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Esta é a melhor maneira de aprender Inglês de modo intensivo.
Você residirá com uma família que fala Inglês e ao mesmo tempo
tem lições ESL na mesma casa. Não tem necessidade de ir para
uma escola ou preocupar-se com alojamento ou refeições. Está
tudo incluído, incluindo os transfers de aeroporto.
Como as aulas de inglês são particulares, você aprenderá mais
depressa do que numa aula de 10 ou 15 alunos. Haverá sempre
muita gente com quem falar na casa onde ficar instalado, pelo que
terá bastantes oportunidades para praticar o Inglês.
O Dave e a Maiko adoram cozinhar, assim poderá desfrutar de
comida excelente e variada.
Lista de preços (Dólares Australianos)

1 Semana

$1350

2 Semanas

$2550

3 Semanas

$3750

4 Semanas

$4950

Pode ter aulas de Inglês enquanto os seus filhos frequentam a
escola local. Que modo espectacular para todos aprenderem
Inglês!
As nossas crianças vão para a escola primária, que fica a curta
distância da nossa casa. De modo geral os estudantes visitantes são
bem acolhidos. É uma escola muito multicultural com estudantes
de todas as partes do mundo.
Se tiver mais do que uma criança, ambos os pais, crianças a
frequentarem a escola, mas não os Pais, ou outra qualquer
situação, por favor contacte-nos e nós organizaremos tudo para si.
Telefone : +618 9201 2125
Lista de preços (Dólares Australianos)

1 Semana

$2250

2 Semanas

$3750

3 Semanas

$5250

4 Semanas

$6750
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A Academia Inglesa de Perth oferece aulas de inglês no seu local
de trabalho ou em sua casa. De um modo geral os estudantes
reservam sessões de uma ou de duas horas.
O seu tutor tem a qualificação mais elevada (Nível A CELTA;
top 3%) e 23 anos de experiência em ensino e em leccionar.
Você pode estudar qualquer assunto da Língua Inglesa, incluindo
IELTS, gramática, vocabulário, pronunciação, redução de
acentuação, relatório escrito, calão Australiano, Inglês Comercial
e Inglês normal.
As aulas de Inglês custam $80 por hora. Há descontos para os
alunos que frequentem aulas de Inglês na nossa escola em
Joondanna.
Telefone: 9201 2125

Conheça os segredos para conseguir o emprego com que sonha,
com um entrevistador especialista.
Dave é um coach de nível dois, com bastantes anos em gestão e
vendas. Ele ensinar-lhe-á as competências necessárias para
impressionar o seu entrevistador e conseguir o seu trabalho.
O custo da formação para a entrevista é de §80 por hora
Telefone: 9201 2125

