“As 21 Perguntas que os pais devem fazer, antes de mandar
seus filhos para estudar no exterior“

1. Qual o nome e localização da escola?
2. O(a) meu filho(a) irá morar no campus da
escolar ou em casa de família?
3. Qual o nome da família onde meu filho(a)
irá ficar? Quantos estudantes eles já receberam no
passado? Posso conversar com esses estudantes e
os pais deles?
4. Quais são as regras da casa de família ou escola onde meu filho(a) se hospedará?
5. Quais são as aulas oferecidas pela escola?
6. Quais são as atividades extracurriculares oferecidas na escola (esportes, arte, media,
estudo governamental, etc.)?---Quais são os nomes das pessoas que cuidam deste
programa e posso entrar em contato com elas?
7. Posso entrar em contato com os supervisores da escola?
8. O(a) meu filho(a) poderá se formar nesta escola e receber um diploma?
9. Qual é a aceitação média das faculdades dos estudantes que se formam nesta escola?
10. Você pode me fornecer uma lista de matricula das faculdades dessa escola dos últimos
dois anos?
11. Qual o nome da pessoa que será conselheira acadêmica do(a) meu filho(a)?
12. Qual o nome do guia conselheiro para faculdade do(a) meu filho(a)?
13. Quantas visitas a faculdades eles farão com o(a) meu filho(a) por ano?

14.

15.

16.
17.
18.
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20.

21.

Perguntas para o prestador de serviços:
Qual o seu papel de apoio e assistência da
sua agência com o(a) meu filho(a) quando
ele(a) chegar no campus da escola ou na
casa de família?
Qual o pacote de financiamento estudantil
vocês são capazes de conseguir para as
famílias das escolas que eles escolherem
frequentar? Quanto de desconto vocês
podem conseguir para eles?
Com qual frequência você entra em contato com os supervisores da escola que o(a)
meu filho(a) irá estudar?
Com qual frequência você irá conversar com os professores dele(a)?
Qual o seu relacionamento com a família/supervisores da escola que irá receber meu
filho(a)?
Caso haja alguma emergência, como vocês poderão nos ajudar?
Qual o papel de vocês em ajudar o meu filho(a) enquanto ele(a) estiver estudando fora?
Quais são os benefícios para seus estudantes após o término do ensino médio?--notas? Quai as notas no SAT/ACT? Aprovação nas faculdades? Bolsa ou acesso a
financiamento estudantil para a família?

