Homestay Internasional
Masing-masing keluarga homestay dipilih dengan seksama,
didukung dengan kuat dan dipantau secara ketat oleh Kolese.
Di Kolese Saint Leonard, semua murid internasional – tanpa pandang umur – perlu tinggal dengan
homestay yang disetujui Kolese. Siswa yang tidak tinggal bersama anggota keluarga atau wali yang
disetujui akan dihubungkan dengan salah satu keluarga homestay yang cocok dari jaringan keluarga
homestay Kolese, yang terdiri dari alumni, anggota staf, orang tua mantan siswa dan keluarga siswa
yang sementara bersekolah.
Kami percaya bahwa kombinasi sistem bimbingan pastoral kami yang luar biasa, penawaran program
kokurikuler yang luas, program-program akademik yang bermutu dan kekuatan hubungan keluarga
homestay akan memampukan siswa internasional di Kolese Saint Leonard agar mencapai yang terbaik
secara pribadi, bukan hanya secara akademik tetapi juga secara sosial, emosional, fisik dan spiritual.
Orang tua homestay kami berkomitmen untuk memberi siswa yang ada dalam pengasuhannya suatu
‘rumah jauh dari rumah’ yang aman, saling berhubungan, saling menyayangi dan suportif, dan akan
memperlakukan siswa sebagai anggota keluarganya. Di samping menyediakan kamar sendiri yang
nyaman yang memiliki tempat belajar yang memadai, akses ke internet, sarapan, makan siang, makan
malam, dan cemilan, orang tua homestay akan mendukung siswa dengan menghadiri kegiatan dan
acara yang berhubungan dengan sekolah, melibatkan siswa homestay dalam semua aspek kehidupan
keluarga dan memperlakukan siswa dengan hormat.
Sama pentingnya dengan itu, siswa internasional kami perlu berusaha menjadi anggota keluarga
homestay mereka. Selain mengikuti aturan dan kewajiban keluarga, siswa didorong untuk
mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dengan keluarga homestay seperti yang mereka lakukan
dengan keluarganya di rumahnya sendiri. Semakin besar keterlibatannya, semakin mereka akan
menjadi nyaman dan berhubungan baik; sebuah hubungan yang kami percayai akan bertahan seumur
hidup.
Untuk informasi lebih lanjut tentang Program Homestay Kolese dan biaya yang berhubungan
dengannya, silakan membaca brosur Biaya dan Ongkos Siswa Internasional kami.
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