Programa Au-Pair
China

Ensina Inglês a Crianças
Conhece uma nova cultura
Aprende Mandarim
numa Ocupação Remunerada

PROGRAMA AU-PAIR - CHINA
Gostas de crianças? Gostarias de ter uma experiência
inesquecível, num país e numa cultura completamente
diferentes? Gostarias de viver o dia-a-dia de uma família
chinesa e ser mais um membro desta?

Programa Au Pair na China
O Programa Au Pair da MultiWay pode ser a resposta a tudo isso e
muito mais! Dá-te a oportunidade de passares 1 a 6 meses na China
a tomar conta de crianças e praticares com elas o Inglês ao mesmo
tempo que aprendes mais sobre a vida e cultura do país e fazes novas
amizades para a vida; terás ainda oportunidade para estudar
mandarim e desenvolver o teu conhecimento da língua.

Quem pode concorrer?
-

-

Jovens do sexo feminino e masculino
Entre os 18 e os 30 anos;
Que gostem de trabalhar com crianças dos 3 meses aos 15 anos
Que tenham no mínimo, o Ensino Secundário completo;
Que sejam Fluentes na língua inglesa (nível Proficiência)
Com boa saúde, enérgicos, entusiastas, e não fumadores;
Responsáveis e dispostos a assumir o compromisso de
experimentar a cultura chinesa, vivendo como um membro da
família, e a trabalhar 30 horas a ensinar a língua inglesa e a dar
assistência à criança;
Para realizares o programa com crianças até dois anos
precisas ter no mínimo 200h de experiência de trabalho com
Crianças ex. babysitting.

Deveres e Responsabilidades
-

Tomar conta das crianças até um máximo de 30 horas/semana
ensinar a língua Inglesa, alimentar, dar banho, passear);

-

Partilhar as tarefas da família como mais um membro da
mesma.

PROGRAMA AU-PAIR - CHINA
Taxas do Programa
•

Taxa de Inscrição – 150€

•

Entrega da Documentação – 450€

•

Confirmação da Colocação – 450€

Benefícios do Programa
-

Oportunidade de passar 1 a 6 meses com uma família Chinesa;
Subsídio da viagem: apenas para programas de 3 e 6 meses;
Quarto próprio, refeições e pagamento de 1500RMB/ Mês;(+-190€);
Orientação à chegada;
Uma bolsa de estudo para as aulas de Mandarim;
Programa de atividades de tempos livres;
Apoio e aconselhamento permanente;
3 dias de férias pagas para programa de 3 meses e 7 dias de férias pagas
para programa de 6 meses;
Seguro de Saúde;
Subsídio de transporte local;
50RMB à chegada para o cartão de telefone.

PROGRAMA AU-PAIR - CHINA
Programa com duração de 1 Mês
-

Não tem direito ao Subsídio de Viagem

Programa com duração de 3 a 6 meses
-

Programa de 3 meses – Subsídio de viagem no valor de 2.000 RMB (+250€), recebendo-os após completar o programa. 3 dias de férias
Programa de 6 meses – Subsídio de viagem de 4.000 RMB (+-500€),
recebendo-os após completar o programa. 7 dias de férias

Prolongamento do Programa
Autorizam o prolongamento do programa por mais 6, 9 ou 12 meses. Neste caso
precisam da extensão o visto.

A Multiway também tem:
- Curso académico nos EUA, Canadá, Austrália ou países europeus
- Cursos de línguas no estrangeiro para jovens
- Colocação em Universidades, EUA, Canadá, Austrália ou países europeus
- Programa Au-Pair nos EUA e Demi-Pair na Austrália

A MultiWay possui informação mais completa sobre os programas aqui indicados. Poderá
contactar o nosso escritório ou solicitar o envio de mais informações.
MultiWay – Cursos no Estrangeiro
Av. Estados Unidos da América, nº. 100, 13ºF – 1700-179 – Lisboa, Portugal
multiway@multiway.org

www.multiway.org

+ 351 218 132 535

