
SCHOOLING — A NECESSARY PART 
 

OF THE PROGRAM 
 

 1. Rotary Youth Exchange is not an academic scholarship, but is and 
exercise in 
 self-development and world understanding. 
 

 2. However Youth Exchange (or STUDENT exchange) implies 
SCHOOL — “We 
 expect our students to attend school regularly and maintain 
satisfactory grades.” 
 

 3. Take with you your present school syllabus, school magazines and 
the school’s 
 postal address, in case your new school wishes to consult with your 
school. 
 

 4. Choose your new school subjects carefully in consultation with the 
Principal or 
 Careers Of cer and your Counsellor. Choose subjects that present a 
challenge 
 to you. If you have already completed your schooling at home, you 
need these 
 challenges to maintain an interest at school. 
 

 5. Seek help from your Counsellor in acquiring school uniforms 
cheaply from 
 children of Rotary Club members. 
 

 6. Be prepared to give lessons, geography or history, about your home 
country. 
 

 7. If in a foreign language country, be prepared to help with the English 
class.‘ 
 

 8. Try to become part of the school. Join in and participate. 
 



 9. Attempt such different subjects and different sports. 
 

 10. Approach members of the staff for help with problems. There will 
always be at 
 least one that you can communicate with freely. 
 

 11. It will be dif cult to break in to established class groups. Don’t push 
too hard 
 and it will surely happen with time. 
 

 12. The costs of any special schooling, trips and excursions are your 
parents’ 
 responsibility, but sometimes your Host Club will help. Don’t expect 
this to 
 happen. 
 

 13. For outgoing students, try to arrange deferment of the next stage of 
your 
 Australian education before you leave. 
 

 
 

Why are there five syllables in the word “monosyllabic”? 
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ESCOLARIDADE - uma parte necessária  
DO PROGRAMA  

1. Intercâmbio de Jovens não é uma bolsa de estudos, mas é e exercício em 
auto-desenvolvimento e compreensão mundial.  

2. 2. No entanto Intercâmbio de Jovens (ou intercâmbio de estudantes) 
implica SCHOOL - "Nós Esperamos que os nossos alunos a frequentar a 
escola regularmente e manter notas satisfatórias. "  

3. 3. Leve com você o seu currículo escolar atual, revistas escolares e da 
escola de endereço postal, no caso de sua nova escola pretende consultar 
com sua escola. 

4. 4. Escolha suas novas disciplinas escolares cuidadosamente em consulta 
com o diretor ou Carreira de utilização de RCE e seu conselheiro. 
Escolha temas que apresentam um desafio para você. Se você já tiver 
concluído a sua escolaridade em casa, você precisa dessas desafios para 
manter um interesse na escola.  

5. 5. Procure a ajuda de seu conselheiro na aquisição de uniformes escolares 
barato de filhos de membros do Rotary Club.  

6. 6. Esteja preparado para dar aulas, geografia ou história, sobre o seu país 
de origem.  

7. Se em um país de língua estrangeira, estar preparado para ajudar com a 
aula de Inglês '.  

8. Tente tornar-se parte da escola. Participe e participar.  

9. Tentativa tais assuntos diferentes e diferentes esportes.  

10. Abordagem membros do pessoal para obter ajuda com problemas. Haverá 
sempre em menos um que você pode se comunicar com livremente.  

11. Será culto dif para entrar em grupos de classe estabelecidos. Não empurre 
demasiado duro e ele certamente irá acontecer com o tempo.  

12. Os custos de qualquer escolaridade especial, viagens e excursões são seus 
pais ' responsabilidade, mas às vezes o seu Host Club vai ajudar. Não 
esperamos que isso acontecer.  

13. Para os estudantes de saída, tentar arranjar adiamento da próxima fase de 
sua Educação australiana antes de sair.  

 

Por que há cinco sílabas na palavra "monossilábico"?  
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