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Inilah cara terbaik untuk belajar bahasa Inggris secara intensif.
Anda tinggal bersama sebuah keluarga penutur bahasa Inggris dan
mempelajari ESL di rumah yang sama. Anda tidak perlu khawatir
pulang pergi ke sekolah atau khawatir dengan akomodasi dan
makanan. Semua sudah tercakup, termasuk antar jemput bandara.
Dengan belajar bahasa Inggris berpasangan, Anda akan belajar
lebih cepat dibanding dalam kelas yang terdiri atas 10 atau 15
siswa. Ada banyak orang yang dapat Anda ajak berbincang di
rumah tinggal Anda sehingga Anda memiliki banyak waktu untuk
berlatih bahasa Inggris.
Dave dan Maiko suka masak sehingga Anda bisa menikmati aneka
makanan yang lezat.
Daftar Harga. (Dolar Australia)

1 minggu

$1350

2 minggu

$2550

3 minggu

$3750

4 minggu

$4950

Anda bisa mengikuti kelas bahasa Inggris saat anak Anda
berangkat ke sekolah setempat. Ini adalah cara yang tepat bagi
Anda untuk belajar bahasa Inggris!
Anak-anak kita berangkat ke sekolah dasar yang tidak jauh dari
rumah. Siswa tamu biasanya diterima dengan baik di sini. Ini
adalah sekolah multi-budaya yang siswanya berasal dari seluruh
belahan dunia.
Jika Anda memiliki lebih dari satu orang anak, kedua orang tua,
anak bersekolah tapi orang tuanya tidak atau ada rencana lainnya,
silakan hubungi kami dan kami akan mengaturnya untuk Anda.
Telepon: +618 9201 2125
Daftar Harga. (Dolar Australia)

1 minggu

$2250

2 minggu

$3750

3 minggu

$5250

4 minggu

$6750
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Perth English Academy menawarkan bimbingan berpasangan
dalam kelompok kecil, baik di tempat kerja maupun di rumah
Anda. Siswa biasanya meminta sesi satu atau dua jam.
Tutor Anda memiliki kualifikasi tertinggi (nilai A dalam
CELTA; peringat 3%) dan berpengalaman dalam mendidik dan
membimbing selama 23 tahun.
Anda bisa mempelajari berbagai aspek dalam bahasa Inggris
seperti IELTS, tata bahasa, kosa kata, pelafalan, pengurangan
akses, penulisan laporan, slang dan ungkapan-ungkapan orang
Australia, bahasa Inggris bisnis dan bahasa Inggris umum.
Biaya pelajaran bahasa Inggris adalah $80 per jam. Diskon berlaku
kepada siswa privat yang mengikuti pelajaran bahasa Inggris di
sekolah Joondanna kami.
Telepon: 9201 2125

Pelajari rahasia cara meraih pekerjaan yang Anda inginkan dengan
bimbingan wawancara dari pakarnya.
Dave adalah pembimbing level dua dan berpengalaman di bidang
manajemen dan penjualan selama bertahun-tahun. Ia akan
mengajari Anda keahlian yang Anda perlukan untuk membuat
pewawancara Anda terkesan dan mendapatkan pekerjaan tersebut.
Biaya pelatihan wawancara adalah $80 per jam.
Telepon: 9201 2125

