
QUESTIONNAIRE FOR THE FIRST NIGHT 
 

WITH A NEW HOST FAMILY 
 

 

 1. What do I call you? Mum, dad or given name. 
 

 2. What am I expected to do daily, in addition to: 
 
 a) Making my bed 
 
 b) Keeping my room tidy at all times 
 
 c) Cleaning the bathroom after I use it 
 

 3. What is they system about dirty clothes and where do I keep them till wash day? 
 

 4. Should I wash my own underclothes? 
 

 5. What is the procedure about washing and about ironing clothes‘? 
 

 6. Mayl use the iron, the washing machine, the sewing machine without asking 
 you first? 
 

 7. Where can I keep my bathroom toilet accessories? 
 

 8. When is the most convenient time for me to use the bathroom? 
 

 9. When is the best time for me to bath, in the morning or the evening? Is there a 
 time limit? 
 

 10. Should I be careful with how much water I use? (eg tank water on a farm or 
 water restrictions.) 
 

 11. What time are meals served? 
 

 12. Do I have a permanent job at meal times: 
 
 a) Lay the table 

 
 b) Clear the table 

 
 c) Wash the dishes 

 
 d) Dry the dishes 

 
 e) Empty the rubbish bin 

 



 13. May I help myself to food and drink (non-alcoholic) at any time, or must I ask first? 
(Promise to do this in moderation if acceptable.) 
 

 14. What areas are strictly private and are not accessible to me, eg bar, study/office, 
 sewing room, pantry, parents’ bedroom etc? 
 

 15. May I put pictures and posters etc up on the walls in my bedroom? 
 

 16. Do you object to my having wine at the table with you or the occasional beer, 
 but only with you? 
 

 17. Where can I store my suitcases? 
 

 18. What time must I get up weekday mornings and on weekends and holidays? 
 

 19. What time must I go to bed weekdays‘? 
 

 20. What time must I be in at night ifl go out? Ifl am going to be late do you 
 expect me to phone‘? When? 
 

 21. Can I have friends to stay the night? 
 

 



 22. Can I invite friends around during the day? Not opposite sex if parents are not 
 (there - this is very important, as it could lead to your being sent home. 
) 

 23. What are the rules about local or trunk phone calls? May my friends call me? 
 

 24. Should I keep a record of outgoing calls and pay you? What are the rules about 
 overseas call? May I reverse charge calls to my natural parents? (Two or three 
 calls on special occasions are usually enough.) 
 

 25. What are the rules about computer use? Do you have internet access? May I 
 

 26. send and receive emails? Is there a specific time of day that I may use the 
 computer? What are the restrictions with its use? 
 

 27. What is the procedure about posting letters? 
 

 28. What dates are the birthdays of host family members? 
 

 29. Does Host dad have any dislikes or hates, that is, chewing gum, loud music, 
 being interrupted when reading, texting at the dinner table? 
 

 30. Does Host Mum have any dislikes and hates? 
 

 31. How do I move around, eg, is there a bus route, do I get the loan of a bicycle, 
 would you prefer and be able to drive me etc? 
 

 32. May I play the Hi-Fi /Television/DVD etc? 
 

 33. What are the arrangements about going to church? What church? 
 

 



QUESTIONÁRIO para a primeira noite  
COM UMA NOVA FAMÍLIA DE ACOLHIMENTO  
 

 1. O que eu chamá-lo? Mãe, pai ou nome dado.  
 2. O que sou eu esperava para fazer diariamente, além de:  

 a) Fazer minha cama  
 b) Manter meu quarto arrumado em todos os tempos  
 c) A limpeza do banheiro depois que eu usá-lo  

 3. O que é que sistema sobre a roupa suja e onde posso mantê-los até o dia da lavagem?  
 4. Se eu lavo minhas roupas de baixo?  
 5. Qual é o procedimento sobre lavar e passar roupa sobre '?  
 6. Mayl usar o ferro, a máquina de lavar roupa, máquina de costura, sem pedir você 

primeiro?  
 7. Onde eu posso manter meu banheiro acessórios de banheiro?  
 8. Quando é o momento mais conveniente para mim para usar o banheiro?  
 9. Quando é o melhor momento para mim banho, de manhã ou à noite? Tem alguma 

limite de tempo?  
 10. Devo ter cuidado com a quantidade de água que eu uso? (por exemplo, água do tanque 

em uma fazenda ou restrições de água.)  
 11. Que horas são refeições servidas?  
 12. Eu tenho um emprego permanente em tempos de refeição:  

 a) Estabelecer a mesa  
 b) Limpar a mesa  
 c) Lavar os pratos  
 d) Secar a louça  
 e) Esvazie o caixote do lixo  

 13. Posso me servir de comida e bebida (não alcoólica), em qualquer momento, ou devo 
perguntar antes? (Promessa de fazer isso com moderação, se aceitável.)  

 14. Que áreas são estritamente privado e não são acessíveis para mim, por exemplo, bar, 
escritório / escritório, sala de costura, despensa, quarto dos pais etc?  

 15. Posso colocar fotos e pôsteres etc-se nas paredes do meu quarto?  
 16. Tem alguma objeção ao meu tendo o vinho à mesa com você ou a cerveja ocasional, 

mas apenas com você?  
 17. Onde posso guardar minhas malas?  
 18. Que horas tenho de me levantar manhãs da semana e nos fins de semana e feriados?  
 19. Que horas devo ir para a cama durante a semana "?  
 20. A que horas devo estar em à noite IFL sair? IFL vou ser tarde você  espera que eu 

telefone? Quando?  
 21. Posso ter amigos para passar a noite?  
 22. Posso convidar amigos ao redor durante o dia? Não sexo oposto, se os pais não são (lá 

- isso é muito importante, já que poderia levar à sua sendo enviados para casa.)  
 23. Quais são as regras sobre as chamadas telefónicas locais ou tronco? Podem meus 

amigos me chamam?  
 24. Devo manter um registro de chamadas de saída e pagar-lhe? Quais são as regras sobre 

chamada no exterior? Posso reverter chamadas de carga para os meus pais naturais? 
(Dois ou três insta ocasiões especiais são geralmente o suficiente.)  

 25. Quais são as regras sobre o uso do computador? Você tem acesso à internet?  



 26. Posso . enviar e receber e-mails? Existe uma hora específica do dia para que eu possa 
usar o computador? Quais são as restrições com o seu uso?  

 27. Qual é o procedimento sobre a publicação de cartas?  
 28. Quais são as datas aniversários dos membros da família de acolhimento?  
 29. Será que o pai anfitrião tem desgostos ou odeia, ou seja, goma de mascar, música alta, 

ser interrompido durante a leitura, mensagens de texto à mesa do jantar?  
 30. O Mum anfitrião tem nenhum aversões e ódios?  
 31. Como faço para mover, por exemplo, há uma rota de ônibus, eu obter o empréstimo de 

uma bicicleta, você prefere e ser capaz de me dirigir etc?  
 32. Posso jogar o Hi-Fi / TV / DVD etc?  
 33. Quais são os arranjos sobre ir à igreja? Qual igreja?  
 


