Đón tại sân bay: Thông tin cần biết cho Học
sinh mới khi đến Vancouver
Chúng tôi rất vui được chào đón bạn đến Canada và Khu Học Delta. Gia đình chủ nhà của bạn sẽ
sẵn sàng ở sân bay để đón bạn. Xin vui lòng xem thông tin bên dưới để hỗ trợ cho việc đón bạn
tại sân bay.
1. Rời máy bay và đi thẳng đến cổng dành cho nhập cư, di trú. Nhắn tin cho homestay khi
bạn đến sân bay.
2. Lấy hành lý tại băng chuyền, Nếu bạn phải đăng ký để nhận study permit thì đến quầy
thủ tục, luôn chắc chắn bạn có study permit trước khi rời sân bay.
3. Ra khỏi khu vực nhận hành lý – Nếu bạn đến trong Canada, bạn phải đi xuống tầng dưới
trước để ra cổng. Bạn sẽ thấy gia đình chủ nhà của bạn đợi sẵn phía dưới cầu vượt với
bảng tên của bạn (Nếu không nhìn thấy họ, đừng hoảng hốt, họ luôn đến sớm, có thể bạn
không nhìn thấy bảng tên bạn vì khá đông, Hãy thử tìm lại lần nữa.)
4. Nếu không tìm thấy người đón bạn, hãy tìm nhân viên của sân bay – Nếu không tìm
được nhân viên sân bay hãy thử tìm quầy thông tin – Sẽ có bảng rất to ghi “ Information”
Đưa cho nhân viên quầy thông tin số điện thoại của gia đình chủ nhà hoặc người giám hộ của
bạn – Karen Symonds 604– 396– 6862. Họ sẽ giúp bạn gọi cho gia đình chủ nhà của bạn.
Đừng quá lo lắng, rất hiếm khi Học sinh không tìm được gia đình chủ nhà – Họ cũng luôn tìm
bạn.
Những số điện thoại quan trọng bạn nên giữ khi đến sân bay :
Trường hợp khẩn cấp: 24 giờ gọi – 604 – 319 – 1713
*Người giám hộ ( Giám đốc chương trình) Karen Symonds : 604-396-6862 máy luôn mở 24/24
*Homestay Manager Brent Gibson- 604- 319- 0493
*Văn phòng Du Học: 604- 952- 5366 (mở cửa Thứ hai – Thứ sáu 8:00AM – 5:00PM)
*Dean Eichorn (Quản lý khu vực - Trường Trung học) 778- 549- 6891 máy luôn mở 24/24
*Claire George (Quản lý khu vực -Trường Trung học) 604- 562- 4064 máy luôn mở 24/24
*Anna Zhao (Trợ giúp cho Học sinh Trung hoa)
604- 790- 9304
*Elaine Chu (Trợ giúp cho Học sinh Hàn quốc)
778- 988- 6069
*Akane Nishikiori (Trợ giúp cho Học sinh Nhật bản) 604- 841- 0123
*Israel Aucca (Trợ giúp cho Học sinh Tây ban nha/ Bồ đào nha )604- 230- 0299
*Tiana Pham (Trợ giúp cho Học sinh Việt Nam) 604- 861- 8876
Điều phối viên Homestay
*Teri Gallant 604- 319- 2575 ( Homestay Coordinator – Delta Seconddary)
*Gillian Patrick 604- 612- 4020 ( Homestay Coordinator – South Delta Secondary)
*Tania Hope 604- 612- 1465 ( Homestay Coordinator – Sands, Delview, North Delta secondary)
*Michele Ramsden 604- 329- 0373 ( Homestay Coordinator – Burnview,quam)
Viết tên gia đình chủ nhà và số điện thoại liên lạc vào ô dưới đây
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