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Ưu tiên của CHN là sức khỏe và sự an toàn của học sinh và gia đình chủ nhà bản xứ. Chúng tôi cũng có 
nghĩa vụ tuân theo các quy định và khuyến nghị của các cơ quan quản lý, bao gồm Chính phủ Canada và 
các cơ quan y tế cộng đồng cấp tỉnh bang và địa phương. 
 
Khi bạn chuẩn bị cho chuyến đi của mình, xin lưu ý rằng các quy định về du lịch quốc tế đến Canada vẫn 
còn tiếp tục thay đổi. Vui lòng hợp tác chặt chẽ với đơn vị đại diện và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ du lịch 
để đảm bảo bạn nắm được những thông tin mới nhất. 
 
Những du khách đã tiêm phòng đầy đủ không bắt buộc phải xét nghiệm COVID-19 trước khi nhập cảnh 
vào Canada bằng đường bộ, đường biển hay đường hàng không. Để hiểu rõ hơn các quy định hạn chế 
và yêu cầu từ phía Canada, bao gồm cách để đủ tiêu chuẩn được xét là một “Du khách đã Tiêm chủng 
Đầy đủ”, hãy truy cập: https://travel.gc.ca/travel-covid  

Tất cả các du khách đều phải sử dụng ArriveCAN (trang web hoặc ứng dụng di động miễn phí) để cung 
cấp thông tin đi lại bắt buộc trong vòng 72 giờ kể từ khi đến Canada và/hoặc trước khi lên máy bay hay 
du thuyền có điểm đến là Canada. Du khách sử dụng Arrive Can phải cung cấp: 

• thông tin liên hệ và đi lại 
• bằng chứng đã tiêm phòng 
• kế hoạch cách ly, và 
• giấy tờ đi lại (hộ chiếu) 

Tất cả các du khách, bất kể trạng thái tiêm chủng, cũng phải tiếp tục đeo khẩu trang trong toàn bộ hành 
trình của họ. 

LƯU Ý: Việc không đáp ứng các yêu cầu đi lại do Chính phủ Canada đặt ra là vi phạm Thỏa thuận tham 
gia CHN của học sinh (“PA”) và các quy định và khuyến nghị của nhiều cơ quan chính phủ Canada và 
học sinh sẽ phải chịu các mức phạt bổ sung từ chính phủ liên bang Canada và các Cơ quan Y tế cấp tỉnh 
bang và địa phương khác của Canada (bao gồm nhưng không giới hạn các mức phạt theo Đạo luật Kiểm 
dịch đề ra, bao gồm đến 6 tháng tù giam và/hoặc mức tiền phạt $750,000). 

 

CẬP NHẬT QUY ĐỊNH ĐI LẠI HIỆN HÀNH (Du khách chưa tiêm chủng) 

Học sinh trên 18 tuổi phải đủ tiêu chuẩn được xét là du khách đã tiêm chủng đầy đủ thì mới có thể nhập 
cảnh vào Canada. 
 
Tất cả các du khách chưa tiêm chủng phải có sẵn một Kế hoạch Cách ly phù hợp trước khi đến Canada, 
và Kế hoạch cách ly đó phải được nhập vào ArriveCAN. Học sinh có thể được yêu cầu giải thích Kế 
hoạch Cách ly của mình tại biên giới. 
 
Kế hoạch cách ly và Phí cách ly cho Du khách chưa tiêm chủng 
 
CHN thu khoản Phí Kế hoạch Cách ly bắt buộc, áp dụng một lần duy nhất, là $140, từ du khách chưa 
tiêm chủng nhằm mục đích đảm bảo chủ nhà chuẩn bị sẵn sàng để hỗ trợ cách ly bắt buộc.  

CHN cũng thu thêm $25 mỗi đêm cho giai đoạn cách ly 14 ngày bắt buộc đối với du khách chưa tiêm 
chủng, ngoài phí theo đêm tiêu chuẩn cho giai đoạn đó. 

Tổng các loại phí bổ sung này là $490 (Phí Kế hoạch Cách ly $140 cộng với $350 cho giai đoạn 14 
ngày). 
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LƯU Ý: 

1. Nếu đến ngày 1 tháng 8 năm 2022, Chính phủ Canada miễn yêu cầu phải có sẵn Kế hoạch Cách 
ly cho học sinh chưa tiêm chủng trước khi nhập cảnh vào Canada, CHN sẽ hoàn lại $140 Phí Kế 
hoạch Cách ly. Nếu không, phí Kế hoạch Cách ly sẽ không được hoàn lại. 

2. Nếu học sinh (đã tiêm chủng hoặc chưa) bắt buộc phải tự cách ly sau khi ở nhà trong hai tuần 
hoặc lâu hơn, chủ nhà bản xứ không được trả thêm tiền nếu không xác minh được nơi hoặc 
cách xảy ra tình huống phơi nhiễm COVID019, và do đó không có bằng chứng cho thấy học sinh 
là người đầu tiên mang bệnh trong hộ gia đình. 

Để biết các yêu cầu khác dành cho du khách chưa tiêm chủng, bao gồm yêu cầu xét nghiệm, vui long 
truy cập: https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/unvaccinated-
travellers-entering-canada-covid-19.html 
 
PHÍ CÁCH LY/TỰ CÁCH LY KHI NHIỄM BỆNH (Tất cả các học sinh) 
 
Sau khi đến nơi, nếu học sinh cần phải cách ly/tự cách ly vì bất cứ lý do gì, ngoài phí theo đêm tiêu 
chuẩn cho giai đoạn đó, CHN sẽ thu thêm $25/đêm cho giai đoạn cách ly. Số tiền $25/đêm cách ly sẽ 
được tính toán sau khi học sinh đến nơi, và tổng số tiền sẽ được trừ đi từ Tiền đặt cọc của học sinh, nếu 
có. Nếu không có Tiền đặt cọc, CHN sẽ gửi một hóa đơn mới và học sinh sẽ cần thanh toán ngay. 

Nếu học sinh (đã tiêm chủng hoặc chưa) bắt buộc phải tự cách ly sau khi ở nhà trong hai tuần hoặc lâu 
hơn, chủ nhà bản xứ không được trả thêm tiền nếu không xác minh được nơi hoặc cách xảy ra tình 
huống phơi nhiễm COVID019, và do đó không có bằng chứng cho thấy học sinh là người đầu tiên mang 
bệnh trong hộ gia đình 
 
Các Lựa chọn Cách ly/Tự cách ly 
 
CHN sẵn sàng hỗ trợ để học sinh của chúng tôi đáp ứng mọi yêu cầu về tự cách ly nếu nhiễm và cách ly 
khi phơi nhiễm thông qua hai lựa chọn lưu trú mà chúng tôi đã lập ra với sự hợp tác của Hiệp hội các 
Trường công lập Canada – Quốc tế (CAPS-I) và tổ chức Languages Canada: 
 
Lựa chọn 1: Cách ly cùng chủ nhà bản xứ CHN được chọn 
 
Nếu dự kiến phải cách ly, học sinh sẽ được sắp xếp với gia đình bản xứ của họ, nếu có, hoặc chỉ ở cùng 
một gia đình bản xứ tạm thời trong thời gian cách ly, tùy theo quyết định của CHN. Học sinh chưa thành 
niên sẽ được ưu tiên sắp xếp ở cùng gia đình bản xứ. 
 
Xem phần “Phí Cách ly/Tự cách ly khi Nhiễm bệnh” ở trên để biết thông tin về chi phí.  
 
Lựa chọn 2: Cách ly tại các Khách sạn thông qua chương trình “Study Safe Corridor” của 
Languages Canada.  
 
Thông tin bổ sung được đăng tải tại đây: https://www.languagescanada.ca/en/study-safe-corridor-for-
international-students  
 
Với cả hai lựa chọn, CHN đều cung cấp: 
• Hỗ trợ khẩn cấp 24x7, như thường lệ 
• Chương trình học trực tuyến trong thời gian cách ly 
 
Nếu một học sinh xuất hiện các triệu chứng trong thời gian cách ly, CHN sẽ tuân thủ các hướng dẫn về 
sức khỏe cộng đồng. Nếu học sinh xuất hiện các triệu chứng khi lưu trú cùng với chủ nhà cách ly tạm 
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thời, học sinh sẽ phải lưu trú cùng với chủ nhà cách ly tạm thời của họ cho đến khi được đánh giá là “phù 
hợp” để chuyển đến với gia đình chủ nhà bản xứ của mình.  
 
Xem phần “Phí Cách ly/Tự cách ly khi Nhiễm bệnh” ở trên để biết thông tin về chi phí.  
 
Chuẩn bị cho việc tự cách ly khi nhiễm bệnh (nếu có)  
Tự cách ly khi nhiễm bệnh có thể khó khăn cho bạn cả về thể chất và tinh thần  và bạn nên có một kế 
hoạch chu đáo về cách thực hiện và sử dụng thời gian trong 14 ngày cách ly sau khi đến nơi.  
 
Cách ly tại gia đình, khách sạn và giãn cách  
Đọc bài viết: Cách tự cách ly sau chuyến đi do nhiễm bệnh khi bạn sống cùng các thành viên khác trong 
gia đình 
 
Danh sách kiểm tra trước khi khởi hành  
 
Kế hoạch trước khi khởi hành của học sinh: 
 
1. Xác nhận kế hoạch của bạn với CHN 

• Hoàn thành và ký tên vào tài liệu này để xác nhận bạn đã hiểu các quy trình “Đến nơi an toàn” 
của CHN 

• Thanh toán phí CHN 
• Nhận thông tin ghép với chủ nhà phù hợp 
• Thông báo cho CHN nếu bạn sẽ được “tiêm chủng đầy đủ” ít nhất 14 ngày trước khi bạn lên 

đường đến Canada. 
 

2. Đón học sinh sau khi đến  
• Bạn sẽ được thông báo trước khi đến là ai sẽ đón bạn tại sân bay; có thể là chủ nhà của bạn, tài 

xế từ nhà cung cấp dịch vụ vận tải hoặc xe đưa đón của khách sạn. Bạn cần biết rõ nơi hẹn gặp 
chủ nhà hoặc tài xế của mình khi đến sân bay. 

• Mang theo số điện thoại di động của chủ nhà hay khách sạn hoặc số điện thoại của người đón – 
điều này rất quan trọng đối với tất cả các học sinh khi đến nơi. 

 
3. Kế hoạch khi đến nơi 
Tất cả du khách đều phải tải xuống và điền đơn ArriveCAN  của chính phủ Canada để xin phê duyệt 
trước khi nhập cảnh. ArriveCAN có sẵn trên ứng dụng di động hoặc bạn có thể đăng nhập trực tuyến. 
 
4. Đồ cần mang theo  
Ngoài các yêu cầu về hành lý thông thường, học sinh cũng nên mang theo – 

• 60 khẩu trang dùng một lần HOẶC 30 khẩu trang dùng một lần và 1 khẩu trang vải 
• Nhiệt kế 
• Dụng cụ mỹ thuật và âm nhạc, dành cho các hoạt động trong thời gian cách ly 

 
Trong hành lý xách tay, bạn cũng nên mang theo ít nhất 2 khẩu trang và một lọ nước rửa tay cỡ nhỏ. 
 
Ngoài ra, vui lòng đảm bảo rằng bạn có sẵn các giấy tờ sau trong hành lý xách tay khi nhập cảnh: 

• Hộ chiếu 
• Giấy phép du học hoặc tài liệu xác nhận giấy phép du học (nếu có) 
• Giấy tờ giám hộ (nếu có) 
• Thư chấp nhận từ trường của bạn 
• Hồ sơ về gia đình bản xứ và thông tin liên lạc, hoặc bản in chi tiết đặt phòng có thể hiện tên và 

địa chỉ khách sạn của bạn, và dịch vụ đón tại sân bay 
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• Bảng thông tin liên hệ với nhân viên của chúng tôi, bao gồm số điện thoại khẩn cấp 24/7 của 
chúng tôi 

• Bản sao Tuyên bố khởi hành, có chữ ký của bạn (và cha mẹ, đối với người chưa thành niên) 
• In ra bản Kế hoạch Tự Cách ly  
• Biên lai ArriveCAN đã in sẵn (nếu bạn không thể truy cập ứng dụng trong chuyến đi) 
• Thay quần áo khi đến gia đình bản xứ của bạn 

 
Kế hoạch Di chuyển của Học sinh 
 
Vào ngày khởi hành, hãy hoàn thành và ký tên vào Tờ khai Khởi hành trong tài liệu này. 
 
Trước khi lên máy bay, học sinh phải gửi thông tin của mình trong Ứng dụng ArriveCAN bao gồm: 

• thông tin liên lạc và du lịch 
• kế hoạch cách ly, nếu áp dụng 
• bản tự đánh giá triệu chứng COVID-19 
• tình trạng tiêm chủng 

 
Trên đường tới điểm đến, học sinh phải: 

• Mang khẩu trang 
• Rửa tay thường xuyên. 
• Sử dụng nước rửa tay khi cần thiết 
• Chạm vào càng ít bề mặt càng tốt 
• Giữ điện thoại di động còn pin 
• Mang theo thức ăn vì nhà hàng hoặc cửa hàng có thể đóng cửa 

 
Kế hoạch nhập cảnh của sinh viên: 
 
Khi nhập cảnh Canada, học sinh cần sẵn sàng xuất trình biên nhận ArriveCAN. Một nhân viên dịch vụ 
biên giới sẽ xác minh học sinh đã nộp thông tin trực tuyến chưa. Khi học sinh/sinh viên làm thủ tục trong 
sân bay, họ phải tiếp tục duy trì khoảng cách. 

Học sinh phải chuẩn bị sẵn các tài liệu được nêu trong phần “Đồ cần mang theo” để cung cấp cho Cơ 
quan Dịch vụ Biên giới Canada. Học sinh cũng sẽ được yêu cầu trải qua khâu sàng lọc do cơ quan dịch 
vụ biên giới hoặc nhân viên kiểm dịch thực hiện để đánh giá các triệu chứng của du khách.  

Sau khi đến sân bay tại điểm đến cuối cùng: 
• Nhắn tin cho tài xế và/hoặc gia đình chủ nhà của bạn hoặc liên hệ với xe buýt của khách sạn 

theo hướng dẫn, hoặc làm theo hướng dẫn của viên chức Canada  
• Đeo khẩu trang mới 
• Nhận hành lý và vẫn duy trì khoảng cách với người khác 
• Ra khỏi khu vực hành lý và đến địa điểm bạn đã hẹn trước để gặp tài xế hoặc gia đình chủ nhà 
• Nếu bạn được phép đến nơi lưu trú thuộc CHN, hãy tự cất hành lý vào xe và ngồi càng xa tài xế 

càng tốt 
 
Trong vòng 48 giờ sau khi đến điểm đến (chủ nhà bản xứ hoặc khách sạn), tất cả học sinh phải sử dụng 
ứng dụng ArriveCAN để: 

• Xác nhận rằng họ đã đến địa chỉ đã cung cấp để thực hiện cách ly; và 
• Hoàn thành bản tự đánh giá triệu chứng COVID-19 hàng ngày trong thời gian cách ly.  
 
Xin nhắc lại với học sinh rằng, nếu các em bắt buộc phải cách ly đề phòng hoặc tự cách ly do 
nhiễm bệnh, thì đây là yêu cầu theo Đạo luật Kiểm dịch và không được có lựa chọn khác. Hơn 
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nữa, các viên chức Chính phủ Canada sẽ gọi cho học sinh để giám sát việc tuân thủ các biện pháp 
cách ly bắt buộc. Học sinh phải sẵn sàng trả lời các cuộc gọi từ số 1-855-906-5585 hoặc 613-221-
3100. QUAN TRỌNG: Khi liên hệ với bạn trong thời gian cách ly để đảm bảo việc tuân thủ, Chính 
phủ Canada sẽ không bao giờ yêu cầu bạn cung cấp thông tin tài chính. 

 
Những điều khác cần cân nhắc: 
 
Nếu một học sinh có triệu chứng hoặc được chẩn đoán 

• Liên hệ với Chuyên viên quan hệ của CHN hoặc Đường dây khẩn cấp của CHN, ngay lập tức 
theo số: 1-877-441-4443 số máy lẻ 1; 

• Hoàn thành bản tự đánh giá (có sẵn trong ứng dụng ArriveCAN, bằng cách truy cập 
https://covid19.thrive.health, hoặc bằng cách gọi 8-1-1) và tìm kiếm sự chăm sóc y tế nếu cần. 

• Mục tiêu của CHN là tránh lây lan COVID-19 bằng cách tránh bất kỳ việc thay đổi chỗ ở không 
cần thiết nào sau đó. Do đó, chúng tôi mong muốn: 
o Giữ học sinh tại một nơi, tuân theo chỉ dẫn Y tế Cộng đồng; hoặc 
o Yêu cầu cha mẹ đến Canada để chăm sóc con cái họ bằng chi phí của họ, nếu có thể. 
o Trong trường hợp hiếm gặp là chủ nhà không thể chăm sóc học sinh bị ốm, CHN sẽ sắp xếp 

dịch vụ chăm sóc tạm thời tại một gia đình bản xứ khác.  
 
Những đồ dùng mà Gia đình chủ nhà được đề nghị cung cấp: 

• Khăn giấy dùng một lần và các sản phẩm tẩy rửa gia dụng thông thường 
• Nhiệt kế 
• Xà phòng rửa tay  
• Xà phòng giặt thông thường 
• Sản phẩm tẩy rửa thích hợp cho các thiết bị điện tử thường xuyên tiếp xúc 
• Như đã nêu ở trên, học sinh được yêu cầu mang theo một số trang bị bảo hộ cá nhân (PPE) từ 

nhà, nhưng chủ nhà nên có sẵn đồ dùng riêng để sử dụng cho mình. 
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Nguồn thông tin: 
 
Để đọc thêm về cách chuẩn bị cho việc tiếp xúc và chăm sóc những người phơi nhiễm với COVID-19, vui 
lòng tham khảo: 

• Cơ quan Y tế Cộng đồng Canada (PHAC) Hướng dẫn chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà 
- Lời khuyên dành cho người chăm sóc:  
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/how-to-care-
for-man-with-covid-19-at-home-advice-for-caregivers. html 

• Cơ quan Y tế Công cộng của Canada (PHAC) Chuẩn bị sẵn sàng - dành cho cá nhân: 
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infect/being-
prepared.html#a2 

• Các nguồn lực cấp tỉnh và lãnh thổ để ứng phó với COVID-19: 
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-
infect/symptoms/prov province-territorial-resources-covid-19.html 

• Hướng dẫn Tự cách ly của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh British Columbia dành cho người 
chăm sóc và thành viên gia đình của người nhiễm COVID-19: 
www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/Self-isolation_caregivers.pdf  
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Tờ khai Khởi hành của Học sinh và Cha mẹ ruột (cho chuyến đi của bạn đến Canada): 
 
Vui lòng trả lời các câu hỏi sau và gửi trang này có chữ ký, đến Chuyên viên Quan hệ của bạn hoặc gửi 
email tới help@canadahomestaynetwork.ca vào buổi sáng ngày khởi hành đến Canada. Bạn cũng 
phải sử dụng ứng dụng ArriveCAN để các cung cấp thông tin bắt buộc về việc di chuyển để được 
nhập cảnh vào Canada trước khi lên chuyến bay của bạn. 
 
Tên hợp pháp của học sinh/sinh viên: 
 
Ngày sinh: 
 
Ngày đến:     Giờ đến: 
 

 Có Không Nếu không, vui lòng cung cấp thêm chi 
tiết 

Tôi/Con tôi khỏe mạnh và không có dấu hiệu bệnh tật 
trong 14 ngày qua 

   

Theo tất cả những gì tôi biết, tôi/con tôi chưa tiếp xúc 
với bất kỳ ai có dấu hiệu nhiễm COVID trong 14 ngày 
qua 

   

Theo hiểu biết tốt nhất của tôi, tôi/con tôi chưa tiếp xúc 
với bất kỳ ai mà trong 14 ngày qua: 
1. đã nhiễm COVID-19, hoặc 
2. là một trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19, 

hoặc 
3. Là người có tiếp xúc trực tiếp với người đã nhiễm 

COVID-19 

   

Tôi hiểu tôi /con tôi có thể phải cách ly vì  
14 ngày sau khi đến Canada nếu chính phủ yêu cầu, 
trừ trường hợp khẩn cấp  

   

Tất cả các biểu mẫu cần thiết của liên bang và các tỉnh 
bang của Canada liên quan đến COVID-19 (bao gồm 
đơn đăng ký ArriveCAN đã được hoàn thành trước khi 
tôi/con tôi đến Canada 

   

 
Mỗi người được ký tên dưới đây hoàn toàn hiểu các quy trình này và đồng ý với tất cả các yêu cầu của nó. Học sinh 
hiểu rằng bất kỳ vi phạm nào đối với các điều khoản của quy trình tự cách ly sẽ dẫn đến việc bị khai trừ ngay lập tức 
khỏi Chương trình Sống cùng Gia đình bản xứ, cũng đồng nghĩa với việc rút khỏi chương trình học ở trường. Nếu 
có, các dịch vụ giám hộ sẽ bị hủy bỏ và học sinh sẽ phải trở về với sự chăm sóc của Mẹ ruột và/hoặc Cha ruột hoặc 
người giám hộ thay thế được ủy quyền hợp pháp thông qua một tài liệu được công chứng tại Canada hoặc tại quốc 
gia của học sinh. Học sinh cũng có thể phải chịu các mức phạt nghiêm khắc từ Chính phủ Canada. Tôi (và đối với 
người chưa thành niên,(các) phụ huynh/(các) người giám hộ hợp pháp đồng ý rằng Tờ khai Khởi hành được điền 
chính xác. 
 

Họ và tên 
đầy đủ của 
học 
sinh/sinh 
viên 

 

Chữ ký  Ngày  
Họ và tên 
đầy đủ  

Chữ ký   Ngày  
Mối quan hệ cMẹ     c Cha    c Người giám hộ hợp pháp  c Khác (vui lòng ghi rõ): 
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Họ và tên 
đầy đủ  

Chữ ký   Ngày  
Mối quan hệ  cMẹ     c Cha    c Người giám hộ hợp pháp  c Khác (vui lòng ghi rõ): 

 


