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1. Tiêu đề

Quy tắc này là Quy Tắc Thực Hành Giáo Dục (Chăm Sóc 
Mục Vụ cho Sinh Viên Quốc Tế) năm 2016.

2. Bắt đầu

Quy tắc này có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7, 2016.

3. Phiên bản trước đây được bãi bỏ và  
thay thế

1. Quy Tắc Thực Hành Chăm Sóc Mục Vụ cho Sinh Viên 
Quốc Tế có hiệu lực ngay trước khi quy tắc này có hiệu 
lực (phiên bản trước đây) được bãi bỏ và thay thế bởi 
quy tắc này.

2. Mặc dù có điều khoản phụ (1), phiên bản trước đây vẫn 
có hiệu lực (như thể nó chưa bị bãi bỏ và thay thế) liên 
quan đến sinh viên quốc tế đã ghi danh với một nhà 
cung cấp dịch vụ trước ngày 1 tháng 7, 2016 và áp dụng, 
trừ quy tắc này, cho đến 31 tháng 12, 2016.

4. Quy tắc là công cụ lập pháp

Quy tắc này là một công cụ lập pháp và là một công cụ 
không được phép vì mục đích của Đạo Luật Lập Pháp 
(Legislation Act) năm 2012, và phải được trình cho Hạ 
Viện theo mục 41 của Đạo Luật.

5. Mục đích của quy tắc

Mục đích của quy tắc này là hỗ trợ các mục tiêu giáo 
dục quốc tế của Chính Phủ bằng cách—

a. yêu cầu các bên ký kết thực hiện mọi bước cần thiết 
để bảo vệ sinh viên quốc tế; và

b. đảm bảo, ở mức có thể, rằng sinh viên quốc tế có 
một trải nghiệm tích cực ở New Zealand, hỗ trợ 
thành tích học tập của các em.

6. Phạm vi áp dụng của quy tắc

1. Phạm vi áp dụng của quy tắc này là để quy định, cùng 
với sự đảm bảo chất lượng được quy định bởi Đạo Luật 
Giáo Dục năm 1989,—

a. kết quả được tìm kiếm từ các bên ký kết dành cho 
sinh viên quốc tế; và

b. các quy trình chính được yêu cầu đối với các bên ký 
kết để hỗ trợ phúc lợi, thành tích, và các quyền của 
sinh viên quốc tế.

2. Quy tắc này không áp dụng cho các hoạt động của một 
bên ký kết liên quan đến những sinh viên nào đi học 
bên ngoài New Zealand.

3. Đơn vị quản lý quy tắc có thể miễn áp dụng tất cả hoặc 
một phần của quy tắc cho các sinh viên sau đây:

a. sinh viên có tư cách thay đổi từ sinh viên trong nước 
thành sinh viên quốc tế;

b. sinh viên ghi danh tham gia một chương trình  
học từ xa.

PHẦN 1 
Giới thiệu
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7. Các định nghĩa chung

1. Trong quy tắc này, trừ phi ngữ cảnh có yêu cầu khác,— 

Đạo luật có nghĩa là Đạo Luật Giáo Dục năm 1989

đại diện có nghĩa là một cá nhân, đơn vị hoặc tổ chức 
thay mặt một nhà cung cấp dịch vụ hoặc bên ký kết, và 
bao gồm một đại diện có hợp đồng phụ

đơn vị quản lý quy tắc có nghĩa là cá nhân hoặc cơ 
quan được chỉ định theo mục 238FA(1) của Đạo Luật

người chăm sóc được chỉ định có nghĩa là người thân 
hoặc bạn thân của gia đình được chỉ định bằng văn bản 
bởi cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của sinh viên 
quốc tế dưới 18 tuổi làm người chăm sóc và cung cấp 
chỗ ở cho sinh viên đó

sinh viên trong nước có cùng ý nghĩa như trong mục  
2 của Đạo Luật 

DRS có nghĩa là Kế Hoạch Giải Quyết Bất Đồng Theo 
Hợp Đồng với Sinh Viên Quốc Tế (International Student 
Contract Dispute Resolution Scheme) được lập ra bởi 
mục 238J của Đạo Luật

Các quy định DRS có nghĩa là các quy định được đặt ra 
theo mục 238M của Đạo LUật 

thủ tục tìm hiểu và xác minh có nghĩa là thủ tục thu 
thập thông tin báo cáo và xác minh liên quan đến một 
bên khác trước khi ký kết cam kết ràng buộc 

cơ quan đảm bảo chất lượng giáo dục có nghĩa là 
một cơ quan được Đạo Luật cho phép thực hiện cá chức 
năng đảm bảo chất lượng liên quan đến các bên ký kết 

chương trình học bao gồm các lớp học, khóa học, 
chương trình hoặc kế hoạch đào tạo—

a. được duyệt hoặc miễn tuân theo mục 4E, Phần 18, 
hoặc Phần 20 của Đạo Luật; và

b. nhà cung cấp đã được chứng nhận cho phép cung 
cấp hoạt động đó (trường hợp bắt buộc theo Phần 
18 hoặc 20 của Đạo Luật); và

c. nhà cung cấp đã được cho phép đánh giá dựa trên 
các tiêu chuẩn đánh giá liên quan (trường hợp bắt 
buộc theo Phần 18 hoặc 20 của Đạo Luật) 

ghi danh có nghĩa là đăng ký hoặc tiếp nhận một người 
với tư cách một sinh viên tham gia chương trình học tổ 
chức bởi một bên ký kết sau khi sinh viên đã chấp nhận 
đề nghị tham gia chương trình học của bên ký kết,  
và sự ghi danh có ý nghĩa tương ứng 

xa xứ có nghĩa là quy trình đưa một người từ quốc  
gia hay địa phoưng này đến một quốc gia hay địa 
phương khác

cơ chế bảo hộ lệ phí có nghĩa là cơ chế được duyệt 
trong các quy định được ban hành theo mục 253(1)(e) 
của Đạo Luật 

nhà trọ có nghĩa là chỗ ở được cung cấp cho sinh viên 
quốc tế tại nơi cư trú của một gia đình hoặc hộ gia đình 
trong đó không có quá 4 sinh viên quốc tế trọ 

sinh viên quốc tế có cùng ý nghĩa như trong mục 238D 
của Đạo Luật 

người giám hộ hợp pháp, liên quan đến sinh viên 
quốc tế, có nghĩa là người, theo chỉ định của tòa hoặc 
chỉ định bằng chúc thư, có trách nhiệm đối với phúc lợi 
và hỗ trợ tài chính của học sinh, và chăm sóc cho học 
sinh ở quốc gia quê nhà của học sinh

PHẦN 2 
Cách đọc quy tắc này
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nhà tập thể có giấy phép có nghĩa là nhà tập thể có 
giấy phép theo Các Quy Định Giáo Dục (Nhà Tập Thể) 
năm 2005

cha mẹ, liên quan đến sinh viên quốc tế, có nghĩa là cha 
hoặc mẹ của sinh viên, là người có trách nhiệm đối với 
phúc lợi và hỗ trợ tài chính của sinh viên 

nhà cung cấp có cùng ý nghĩa như trong mục 238D của 
Đạo Luật

hồi hương có nghĩa là quy trình đưa một người về quốc 
gia quê quán hoặc quốc gia nơi họ có quốc tịch

người chăm sóc tại nơi cư trú có nghĩa là—

a. người chăm sóc tại nhà trọ; hoặc

b. người quản lý nhà tập thể có giấy phép hoặc người 
khác có trách nhiệm chăm sóc sinh viên quốc tế 
trong nhà tập thể có giấy phép; hoặc

c. một người chăm sóc được chỉ định; hoặc

d. trong trường hợp nhà ở tạm thời, là một người 
giám sát

nhà tập thể của nhà trường có nghĩa là một nhà tập 
thể có giấy phép thuộc sở hữu hoặc quản lý của một 
trường học và được đơn vị quản lý quy tắc phê duyệt 
dành cho sinh viên quốc tế nào ghi danh năm 1 đến 
năm 6 trong trường, hoặc được 10 tuổi trở xuống và ghi 
danh với bất kỳ nhà cung cấp nào khác

bên ký kết có nghĩa là một nhà cung cấp dịch vụ là một 
bên ký kết của quy tắc này 

đại diện theo hợp đồng phụ có nghĩa là cá nhân, đơn 
vị hoặc tổ chức có hợp đồng với một đại diện để thay 
mặt cho đại diện đó.

2. Trong quy tắc này, trường hợp tham chiếu độ tuổi của 
một người là tham chiếu độ tuổi của người đó vào ngày 
sinh nhật gần nhất của họ.

3. Một thuật ngữ được sử dụng trong quy tắc này và được 
quy định trong Đạo Luật nhưng không có trong quy tắc 
này sẽ có cùng ý nghĩa như trong Đạo Luật.
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PHẦN 3 
Trở thành bên ký kết

8. Chức năng của đơn vị quản lý quy tắc  
là nhận và đánh giá đơn đăng ký làm  
bên ký kết

Đơn vị quản lý quy tắc phải—

a. nhận đơn đăng ký từ các nhà cung cấp nào muốn 
trở thành các bên ký kết của quy tắc này; và

b. đánh giá các đơn đó dựa trên—

i. các tiêu chí để trở thành một bên ký kết được 
quy định ở khoản 9; và

ii. mục đích và phạm vi áp dụng của quy tắc này, 
được quy định trong các khoản 5 và 6.

9. Các tiêu chí để trở thành bên ký kết

Các tiêu chí để một đương đơn trở thành một bên ký 
kết của quy tắc này là như sau:

a. đương đơn là một nhà cung cấp;

b. đương đơn cung cấp, hoặc có ý định cung cấp 
chương trình học;

c. đương đơn có các phương pháp quản lý tài chính 
và hiệu quả hoạt động chấp nhận được;

d. đương đơn có áp dụng các chính sách và thủ tục sẽ 
cho phép họ đạt được các kết quả mong muốn và 
các quy trình bắt buộc bởi quy tắc này;

e. đơn vị quản lý quy tắc không thấy đương đơn là 
không thích hợp để phê duyệt làm một bên ký kết 
của quy tắc này theo cách khác

10. Đơn vị quản lý quy tắc có thể gạch tên 
bên ký kết theo yêu cầu của bên ký kết

Theo yêu cầu của một bên ký kết, đơn vị quản lý quy tắc 
có thể gạch tên một bên ký kết ra khỏi quy tắc này.
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PHẦN 4 
Các bên ký kết phải làm gì

Tiếp thị và quảng bá

11. Kết quả 1: tiếp thị và quảng bá

Các bên ký kết phải đảm bảo rằng việc tiếp thị và quảng 
bá với các sinh viên quốc tế triển vọng về các dịch vụ 
mà bên ký kết cung cấp phải gồm có thông tin rõ ràng, 
đầy đủ và chính xác, cho phép các sinh viên đó đưa ra 
lựa chọn sáng suốt về các dịch vụ được cung cấp.

12. Quy trình

Mỗi bên ký kết phải—

a. chủ động tìm cách tìm hiểu các nhu cầu thông tin 
của sinh viên quốc tế; và

b. phát triển và cung cấp thông tin cho sinh viên quốc 
tế và xem xét thông tin để đảm bảo thông tin được 
cập nhật; và

c. đảm bảo rằng sinh viên quốc tế nhận được, ở mức 
tối thiểu, thông tin về các vấn đề sau:

i. kết quả đảm bảo chất lượng của bên ký kết; và

ii. chương trình học, nhân viên, cơ sở vật chất, và 
trang thiết bị dành cho sinh viên quốc tế; và

iii. DRS; và

iv. kết quả học tập có thể có dành cho sinh viên 
quốc tế, bao gồm các kế hoạch định hướng để 
học lên cao và đi làm, khi phù hợp; và

v. chi phí học và chi phí sinh hoạt ước tính dành 
cho sinh viên quốc tế; và

vi. chỗ ở và phương tiện đi lại, hoặc các cách thức 
để nhận thông tin đó.

Đại diện

13. Kết quả 2: quản lý và giám sát các  
đại diện

Các bên ký kết phải quản lý và giám sát các đại diện 
của mình một cách hiệu quả (có nghĩa là, các đại diện 
mà các bên ký kết có hợp đồng thay mặt cho họ) để 
đảm bảo rằng các đại diện đó—

a. cung cấp cho sinh viên quốc tế thông tin và tư vấn 
đáng tin cậy về việc học tập, làm việc, và sinh sống 
tại New Zealand; và

b. hoạt động một cách chính trực và chuyên nghiệp 
đối với sinh viên quốc tế triển vọng

14. Quy trình

Mỗi bên ký kết phải—

a. thực hiện và ghi nhận các thủ tục kiểm tra tham 
khảo đối với các đại diện tiềm năng để đảm bảo 
ở mức có thể rằng họ đã không dính líu đến bất 
kỳ hành vi nào giả mạo, gây sai lạc, lừa đảo, hay vi 
phạm pháp luật; và

b. ký kết hợp đồng bằng văn bản với từng đại diện 
của họ; và

c. chấm dứt hợp đồng với các đại diện nếu có bằng 
chứng cho thấy rằng các đại diện đó hoặc các đại 
diện theo hợp đồng phụ của họ—

i. đã dính líu vào bất kỳ hành vi nào mang tính 
nghiêm trọng, cố ý và tiếp diễn, có bản chất giả 
mạo, gây sai lạc, lừa đảo, hoặc vi phạm pháp 
luật; hoặc

ii. đã gây phương hại đến sự tuân thủ quy tắc này 
của bên ký kết; và

d. đảm bảo rằng các đại diện có thể tiếp cận, và duy 
trì thông tin cập nhật về các nghĩa vụ của họ như 
quy định trong hợp đồng với bên ký kết.
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Đề nghị, ghi danh và hợp đồng

15. Kết quả 3: đề nghị, ghi danh và hợp đồng

Các bên ký kết phải—

a. hỗ trợ sinh viên quốc tế (hoặc cha mẹ hoặc người 
giám hộ hợp pháp của sinh viên quốc tế dưới 18 
tuổi) đưa ra các quyết định sáng suốt về ghi danh, 
phù hợp với kết quả giáo dục mong muốn; và

b. đảm bảo rằng sinh viên quốc tế (hoặc cha mẹ hoặc 
người giám hộ hợp pháp của sinh viên quốc tế dưới 
18 tuổi) có thông tin cần thiết để hiểu được các 
quyền lợi và nghĩa vụ của họ trước khi ký kết hợp 
đồng ràng buộc pháp lý với một bên ký kết; và

c. đảm bảo rằng các giấy tờ thích hợp được lưu giữ và, 
khi thích hợp, cung cấp cho sinh viên quốc tế (hoặc 
cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của sinh viên 
quốc tế dưới 18 tuổi).

16. Quy trình

1. Mỗi bên ký kết đảm bảo rằng sinh viên quốc tế nhận 
được, ở mức tối thiểu, thông tin về các vấn đề sau:

a. kết quả đánh giá gần nhất của các cơ quan đảm bảo 
chất lượng:

b. thông báo tuân thủ và điều kiện được ban hành 
theo Đạo Luật mà đơn vị quản lý quy tắc chỉ đạo 
phải được chia sẻ với sinh viên quốc tế triển vọng: 

c. sự giáo dục được cung cấp và kết quả giáo dục, ví 
dụ, có được cấp bằng hay không:

d. các điều kiện hoàn tiền tuân thủ kết quả và quy 
trình trong các khoản 29 và 30:

e. nhân viên, cơ sở vật chất và trang thiết bị:

f. các dịch vụ và sự hỗ trợ khả dụng:

g. yêu cầu bảo hiểm và visa để tham gia chương trình 
học của bên ký kết:

h. quy tắc này và các quy định DRS:

i. toàn bộ chi phí liên quan đến sự đề nghị chương 
trình học.

2. Mỗi bên ký kết phải đảm bảo rằng chương trình học 
được đề nghị là tuân thủ Đạo Luật và là phù hợp với  
kỳ vọng, trình độ tiếng Anh và khả năng học tập của 
sinh viên.

3. Mỗi bên ký kết phải đảm bảo rằng, trước khi ký kết hợp 
đồng với bên ký kết hoặc ghi danh với bên ký kết, mỗi 
sinh viên quốc tế (hoặc cha mẹ hoặc người giám hộ hợp 
pháp của sinh viên, nếu sinh viên dưới 18 tuổi) được 
thông báo về các quyền và nghĩa vụ của sinh viên liên 
quan đến việc tham gia chương trình học của bên ký 
kết, bao gồm các quyền theo quy tắc này.

4. Mỗi bên ký kết phải đảm bảo rằng có một hợp đồng 
bằng văn bản được ký kết giữa bên ký kết và mỗi sinh 
viên quốc tế (hoặc cha mẹ hoặc người giám hộ hợp 
pháp của sinh viên, nếu sinh viên dưới 18 tuổi), gồm có 
thông tin rõ ràng về các ngày bắt đầu và kết thúc ghi 
danh, điều kiện chấm dứt ghi danh, và điều kiện chấm 
dứt hợp đồng.

5. Mỗi bên ký kết phải đảm bảo rằng, ở mức khả thi, trong 
khi sinh viên quốc tế ghi danh với bên ký kết để tham 
gia chương trình học trong thời gian 2 tuần trở lên, sinh 
viên có bảo hiểm thích hợp— 

a. bảo hiểm đi lại của sinh viên—

i. đến và rời khỏi New Zealand; và

ii. trong địa phận New Zealand; và

iii. nếu đi lại là một hoạt động trong khóa học, ở 
bên ngoài New Zealand; và

b. chăm sóc y tế tại New Zealand, bao gồm chẩn đoán, 
thuốc theo toa, phẫu thuật, và nhập viện; và

c. hồi hương hoặc sự xa xứ của sinh viên vì bị bệnh 
hoặc bị thương nghiêm trọng, bao gồm bảo hiểm 
chi phí đi lại mà các thành viên gia đình phải trả để 
hỗ trợ việc hồi hương hoặc xa xứ; và

d. bảo hiểm tử vong cho sinh viên, bao gồm  
bảo hiểm—

i. chi phí đi lại cho các thành viên gia đình đến  
và rời khỏi New Zealand; và 

ii. chi phí đưa thi thể về nước hoặc ra nước  
ngoài; và

iii. chi phí tang lễ.

6. Mỗi bên ký kết phải đảm bảo rằng, khi thích hợp, bên 
ký kết nhận được thỏa thuận bằng văn bản của cha  
mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của sinh viên quốc 
tế dưới 18 tuổi đối với các quyết định ảnh hưởng đến 
sinh viên.
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Các vấn đề nhập cư

17. Kết quả 4: các vấn đề nhập cư

Các bên ký kết phải—

a. đảm bảo rằng họ không cho phép hay tiếp tục cho 
phép một người tham gia chương trình học nếu 
người đó không được cho phép theo Đạo Luật 
Nhập Cư năm 2009 để tham gia chương trình  
học; và

b. thực hiện các biện pháp đề phòng hợp lý và thực 
hiện thủ tục tìm hiểu và xác minh trong việc khẳng 
định xem sinh viên quốc tế có quyền tham gia 
chương trình học mà họ ghi danh hay không theo 
Đạo Luật Nhập Cư năm 2009.

18. Quy trình

Mỗi bên ký kết phải—

a. đảm bảo rằng mỗi sinh viên quốc tế ghi danh với 
bên ký kết có tư cách nhập cư cần thiết để học tại 
New Zealand; và

b. báo cáo cho Sở Nhập Cư New Zealand về các hành 
vi đã biết hoặc nghi ngờ vi phạm các điều kiện visa 
của sinh viên quốc tế; và

c. thông báo cho Sở Nhập Cư New Zealand về việc 
chấm dứt ghi danh.

Định hướng

19. Kết quả 5: định hướng

Các bên ký kết phải đảm bảo rằng sinh viên quốc tế có 
cơ hội tham gia một chương trình được thiết kế hiệu 
quả và phù hợp với độ tuổi, cung cấp thông tin và tư 
vấn cần thiết cho sinh viên khi sinh viên bắt đầu chương 
trình học.

20. Quy trình

1. Mỗi bên ký kết phải đảm bảo rằng chương trình định 
hướng của họ—

a. cung cấp cho từng sinh viên quốc tế thông tin và 
tư vấn đầy đủ về mọi chính sách liên quan của nhà 
trường; và

b. cung cấp cho từng sinh viên quốc tế thông tin và 
tư vấn đầy đủ về các dịch vụ, sự hỗ trợ, và cơ sở vật 
chất mà bên ký kết đề nghị; và

c. cung cấp tên và chi tiết liên hệ của các nhân viên 
được chỉ định phụ trách hỗ trợ sinh viên quốc tế; và

d. cung cấp thông tin thích hợp liên quan đến sức 
khỏe và sự an toàn của sinh viên quốc tế; và

e. cung cấp thông tin về các thủ tục giải quyết khiếu 
nại dành cho sinh viên quốc tế, cả nội bộ lẫn bên 
ngoài; và

f. cung cấp thông tin về việc chấm dứt ghi danh.

2. Đối với sinh viên quốc tế dưới 18 tuổi, bên ký kết phải 
đảm bảo, khi thích hợp, rằng cha mẹ, người giám hộ 
hợp pháp, hoặc người chăm sóc tại nơi cư trú của sinh 
viên tại New Zealand và đi cùng sinh viên có thể tiếp 
cận thông tin hoặc chương trình định hướng đã cung 
cấp cho sinh viên.

Sự an toàn và sức khỏe

21. Kết quả 6: sự an toàn và sức khỏe

Các bên ký kết phải—

a. cung cấp một môi trường học tập an toàn cho sinh 
viên quốc tế; và

b. cung cấp sự hỗ trợ đầy đủ đảm bảo phúc lợi của 
sinh viên quốc tế; và

c. ở mức khả thi, đảm bảo rằng sinh viên quốc tế sống 
trong một môi trường an toàn.

22. Quy trình: tổng quát

Mỗi bên ký kết phải—

a. phản ứng công bằng và hiệu quả với các trường 
hợp hành vi không thích hợp của, hoặc ảnh hưởng 
đến, sinh viên quốc tế; và

b. lập và duy trì các chính sách để quản lý hành vi 
thích hợp, được truyền đạt cho nhân viên và sinh 
viên và được triển khai hiệu quả; và 

c. tư vấn cho sinh viên quốc tế về cách—

i. báo cáo và giải quyết các vấn đề về sức khỏe 
và sự an toàn (đối với các hoạt động cả trong 
khuôn viên trường lẫn ngoài khuôn viên 
trường); và

ii. ứng phó một trường hợp khẩn cấp (đối với 
các hoạt động cả trong khuôn viên trường lẫn 
ngoài khuôn viên trường); và

iii. tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và tư 
vấn; và

iv. tham gia với lực lượng Cảnh Sát và Cơ Quan Bảo 
Vệ Trẻ Em, Thanh Thiếu Niên và Gia Đình  
New Zealand; và
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d. có thông tin chi tiết liên hệ cập nhật của từng sinh 
viên quốc tế và người thân gần nhất của các em; và

e. đảm bảo rằng sinh viên quốc tế luôn (24 giờ mỗi 
ngày, 7 ngày trong tuần) có thể liên hệ với ít nhất 
một nhân viên trong trường hợp khẩn cấp.

23. Quy trình: sinh viên quốc tế dưới 18 tuồi

1. Liên quan đến sinh viên quốc tế dưới 18 tuổi, mỗi bên 
ký kết phải—

a. không ghi danh một sinh viên quốc tế 10 tuổi trở 
lên nhưng dưới 18 tuổi, không sống với cha mẹ 
hoặc người giám hộ hợp pháp trừ phi—

i. học sinh được đưa vào nhóm học sinh được 
giám sát thích hợp gồm các em có chương trình 
học không quá 3 tháng; hoặc 

ii. học sinh được chăm sóc bởi một người chăm 
sóc tại nơi cư trú; và

b. có thông tin chi tiết liên hệ cập nhật của cha mẹ, 
người giám hộ hợp pháp, và người chăm sóc tại nơi 
cư trú của sinh viên; và

c. duy trì sự liên lạc hiệu quả với cha mẹ, người giám 
hộ hợp pháp, hoặc người chăm sóc tại nơi cư trú 
của sinh viên về phúc lợi và tiến bộ học tập của các 
em; và

d. đảm bảo rằng có ít nhất 1 nhân viên được chỉ định 
để chủ động giám sát và giải quyết bất kỳ quan ngại 
nào về sinh viên quốc tế dưới 18 tuổi; và

e. đảm bảo rằng họ nhận được xác nhận bằng văn 
bản của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp về 
kế hoạch bàn giao sự chăm sóc cho sinh viên quốc 
tế sau khi thời gian ghi danh của sinh viên với bên 
ký kết chấm dứt.

2. Khoản này áp dụng bên cạnh các yêu cầu của khoản 22.

24. Quy trình: sinh viên quốc tế dưới 10 tuồi

1. Mỗi bên ký kết phải đảm bảo rằng sinh viên quốc tế 
dưới 10 tuổi sống với cha mẹ hoặc người giám hộ hợp 
pháp, trừ phi các em được cung cấp chỗ ở trong nhà tập 
thể của nhà trường.

2. Khoản này áp dụng bên cạnh các yêu cầu đặt ra trong 
khoản 22 và 23.

25. Quy trình: sinh viên quốc tế có nguy cơ 
hoặc có nhu cầu đặc biệt

1. Mỗi bên ký kết phải đảm bảo rằng—

a. có các biện pháp thích hợp được áp dụng để đáp 
ứng nhu cầu và giải quyết các vấn đề của sinh viên 
quốc tế có nguy cơ hoặc có nhu cầu đặc biệt; và

b. cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của sinh viên 
dưới 18 tuổi hoặc người thân gần nhất của sinh 
viên 18 tuổi trở lên biết được bất kỳ tình huống nào 
trong đó sinh viên có nguy cơ hoặc có nhu cầu đặc 
biệt; và

c. trường hợp thích hợp và tuân thủ các nguyên tắc của 
Đạo Luật về Quyền Riêng Tư (Privacy Act) năm 1993, 
các vấn đề liên quan đến sinh viên sẽ được báo cáo 
cho các cơ quan thích hợp chẳng hạn như Cảnh Sát 
và Sở Bảo Vệ Trẻ Em, Thanh Thiếu Niên và Gia Đình 
New Zealand, và cho đơn vị quản lý quy tắc.

2. Sinh viên có nguy cơ nếu bên ký kết có căn cứ hợp lý cho 
rằng có một vấn đề nghiêm trọng liên quan đến sức khỏe, 
sự an toàn, hay phúc lợi của sinh viên, bao gồm ví dụ—

a. sinh viên không thể tự bảo vệ bản thân một cách 
đầy đủ tránh bị xâm hại hay bóc lột nghiêm trọng:

b. sinh viên không thể bảo vệ phúc lợi cá nhân của 
bản thân một cách đầy đủ.

3. Sinh viên có nhu cầu đặc biệt gồm có sinh viên nào:

a. có khó khăn về thể chất, giác quan, nhận thức, tâm 
lý xã hội, hoặc hành vi, hoặc một sự kết hợp những 
khó khăn này, và khó khăn hay những khó khăn 
đó ảnh hưởng đến khả năng của các em trong việc 
tham gia, học tập và đạt thành tích; hoặc

b. yêu cầu phải cung cấp các chương trình hoặc môi 
trường học tập được điều chỉnh, hoặc thiết bị hay tài 
liệu chuyên dụng để hỗ trợ các em tiếp cận chương 
trình học, tham gia, học tập và đạt thành tích.

4. Khoản này áp dụng bên cạnh các yêu cầu đặt ra trong 
khoản 22, 23 và 24.
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26. Quy trình: chỗ ở

1. Liên quan đến sinh viên quốc tế dưới 18 tuổi được  
chăm sóc bởi một người chăm sóc tại nơi cư trú, bên ký 
kết phải—

a. đảm bảo rằng chỗ ở của sinh viên là an toàn, có 
điều kiện chấp nhận được, và đáp ứng mọi yêu cầu 
của quy định và pháp luật; và

b. đảm bảo rằng thủ tục kiểm tra an toàn thích hợp 
đã được hoàn tất đối với người chăm sóc tại nơi cư 
trú; và

c. duy trì sự liên lạc hiệu quả với sinh viên và cha mẹ 
hoặc người giám hộ hợp pháp của các em khi phát 
sinh các vấn đề về chỗ ở, và phải có trách nhiệm giải 
quyết các vấn đề đó, bao gồm báo cáo cho các nhà 
chức trách liên quan và chuyển sinh viên sang chỗ ở 
thích hợp; và 

d. tiến hành phỏng vấn sinh viên một cách đầy đủ và 
làm việc tại gia để giám sát và đánh giá chất lượng 
của dịch vụ chăm sóc tại nơi cư trú, cân nhắc độ tuổi 
của sinh viên, thời gian lưu trú và các yếu tố liên 
quan khác; và 

e. đảm bảo rằng cha mẹ hoặc người giám hộ hợp 
pháp của sinh viên đã cung cấp thỏa thuận bằng 
văn bản mà người chăm sóc được chỉ định sẽ phụ 
thuộc vòa sự phê duyệt của bên ký kết và bên ký 
kết không chịu trách nhiệm chăm sóc cho sinh viên 
khi sinh viên thuộc quyền quản lý của người chăm 
sóc được chỉ định; và

f. đảm bảo rằng có sự tách biệt thích hợp đối với sinh 
viên quốc tế với các sinh có độ tuổi khác ở nơi ở; và

g. đảm bảo rằng sinh viên được giám sát thích hợp  
ở nơi ở.

2. Liên quan đến sinh viên quốc tế 18 tuổi trở lên sống ở 
chỗ ở được cung cấp hoặc bố trí bởi bên ký kết, bên ký 
kết phải—

a. đảm bảo rằng chỗ ở của sinh viên là an toàn, có 
điều kiện chấp nhận được, và đáp ứng mọi yêu cầu 
của quy định và pháp luật; và

b. duy trì sự liên lạc hiệu quả với sinh viên khi phát 
sinh các vấn đề về chỗ ở, và phải có trách nhiệm giải 
quyết các vấn đề đó, bao gồm báo cáo cho các nhà 
chức trách liên quan.

3. Liên quan đến sinh viên quốc tế 18 tuổi trở lên tự bố trí 
chỗ ở, bên ký kết phải đảm bảo rằng sinh viên được chỉ 
dẫn tìm sự tư vấn và thông tin phù hợp sẽ giúp các em 
hiểu các quyền và nghĩa vụ của mình khi thuê nhà tại 
New Zealand.

4. Trong khoản này, các vấn đề về chỗ ở gồm có các vấn 
đề về sức khỏe và phúc lợi phát sinh từ chỗ ở của sinh 
viên hoặc liên quan đến chỗ ở.

Hỗ trợ, tư vấn và dịch vụ dành cho sinh viên

27. Kết quả 7: hỗ trợ, tư vấn và dịch vụ dành 
cho sinh viên

Các bên ký kết phải đảm bảo rằng sinh viên quốc tế 
nhận được thông tin đầy đủ về sự tư vấn và các dịch vụ 
liên quan để hỗ trợ kết quả giáo dục của các em.

28. Quy trình

Mỗi bên ký kết phải—

a. đảm bảo rằng thông tin và sự tư vấn cung cấp bởi 
bên ký kết cho sinh viên quốc tế là chính xác, phù 
hợp với độ tuổi, và cập nhật; và 

b. cung cấp cho sinh viên quốc tế thông tin về các 
quyền và nghĩa vụ theo pháp luật của các em và, 
khi có thể, những rủi ro có thể có khi sinh viên nhận 
hoặc chấp nhận sự tư vấn hay các dịch vụ; và

c. cung cấp cho sinh viên quốc tế thông tin và tư  
vấn về—

i. cách tương tác hiệu quả với những người đến 
từ các nền văn hóa khác nhau; và

ii. sự hỗ trợ về văn hóa và hỗ trợ trong cộng đồng 
dành cho các em; và

d. đảm bảo rằng sinh viên quốc tế được cung cấp 
thông tin và tư vấn về các kế hoạch định hướng để 
học lên cao hoặc phát triển nghề nghiệp, khi thích 
hợp; và

e. đảm bảo rằng, khi thích hợp, sinh viên quốc tế có 
thể tiếp cận thông tin và tư vấn về—

i. tiền lương tối thiểu và điều kiện lao động ở  
New Zealand; và

ii. số giờ làm việc tối đa được phép theo điều  
kiện visa.
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Quản lý rút tên và khép hồ sơ

29. Kết quả 8: quản lý rút tên và khép hồ sơ

Các bên ký kết phải đảm bảo rằng các khoản phí mà 
sinh viên quốc tế nộp để tham gia chương trình học ở 
New Zealand được an toàn và được bảo vệ trong trường 
hợp sinh viên rút tên hoặc kết thúc chương trình học 
hoặc khép hồ sơ của bên ký kết.

30. Quy trình

1. Mỗi bên ký kết phải đảm bảo rằng—

a. các chính sách của họ là hợp lý và tuân thủ các yêu 
cầu của pháp luật; và

b. họ cung cấp cho sinh viên quốc tế (hoặc cha mẹ 
hoặc người giám hộ hợp pháp của sinh viên quốc tế 
dưới 18 tuổi) thông tin đầy đủ để hiểu các quyền và 
nghĩa vụ của họ theo các chính sách hoàn tiền đó.

2. Chính sách hoàn tiền phải gồm có các điều kiện đối với 
các tình huống sau đây:

a. sinh viên không xin được visa:

b. sinh viên tự nguyện rút tên:

c. bên ký kết ngưng cung cấp một khóa học như  
hợp đồng với sinh viên, cho dù là họ tự ngưng hay 
theo yêu cầu của một cơ quan đảm bảo chất lượng 
giáo dục:

d. bên ký kết không còn là một bên ký kết:

e. bên ký kết không còn là một nhà cung cấp.

3. Trong tình huống trong điều khoản phụ (2)(c) hoặc (d), 
bên ký kết phải giải quyết các khoản phí đã đóng đối 
với các dịch vụ chưa được cung cấp hoặc phần chưa sử 
dụng của các khoản phí như sau:

a. hoàn trả số tiền đang bàn cho sinh viên (hoặc  
cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của sinh 
viên); hoặc

b. nếu có hướng dẫn của sinh viên hoặc đơn vị quản 
lý quy tắc hoặc cơ quan phụ trách cơ chế bảo hộ lệ 
phí, chuyển số tiền cho một bên ký kết khác như 
thỏa thuận với sinh viên (hoặc cha mẹ hoặc người 
giám hộ hợp pháp của sinh viên).

Các thủ tục giải quyết khiếu nại

31. Kết quả 9: giải quyết khiếu nại

Các bên ký kết phải đảm bảo rằng tất cả sinh viên quốc 
tế đều có thể tiếp cận các thủ tục phù hợp và công 
bằng để giải quyết khiếu nại.

32. Quy trình

1. Mỗi bên ký kết phải đảm bảo rằng—

a. họ có một quy trình nội bộ hiệu quả để giải quyết 
khiếu nại của sinh viên quốc tế; và

b. sinh viên quốc tế được thông báo về quy trình đó.

2. Mỗi bên ký kết phải tư vấn cho sinh viên quốc tế  
của mình—

a. về việc có thể tìm đến đơn vị quản lý quy tắc hoặc 
DRS hoặc bất kỳ nhà chức trách liên quan nào khác 
nếu sinh viên không thể tiếp cận quy trình giải 
quyết khiếu nại nội bộ hoặc không hài lòng với kết 
quả hoặc trải nghiệm khi sử dụng quy trình đó; và

b. cách khiếu nại với đơn vị quản lý quy tắc hoặc tìm 
kiếm cách giải quyết cho một bất đồng tài chính 
theo DRS.

Tuân Thủ Kế Hoạch Giải Quyết Bất Đồng 
Theo Hợp Đồng với Sinh Viên Quốc Tế

33. Kết quả 10: tuân thủ Kế Hoạch Giải Quyết 
Bất Đồng Theo Hợp Đồng với Sinh Viên 
Quốc Tế

Các bên ký kết phải tuân thủ các quy định DRS.

34. Quy trình

1. Mỗi bên ký kết phải đảm bảo rằng họ nắm rõ các quy 
định DRS và đảm bảo tuân thủ các quy định đó trong 
giải quyết bất đồng mà họ là một bên.

2. Việc không tuân thủ các quy định DRS là vi phạm quy 
tắc này và có thể dẫn đến các biện pháp trừng phạt của 
đơn vị quản lý quy tắc.
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PHẦN 5 
Vi phạm quy tắc

35. Báo cáo vi phạm quy tắc

1. Bất kỳ ai cũng có thể—

a. khiếu nại với đơn vị quản lý quy tắc rằng quy tắc 
này đã bị vi phạm; hoặc

b. báo cáo bất kỳ vấn đề nào liên quan đến một  
hành vi bị cáo buộc vi phạm quy tắc này cho đơn  
vị quản lý.

2. Đơn vị quản lý quy tắc—

a. phải công bố quy trình của mình trong việc tiếp 
nhận và giải quyết khiếu nại hoặc báo cáo; và

b. có thể quy định các hình thức để sử dụng để khiếu 
nại hoặc báo cáo

36. Phản hồi của đơn vị quản lý quy tắc đối 
với khiếu nại hoặc báo cáo

1. Khi nhận được khiếu nại hoặc báo cáo theo khoản 35, 
đơn vị quản lý quy tắc phải quyết định xem khiếu nại 
hoặc báo cáo đó có dấu hiệu liên quan đến sự vi phạm 
quy tắc cần phải được điều tra hay không.

2. Nếu đơn vị quản lý quy tắc quyết định rằng cần điều tra 
thêm, họ phải—

a. lập hồ sơ, và điều tra hành vi vi phạm bị cáo  
buộc; và

b. thông báo cho người khiếu nại hoặc báo cáo  
về quyết định điều tra.

3. Nếu đơn vị quản lý quy tắc quyết định rằng không cần 
điều tra thêm, họ phải cân nhắc các phương án sau đây 
và theo đó hành động:

a. chuyển khiếu nại hoặc báo cáo cho một cơ  
quan khác:

b. giải quyết khiếu nại hoặc báo cáo theo cách không 
chính thức:

c. chấm dứt khiếu nại hoặc báo cáo.

4. Trong điều tra khiếu nại hoặc báo cáo, đơn vị quản lý 
quy tắc có thể hỗ trợ người khiếu nại hoặc báo cáo 
(hoặc giới thiệu người đó đến nơi hỗ trợ) nếu cần hỗ 
trợ để tạo điều kiện điều tra (ví dụ, hỗ trợ khắc phục 
rào cản ngôn ngữ).

37. Giám sát sự tuân thủ quy tắc

1. Mỗi bên ký kết phải tiến hành và ghi nhận các thủ tục 
tự đánh giá (ở tần suất theo quy định của đơn vị quản 
lý quy tắc) về hiệu quả của họ dựa trên kết quả mong 
muốn và các quy trình được đặt ra trong quy tắc này.

2. Đơn vị quản lý quy tắc phải giám sát hiệu quả hoạt 
động của mỗi bên ký kết dựa trên các kết quả và quy 
trình yêu cầu bằng cách giám sát các báo cáo tự đánh 
giá của bên ký kết và bất kỳ thông tin nào mà đơn vị 
quản lý quy tắc thấy là thích hợp.

3. Đơn vị quản lý quy tắc có thể điều tra hiệu quả hoạt 
động của một bên ký kết nếu họ quan ngại rằng bên 
ký kết không tuân thủ, hoặc có nguy cơ không tuân 
thủ quy tắc này.

4. Điều tra—

a. có thể được tiến hành hoặc do đơn vị quản lý quy 
tắc chủ động hoặc vì có thông tin được cung cấp 
cho họ, bao gồm khiếu nại hoặc báo cáo vi phạm 
đối với quy tắc này; và

b. có thể bao gồm (nhưng không giới hạn ở) các bước 
sau đây của đơn vị quản lý quy tắc, theo sự đồng ý 
của bên ký kết đối với từng bước này;

i. làm việc tại cơ sở;

ii. kiểm tra và thu thập các giấy tờ liên quan do 
bên ký kết nắm giữ;

iii. phỏng vấn nhân viên và sinh viên khi thích hợp.
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5. bên ký kết phải tuân thủ các yêu cầu hợp lý của đơn vị 
quản lý quy tắc trong quá trình điều tra để tiếp cận tài 
liệu, nhân viên, và sinh viên. 

6. Đơn vị quản lý quy tắc có thể—

a. nếu khả thi và thích hợp, tham khảo ý kiến và chia 
sẻ thông tin với các cơ quan đảm bảo chất lượng 
giáo dục và các cơ quan chính phủ liên quan để 
thỏa thuận về các biện pháp can thiệp để cải thiện 
quy tắc hoặc sự tuân thủ quy tắc; và

b. nhận và xem xét thông tin được cung cấp bởi các cơ 
quan đảm bảo chất lượng và các cơ quan chính phủ 
liên quan phục vụ cùng mục đích đó.

38. Các biện pháp trừng phạt đối với vi phạm 
vi phạm quy tắc

Đơn vị quản lý quy tắc có thể áp dụng biện pháp trừng 
phạt đối với sự vi phạm quy tắc này tuân theo mục 
238G của Đạo Luật.



2016/57

15Quy Tắc Thực Hành Giáo Dục (Chăm Sóc Mục Vụ cho Sinh Viên Quốc Tế) năm 2016 

Phần 6 khoản 39

39. Các nghĩa vụ báo cáo và công bố

1. Đơn vị quản lý quy tắc phải bao gồm một báo cáo về 
các hoạt động của họ trong việc quản lý quy tắc này 
trong báo cáo thường niên của mình.

2. Nếu đơn vị quản lý quy tắc trong quá trình điều tra phát 
hiện bất kỳ vấn đề hệ thống nào liên quan đến chất 
lượng giáo dục hoặc vi phạm nghiêm trọng đối với quy 
tắc này phải báo cáo vấn đề đó cho các cơ quan đảm 
bảo chất lượng giáo dục và bất kỳ cơ quan chính phủ 
nào liên quan.

3. Đơn vị quản lý quy tắc có thể, vì các mục đích hạn chế 
như quy định trong điều khoản phụ (4), phát hành hoặc 
công bố theo cách khác bản tóm tắt và kết quả điều tra 
đối với hành vi vi phạm quy tắc này, theo các biện pháp 
bảo vệ và các phiên bản thích hợp để bảo vệ quyền 
riêng tư.

4. Mục đích được nhắc đến trong điều khoản phụ (3) là—

a. đảm bảo các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục, sinh 
viên hoặc các nhóm lợi ích giáo dục khác được cập 
nhật thông tin; và

b. chứng minh quy trình điều tra và quyết định theo 
quy tắc này.

5. Đơn vị quản lý quy tắc pahỉ thực hiện các bước thích 
hợp để công bố quy tắc này cho các nhà cung cấp dịch 
vụ giáo dục và sinh viên quốc tế.

Wellington ngày 2 tháng 3, 2016.

Hon Steven Joyce, 
Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Cấp Ba, Kỹ Năng và Tuyển Dụng.

PHẦN 6 
Đơn vị quản lý quy tắc

40. Tiết lộ các điều kiện và thông báo  
tuân thủ

Đơn vị quản lý quy tắc có thể quyết định rằng các điều 
kiện nhất định được ban hành và các thông báo tuân 
thủ đã gửi theo Phần 18A của Đạo Luật này phải được 
chia sẻ với sinh viên quốc tế triển vọng.
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Ghi chú giải thích

Ghi chú này không phải là một phần của quy tắc,  
mà nhằm cho biết hiệu lực chung của nó.

Quy tắc thực hành này, có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7, 2016, 
cung cấp một khuôn khổ về chăm sóc mục vụ cho sinh viên 
quốc tế. Quy tắc này được ban hành bởi Bộ Trưởng Bộ Giáo 
Dục Cấp Ba, Kỹ Năng và Việc Làm tuân theo Phần 18A của 
Đạo Luật Giáo Dục năm 1989.

Quy tắc này áp dụng các yêu cầu đối với đơn vị quản lý quy 
tắc và các nhà cung cấp chương trình học cho sinh viên quốc 
tế, là các bên ký kết của quy tắc này (các bên ký kết).

Các yêu cầu đối với đơn vị quản lý quy tắc gồm có các yêu 
cầu liên quan đến việc nhận và đánh giá đơn đăng ký của 
các nhà cung cấp nào muốn trở thành các bên ký kết của 
quy tắc và công bố báo cáo hàng năm.

Các yêu cầu đối với các bên ký kết liên quan đến—

 • tiếp thị và quảng bá cho sinh viên quốc tế; và

 • quản lý và giám sát các đại diện thay mặt các bên  
ký kết; và

 • hỗ trợ sinh viên quốc tế đưa ra các quyết định sáng suốt 
về các đề nghị, ghi danh và ký kết hợp đồng với các bên 
ký kết; và

 • đảm bảo sự tuân thủ đối với Đạo Luật Nhập Cư năm 
2009; và

Ghi chú  
giải thích

 • cung cấp chương trình định hướng thích hợp và cung 
cấp thông tin; và 

 • cung cấp một môi trường học tập an toàn, hỗ trợ cho 
sinh viên quốc tế; và

 • đảm bảo rằng sinh viên quốc tế được thông báo về sự 
tư vấn và các dịch vụ khả dụng; và

 • quản lý việc gạch tên sinh viên quốc tế hoặc kết thúc 
khóa học hoặc khép lại hồ sơ của bên ký kết một cách 
thích hợp; và

 • cung cấp khả năng tiếp cận các thủ tục để giải quyết 
khiếu nại.

Quy tắc này cung cung cấp một thủ tục để giải quyết  
khiếu nại dành cho sinh viên quốc tế về vi phạm đối với  
quy tắc này.
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Được ban hành theo thẩm quyền của Đạo Luật Lập Pháp 2012. 
Ngày thông báo trên Công Báo: 10 tháng 3, 2016. 
Quy tắc này được quản lý bởi Bộ Giáo Dục.

Wellington, New Zealand: 
Xuất bản theo thẩm quyền của Chính Phủ New Zealand—Tháng 12 Năm 2016

Hình ảnh được cung cấp bởi Brand Lab



2016/57Phần 1 khoản 1

18 Quy Tắc Thực Hành Giáo Dục (Chăm Sóc Mục Vụ cho Sinh Viên Quốc Tế) năm 2016 


	Nội dung
	PHẦN 1 Giới thiệu
	PHẦN 2 Cách đọc quy tắc này
	PHẦN 3 Trở thành bên ký kết
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