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Tại cửa trước:
• Để lại đôi giày ướt hoặc bùn ở cửa.
• Khóa cửa khi bạn rời đi.
• Không chia sẻ chìa khóa nhà của gia đình bạn
với bất cứ ai khác .
• Tắt đèn khi ra khỏi phòng hoặc nhà.

Trong nhà bếp:
• Đưa ra thức ăn sau khi bạn lấy nó ra .
• Đặt chén đĩa dơ trong máy rửa chén .
• Lau sạch bề mặt sau khi bạn nấu ăn hoặc sau
khi ăn xong.
• Lau sạch bề mặt sàn nhà khi bạn làm đổ thức
ăn
• Tắt lò nướng , lò bếp và các thiết bị nhỏ khi sử
dụng xong

Trong phòng ngủ:
• Hút bụi hoặc dọn phòng một lần mỗi tuần
• Làm sạch thùng rác trong phòng của bạn .
• Không để thức ăn cũ hoặc hộp đựng thức ăn
chưa rửa trong phòng ngủ.
• Dọn quần áo sạch sẽ

Trong nhà tắm:
• Bỏ giấy vệ sinh trong nhà vệ sinh sau khi sử
dụng.
• Xả nước sau mỗi lần sử dụng.
• Đặt bọc ghế nhà vệ sinh xuống sau mỗi lần sử
dụng.
• Nếu bạn làm đổ trong nhà vệ sinh , sàn nhà, làm
sạch ngay lập tức.
• Dọn dẹp kem đánh răng hoặc tóc từ bồn rửa sau
khi sử dụng.
• Cất đồ dùng cá nhân của bạn đi mỗi ngày.
• Các cô gái make-up và làm tóc trong phòng
ngủ, trừ khi có một phòng tắm cho sử dụng
riêng.
• Treo khăn ướt hoặc quần áo giặt sau khi sử
dụng.
• Đặt rèm tắm “ bên trong” bồn tắm trong thời
gian tắm của bạn .
• Lau khô sàn nếu bị ướt.
• Tắm trong 10 phút để tiết kiệm nước nóng cho
những người khác.

Trong phòng khách:
• Tắt TV hoặc máy tính khi bạn là người cuối
cùng sử dụng nó.
• Đặt bát đĩa bẩn trong nhà bếp.
• Đặt giày, quần áo và sách vở học trong phòng
ngủ.

Inviting friends to your homestay:
• Giới thiệu bạn bè với gia đình homestay của
bạn và cung cấp cho gia đình homestay của bạn
số điện thoại của họ.
• Hỏi gia đình homestay bạn bè của bạn có thể ở
lại muộn như thế nào trên các ngày trong tuần
và cuối tuần.
• Gọi homestay của bạn nếu bạn sẽ về nhà muộn
hoặc ở qua đêm tại nhà bạn bè.
• Xin phép gia đình homestay để bạn bè của bạn
có thể ở lại qua đêm và làm theo hướng dẫn của
họ.

Các gia đình hạnh phúc thường nói chuyện với nhau khi có vấn đề xảy ra.
Nếu bạn không hiểu chỉ dẫn gia đình homestay yêu cầu gia đình homestay của bạn
giúp bạn hiểu hoặc liên hệ với chúng tôi.
Internationalhomestay@ccs.spokane.edu
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