YOUR RESPONSIBILITY TO YOUR HOME COUNTRY
What does Rotary aim to achieve by going to all the trouble to have a Youth
Exchange Program? Each year over 9,000 students participate in Youth
Exchange. When you think of the number of personal contacts made by each
student, then multiply by 9,000 the overall impact is quite extraordinary.
For possibly 80% of the people you meet during your year away, YOU will be
the only inhabitant of your native country that they will ever meet or are likely
to meet and get to know well.
They will judge your home country and all its habitants completely by YOU
and your actions. This is simply human nature.
You are really a double ambassador. You must be prepared to explain your
home country to your host country while you are there, and then explain your
host country to your friends when you retum home. Seek knowledge about your
host country also on the items in the next paragraph.
Be prepared for questions on these matters in your home country:
 Geography
 Industry
 History
 Flora and Fauna
 Politics and Government
 Indigenous Population
 Art and Culture
 Taxation
 Education System
 Sports
 Comparison of Size
 Comparison of Rotary Clubs (eg meetings and activities)
If you don’t know now, nd out. If asked a question that you do not know don’t
bluff it out, but admit you don’t know but will nd out. Then make sure you do.
Many of the business people in your Host rotary club may know more about
you home country than you think, through their business associations. Don’t
make a fool of yourself with silly answers to their questions.

37

Take part in all aspects of school life, inside and outside the classroom.
Once they get to know you through this involvement, both students and
teachers will ask you more questions, particularly about your home
educational system.
Keep an open mind about the controversial issues in your Host Country.
By using tact and diplomacy, try to find out more about them. Don’t make
silly observations and generalisations like a common tourist. YOU are an

AMBASSADOR!
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SEU RESPONSABILIDADE PARA SUA CASA DO PAÍS
1. O que Rotary objectivo de alcançar, indo para todas as dificuldades para ter um
Youth Programa de intercâmbio? A cada ano, mais de 9.000 alunos participam
de Juventude Intercâmbio. Quando você pensa de o número de contatos
pessoais feitos por cada estudante, depois multiplique por 9000 o impacto
global é bastante extraordinário.
2. Para possivelmente 80% das pessoas que você encontra durante o seu ano de
distância, você será o único habitante de seu país nativo que eles nunca vão
atender ou são susceptíveis para conhecer e ficar a conhecer bem.
3. Eles vão julgar o seu país de origem e todos os seus habitantes completamente
por VOCÊ e suas ações. Isto é simplesmente a natureza humana.
4. Você é realmente um embaixador de casal. Você deve estar preparado para
explicar o seu país de origem para o seu país de acolhimento enquanto você
está lá, e, em seguida, explicar a sua país sediar a seus amigos quando você
retomo casa. Buscar conhecimento sobre o seu país também sobre os itens do
próximo parágrafo host.
5. Esteja preparado para perguntas sobre estas questões no seu país de origem:
 Geografia
 Indústria
 História
 Flora e fauna
 Política e Governo
 População indígena
 Arte e Cultura
 Tributação
 Sistema de educação
 Esportes
 Comparação de Tamanho
 Comparação de Rotary Clubs (por exemplo, reuniões e atividades)
Se você não sabe agora, ND fora. Se fez uma pergunta que você não sabe
não blefar-lo para fora, mas admitir que você não sabe, mas vai nd para fora.
Em seguida, certifique- Você faz.

6. Muitas das pessoas de negócios em seu Rotary Club anfitrião pode saber mais
sobre você país de origem do que você pensa, por meio de suas associações
empresariais. Não fazer um tolo de si mesmo com respostas bobas às suas
perguntas.
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7. Participar em todos os aspectos da vida escolar, dentro e fora da sala de
aula. Uma vez eles te conhecer através desta participação, os alunos e
professores pedir-lhe mais perguntas, especialmente sobre o seu sistema
educacional casa.
8. Mantenha a mente aberta sobre as questões controversas no seu país de
acolhimento. De usando tato e diplomacia, tentar descobrir mais sobre
eles. Não faça bobagem observações e generalizações, como um turista
comum. Você é um

EMBAIXADOR!
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