. Poskytnite Vašej rodine kontaktné informácie o Vašich priateľoch a majte 
plne nabitý telefón.  
Vaša hostiteľská rodina má právo povedať nie z akýchkoľvek dôvodov. Majte na pamäti, že 
oni sú Vašimi rodičmi po dobu pobytu v Kanade, aj v prípade, že Vy s ich rozhodnutím 
nesúhlasíte, sú to oni, ktorí sú zodpovední za Vašu bezpečnosť a duševnú pohodu.  

Rešpektujte všetky večierky. Ak porušíte pravidlá domácnosti, Vaša hostiteľská rodina má 
právo obmedziť v budúcnosti Vaše práva a slobody. 

Návštevy priateľov: 
Študent je povinný požiadať o povolenie hostiteľskú rodinu, zakaždým kedˇ si chce priviesť 
návštevu domov. Väčšina hostiteľských rodín súhlasí s občasným prenocovaním iných 
študentov u nich v dome, ale študent je povinný získať súhlas, pri každej príležitosti, o tom 
či to jeho hostiteľskej rodine vyhovuje. Buďte úctivý a zdvorilý, Kanaďania majú zväčša 
radi keď ich študenti majú návštevu, avšak je doba kedˇ návšteva vhodná pre rodinu nie je, 
preto žiadajte vždy o povolenie. 

Denné výlety na miestne hory: 
Pre študentov, ktorí idú na deň, lyžovať s priateľmi na miestne kopce, musí byť pripravený 
plán 

1. Je potrebné mať, pre všetkých účastníkov, zoznam študentov, ich domácich a mobilných
telefónnych čísiel, ako aj kontakty na rodičov študentov.
2. Mať pripravený denný plán: na ktorý kopec sa ide, začiatok a koniec, doprava.
3. Mať pripravený kontakt v priebehu dňa: poslať sms, v určitú dohodnutú dobu,
zatelefonovať, alebo poslať sms, pri odchode z lyžiarskeho strediska a na ceste domov.
4. Študenti sú povinní mať plne nabité mobilné telefóny neustále pri sebe.
5. Študenti sú povinní lyžovať vo dvojici, nikdy nie sami.
6. Študenti sú povinní ustanoviť plán o tom, kde sa stretnú.
7. Hostiteľské rodiny sú povinné kontaktovať opatrovníka/ opatrovníčku, v prípade obáv, že
študent nekoná v súlade uvedených pravidiel.
8. Hostiteľské rodiny sú povinné konať ako starostliví rodičia, v prípade celodenných
výletov a ubezpečiť sa, že uvedený plán je primeraný a prijateľný.
9. Hostiteľské rodiny majú právo výlet zrušiť, v prípade, že majú starosť, že študent nie je
dostatočne vyspelý, alebo ak nie je študent schopný dodržiavať protokol. Začiatočníci na
lyžiach nesmú lyžovať sami, bez doprovodu dospelého, avšak lyžovanie s autorizovaným
inštruktorom je povolené.
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POPLATKY	ZA	POBYT	V	RODINÁCH	

Poplatky za pobyt v rodinách  
Študent je povinný uhradiť hostiteľskej rodine sumu 950 kanadských Dolárov, na začiatku 
každého mesiaca. Výnimku tvorí väčšina študentov z Nemecka, ako aj niektoré skupiny 
študentov, ktoré majú poplatky uhradené vopred, priamo do rúk školského obvodu. Ostatní 
študenti uhradia poplatok priamo hostiteľskej rodine. 
Poplatky počas prázdnin (platné od 1. septembra 2019) 

 
 
 
 
 
 
 

Rodičia na návšteve: Program pobytu v rodinách poskytuje študentom pobyt v rodinách po 
dobu ich školskej dochádzky. Rodičia, ktorí sa ohlásia vopred a ktorí prídu na návštevu 
študentov, so súhlasom hostiteľskej rodiny, sú povinní uhradiť čiastku 35 Dolárov za noc. 
. 

 Pobyt v rodine je vypočítaný na základe poplatku 950 kanadských Dolárov mesačne (alebo 32 
 Dolárov, za každú ďalšiu noc) 

 Prázdniny študenta (Regulárny školský rok, od 1. septembra do 30. júna  
 Počas školského roku je študent povinný uhradiť v plnej sume poplatky za pobyt, bez ohľadu na 
 svoju neprítomnosť, dovolenky, alebo iné dôvody. 

 Prázdniny študenta (Letný semester 01. júl až 31. august) 
 Po dobu letného semestra študent platí za každú noc svojej neprítomnosti, 16 Dolárov , teda  
polovicu z bežného poplatku. 

 V prípade, že je študent neprítomný po dobu troch týždňov, alebo dlhšie, je možnosť zabaliť si 
 veci do krabíc, vypratať izbu a umožniť tak hostiteľskej rodine izbu prenajať inému študentovi, 
 alebo za iným účelom. V takomto prípade, sa poplatok za izbu neplatí. Študenti spolu s 
 hostiteľskými rodinami sa môžu dohodnúť, či je možné uskladniť po dobu letných mesiacov 
 krabice s vecami študenta.V tomto prípade, ak je priestor v garáži, alebo v pivnici domu, môže 
 rodina účtovať študentovi poplatok 50 Dolárov mesačne.  

Škody spôsobené v dome: 

Pokiaľ študent spôsobí škodu v dome, je povinný ju promptne uhradiť hostiteľskej rodine. 
Nebudˇte prestrašení pokiaľ dôjde k nehode. Je to súčasť života a je to normálne. Nik sa nebude 
rozčuľovať, ak sa niečo neočakávané stane. Povedzte o tom Vašej hostiteľskej rodine a 
ospravedlňte sa. Zvážia, či sa dá problém odstrániť a my nájdeme riešenie pre daný problém.  
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ZMENA	BYDLISKA,	HOSTITEĽSKEJ	RODINY	

 

 

 

Zmena bydliska: 
Adaptácia v novom prostredí, kultúre a v novej rodine, Vám bude chvíľu trvať. 
Nové prostredie je iné od toho, ako to, na ktoré ste zvyknutí z domova, kde sa 
cítite pohodlne. Po príchode do nového prostredia budete unavení z pásmového 
posunu a zo starostí z nového života. Doprajte si čas na to aby ste sa prispôsobili 
novému prostrediu a porozprávajte sa s hostiteľskou rodinou o starostiach, ktoré 
Vás trápia. Kanaďania sú ľudia slobodne mysliaci a uprednostnia ak sa s nimi 
porozprávate v prípade Vašich ťažkostí.  

Ak po určitej dobe ešte stále máte pocit, že chcete zmeniť bydlisko, prosíme 
kontaktujte koordinátora pre pobyt v rodinách alebo riaditeľku Karen Symonds. 
V prípade problémov je prvým krokom pokus, či je možné urobiť určité zmeny 
vo Vašom súčasnom bydlisku, aby sa tak vyriešilo nedorozumenie. V prípade 
zmeny Vášho bydliska, dáme Vám k nahliadnutiu výber iných domov a Vy si 
vyberiete ten, ktorý Vám bude najlepšie vyhovovať. 

Vedzte, že Vaša hostiteľská rodina musí byť upovedomená v dvojtýždňovom 
predstihu o zmene domu. Máte možnosť sa presťahovať ihnedˇ (platiť tak dva 
nájmy po dobu dvoch týždňov, v dvoch rôznych domoch), alebo ostať v dome 
pôvodného bydliska a presťahovať sa až po dvoch týždňoch. Váš koordinátor pre 
pobyt v rodinách Vám pomôže a usmerní v danej situácii. 
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 OBMEDZENIA	

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Riadenie motorového vozidla: 
Medzinárodní študenti nesmú robiť testy na riadenie motorového vozidla, alebo riadiť 
motorové vozidlo, počas pobytu v Kanade. 

Výlety, ktoré zahŕňajú pobyt cez noc, mimo domu hostiteľskej rodiny: 
Študenti, ktorí sa zúčastňujú výletu do Whistleru, alebo iných lokalít musia mať ako povolenie 
od školského obvodu, tak aj dozor osoby staršej ako 25 rokov, ktorú môžeme skontaktovať vo 
veci ručenia. Hostiteľské rodiny majú za povinnosť nás podrobne informovať o plánovaných 
výletoch študenta. 

Stopovanie: 
Stopovanie je zakázané 

Fajčenie: 
Fajčenie je zakázané všetkým našim študentom. Nákup cigariet v Kanade, maloletou osobou je 
ilegálnym činom pri ktorom dochádza k porušovaniu zákona. 

Drogy/ Alkohol Nie je akceptovateľné, aby medzinárodní študenti v Kanade požívali alkohol a 
drogy. Je to protizákonné a pokiaľ k tomu dôjde, vyústi to do neodkladnej výpovedi z 
programu, ako aj vyhostenia z Kanady. 

Návšteva Spojených štátov amerických: 
Pre vstup do Spojených štátov amerických, potrebujú študenti z väčšiny krajín vízum. Rovnako 
je treba  mať aj extra zdravotné poistenie. Študenti majú zakázané opustiť Kanadu bez toho, 
aby informovali Karen Symonds (riaditeľku medzinárodného študentského programu). Súčasne 
musíte podložiť, že budete pod dozorom dospelej osoby, ako aj písomné povolenie Vašich 
rodičov. Včas informujte Vašu hostiteľskú rodinu, aby Vám dali povolenie a pomohli pri 
zaobstarávaní požadovaných dokumentov. 

Zájazdy cestovných kancelárií a pobyty: 
Študenti sa nesmú zúčastňovať výletov dlhších ako jeden deň, bez dozoru dospelej osoby. 
Cestovná kancelária nie je dospelou osobou. Máte povolené cestovať s Vašou hostiteľskou 
rodinou, s rodinou priateľa, Vaším príbuzným, ktorý je dospelou osobou, alebo na školské 
výlety, v sprievode učiteľa. Pozhovárajte sa s Vašou hostiteľskou rodinou ohľadne výletov, 
ktoré plánujete uskutočniť, aby ste získali včas náležité povolenie. Výlety a pobyty nesmú stáť 
v ceste školskej dochádzke. 

Platené zamestnanie po dobu pobytu v Kanade: 
Kanadský prisťahovalecký úrad nepovoľuje študentom majúcim študentské povolenia (vízum), 
pracovať v platených zamestnaniach počas pobytu v Kanade. Pokiaľ k tomu dôjde, môže to 
mať za následok vypovedanie zo školského obvodu v Delte. 
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 ŠTÚDIUM	V	KANADE	

Dôležité predpisy v škole 
: 
1. Ste povinní navštevovať všetky predmety. Vynechávanie návštevy školských predmetov nie je
povolené. Slabá dochádzka môže mať za následok vypovedanie z programu.
2. Príďte včas na každú hodinu.
3. Robte si domáce úlohy a zadania každý deň, odovzdávajte ich načas.
4. Nepodvádzajte a neopisujte.

Niektoré z charakteristík kanadského vzdelávania 

Je pravdepodobné, že budete pozorovať odlišnosti medzi systémom vzdelávania v Kanade a vo 
Vašej krajine. Dôležité je, aby ste porozumeli a akceptovali úlohu študenta v kanadskom, 
vzdelávacom systéme. Tu je niekoľko všeobecných charakteristík kanadského, vzdelávacieho 
systému: 

 Študenti sú nabádaní, aby sa pýtali otázky pre objasnenie, pre overenie si informácií,
alebo pre rozšírenie obzoru. Filozofia vzdelávania v Kanade zahŕňa ideu, že študenti sú
zapojení do interaktívneho vzdelávacieho procesu, čo značí nesedieť pasívne a
akceptovať, alebo učiť sa spamäti to, čo povie učiteľ.

 Vzťah medzi študentom a vyučujúcim je skôr neformálny, v porovnaní s inými
krajinami.

 Skupinové zadania sú dôležitou súčasťou vyučovacieho procesu, cení sa pri tom
spolupráca, tolerancia a kompromis.

 Diskusia je často používaná, ako nástroj pri výuke. Od študenta sa očakáva, že je
schopný diskutovať, aby tak rozvíjal svoje nápady a názory, aby ich potom prezentoval za
účelom reakcií. Jedným z hlavných cieľov diskusie je prísť k vzájomnej zhode oboch
zúčastnených strán, alebo dospieť k vyriešeniu daného problému.

 Študenti sa neučia len o informáciách, ale aj o tom ako dôjsť k záveru, vyriešiť problémy
a ako ich analyzovať. Súčasťou uvedeného procesu je aj otázka na študentov, ako dospeli
k danej odpovedi, nie iba to, aká je odpoveď.

 Podvádzanie/ plagiátorstvo (Vami odovzdaná práca, ktorá bola vypracovaná inou
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TIPY	PRE	ŠTÚDIUM	V	KANADE	

 V prípade, že nerozumiete, neváhajte sa opýtať. Učitelia
očakávajú, že im budú kladené otázky. Ubezpečte sa, že rozumiete
stanoveným zadaniam. Pokiaľ mlčíte, bude to pokladané za znak,
že tomu rozumiete. V prípade, že sa chcete niečo opýtať, alebo
potrebujete pomoc, učitelia sú zvyčajne k dispozícii, pred a po
vyučovaní.

 Príďte na hodinu včas. Ak sa nemôžete dostaviť, alebo prísť načas,
informujte v predstihu školu a objasnite dôvod. Pokiaľ zameškáte
hodinu, spojte sa nasledujúci deň s učiteľom a vysvetlite dôvod
absencie a čo ste zameškali.

 Je pravdepodobné, že sa Vám budú zdať hodiny v Kanade menej
formálne, ako tie na ktoré ste z domu zvyknutí. Budete si musieť
tiež zorganizovať čas, nakoľko nedostanete rozvrh na dobu mimo
vyučovacích hodín. Starostlivo si naplánujte čas, rozdeľte si ho
medzi prácu do školy, cvičenie anglického jazyka a oddych.

Odovzdajte všetky zadania na čas. Pokiaľ to nie ste schopní urobiť, 
porozprávajte sa s učiteľom pred tým, ako je treba zadanie odovzdať. V 
prípade, že zameškáte zadania/ kvízy/ skúšky, spojte sa s učiteľom a 
informujte sa, či a ako sa zameškané dá dobehnúť. 

 Zorganizujte si Vaše poznámky. Uchovajte si všetky učiteľmi,
rozdané texty.
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MIMORIADNE	UDALOSTI	A	ZDRAVOTNÉ	POISTENIE		

 
 
 

  
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Kartička kontaktov, v prípade mimoriadnej udalosti  
Prosíme, ubezpečte sa, aby ste mali pri sebe kartičku kontaktov, v prípade naliehavej udalosti, ako 
aj finančný obnos, v prípade, že ste mimo domova. Na kartičke má byť Vaše meno, meno 
hostiteľskej rodiny, adresa a všetky telefónne čísla.  

Zavolajte 911, v prípade, že potrebujete pomoc zo strany polície, hasičov, alebo sanitky. Operátori 
na telefónnom čísle 911 sú Vám k dispozícii v rôznych jazykoch, preto požiadajte opomoc vo 
Vašom rodnom jazyku. Číslo 911 je službou zdarma.  

ZDRAVOTNÉ A ZUBNÉ KRYTIE 
Zdravotné krytie: 
Študent je po príchode do Kanady krytý dočasným, súkromným, zdravotným plánom, ktorý je 
prevádzkovaný súkromnou spoločnosťou s názvom „ Chráň ma“. Vami prijatý balíček bude 
obsahovať zdravotnú kartičku, informácie a zoznam kliník, kde je možné prísť bez časenky. 

V prípade, že prídete na celý rok, sa po vypršaní troch mesiacov, zmení Vaše zdravotné krytie na 
Britskokolumbijský plán zdravotných služieb (ide o vládny plán zdravotných služieb - MSP, 
používaný všetkými Kanaďanmi). Vaša MSP kartička Vám bude zaslaná do školy a v momente kedˇ 
ju obdržíte, nahradí Vašu kartičku „ Chráň ma“ , ktorú ste obdržali ihnedˇ po príchode do Kanady. 

Zubné krytie:  
Bežná zubná starostlivosť, nie je krytá zdravotným plánom. Pokiaľ máte poškodené zuby v 
dôsledku nehody, tak je ošetrenie kryté. Pokiaľ, počas pobytu v Kanade potrebujete zubný zákrok, 
porozprávajte sa s hostiteľskou rodinou, ktorá Vám pomôže vybaviť časenku k zubárovi.  

Zdravotná starostlivosť: 
V prípade ochorenia, usilujte sa získať zdravotnú pomoc, pokiaľ je to potrebné. Požiadajte o pomoc 
budˇ Vašu hostiteľskú rodinu, alebo Vášho učiteľa. Ak ste vážne chorí, alebo v prípade naliehavej 
zdravotnej udalosti, chodˇte rovno do nemocnice a kontaktujte ihneď Karen Symonds na 
telefónnom čísle 604 396-6862, ako aj Vašu hostiteľskú rodinu. 

Bezpečnosť: 
Nikdy nenoste pri sebe veľké sumy peňazí v hotovosti, zvlášť nie do školy. Dávajte pozor na Vaše 
osobné veci v škole. Nenechávajte bez dozoru iPod, peňaženku, laptop. Skrinky v škole nemusia 
byť úplne v bezpečí pred krádežou a najlepšie je mať cenné veci neustále pri sebe. Nedávajte 
nikomu kombináciu Vašej skrinky. 
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 TIPY	PRE	OSOBNÚ	BEZPEČNOSŤ	

Na ulici: 
 Naplánujte si kam idete, vedzte kde ste a informujte ostatných o Vašom rozvrhu
 Vyhýbajte sa skratkám a tmavým, izolovaným miestam
 Noste so sebou identifikačný dokument, ako aj obmedzenú hotovosť
 Nenechajte sa voziť osobami, ktoré nepoznáte
 Telefónne volania 911 sú zdarma z akéhokoľvek telefónu (búdky, mobilného telefónu

atdˇ)
 Informujte Vašu hostiteľskú rodinu a Vašich priateľov o tom, kde sa nachádzate
 Pri prechode cez cestu, počkajte až sa svetlo na semafore zmení na zelenú, počkajte až sa

premávka zastaví a prejdite rýchlo na druhú stranu, nevstupujte do cesty a nečakajte, že
sa premávka zastaví

Bicyklovanie: 
 Dopravné predpisy v Britskej Kolumbii požadujú, aby cyklisti nosili počas jazdy na

bicykloch helmu
 Dopravné predpisy pre cyklistov platia rovnako, ako pre vodičov motorových vozidiel.

Rešpektujte dopravné značky, ako aj dopravnú signalizáciu
 Nejazdite bicyklom po chodníku, alebo po priechode pre chodcov
 Noste vždy  odev jasných farieb s reflexnými prvkami a cyklistickú helmu.
 V noci ste povinní používať predné a zadné svetlo
 Zamykajte bicykel. Primknite rám a koleso k cyklo-stojanu. Odporúčame použiť zámok v

tvare písmena U.

Podvody/ podfuky: 
 Nikdy nedávajte, alebo nepožičiavajte peniaze osobe, ktorá Vás osloví na ulici. Ľudia

zneužijú Vašu dôveru.
 Pri nákupe sa presvedčte, že Vám vystavili účet a že Vám naúčtovali správnu sumu.
 Určite si preverte, že Vám bola promptne vrátená Vaša, banková karta.
 Iba v prípade konkrétneho nákupu, poskytnite informácie, alebo kópiu Vašej, bankovej

karty.

Záverom: 
Chopte sa tejto skúsenosti. Zakúste časy dobré i zlé, obdobia nervozity aj radosti. Na záver v 
sebe objavíte silné stránky, o ktorých ste pred tým nemali tušenie. V nasledujúcich desaťročiach, 
sa budete dívať späť, na vlastné rozhodnutie štúdia v zámorí, ako na míľnik, ktorý vytvoril to, 
čím ste sa stali v dospelosti, umožňujúc Vám takto vytvoriť silnú a unikátnu kontribúciu v 
globálnej komunite, Vaším jedinečným spôsobom. Sme hrdí, že sme aspoň malou troškou 
prispeli k tejto Vašej ceste. 
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WELLNESS	RESOURCES	

BC Helpline for Children: 1-800-663-9122 
- May be called to report when a child or youth under 19 years of age is being abused or

neglected.  There is a legal duty to report your concern to a child welfare worker.

Kids Help Phone: 1-800-668-6868 
- Counselling and mental health support

Kelty Mental Health Resource Centre (www.keltymentalhealth.ca) 
- Counselling and mental health support

Child & Youth Mental Health Walk-In (South End)  
220 – 5000 Bridge Street 
Delta, BC 

Child & Youth Mental Health Walk-In (North End) 
200 – 11861 - 88th Avenue 
North Delta, BC 

Deltassist - 604 594-3455 (deltassist.com) 
- Individual & Family Counseling, Youth Suicide Prevention,

Alcohol and Drug Counselling

Downloadable App for Anxiety:  MindShift 
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