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Nyelvi tanfolyamok ügyintézése, nyelvtanulás Sydney-ben
Do you speak English? Or you have a language exam, but you never used your
knowledge? Ha mindezt nem érted, az sem baj, hisz a cél, hogy megértsd! Segítünk
megtalálni a megfelelő angol tanfolyamot, igazodva a nyelvtudásod szintjéhez,
elvárásaidhoz, időbeosztásodhoz! Közvetlen kapcsolatban állunk a Sydney-i nyelviskolákkal.
Szakmai tanfolyamok ügyintézése, szakmai képzések Ausztráliában
Az ausztrál szakmai tanfolyamok közkedvelt területei (a teljesség igénye nélkül):
üzlet, turizmus, vendéglátás, informatika. A képzések között megtalálhatóak az egyszerűbb,
komoly anyagi-, és szellemi ráfordítást kevésbé igénylő tanfolyamoktól kezdve, egészen az
egyetemi képzésekig, szinte minden. Tanulj szakmát egy világnyelven, és helyezkedj el
bárhol a világban! Válogass kínálatunkból, de ha nincs elképzelésed, akkor se keseregj!
Felmérjük, mik a lehetőségeid és segítünk a döntésben!
Egyetemi/főiskolai tanulmányok szervezése, ausztrál diplomaszerzés
Angol nyelven diplomát szerezni, napjainkban is nagy fegyvertény! A felsőfokú
képzések magyarországi rendszere imitt-amott talán kevésbé gyakorlat-orientált! Az ausztrál
felsőoktatás egyik jelmondata: „Ne csak tudd, tedd is!” Diplomázz és szerezz a szakmádban
nemzetközi kapcsolatokat, élj az Ausztrália és a JustAustralia adta lehetőségekkel!
Teljes körű vízumügyintézés, és teljes körű letelepedési-, bevándorlási ügyintézés
Összepakolni mindenki tud! De vajon ilyen egyszerűen menne a kitelepüléssel,
vízummal kapcsolatos teljes körű ügyintézés is? A hivatalos nyomtatványok kitöltése,
egyeztetés az ügyintézőkkel, a napi levelezések kézbentartása és az összes kötelezően
beszerzendő irat összegyűjtése? Az ausztrál hivatalos ügyintézés menete sokszor bonyolult,
komplikált rendszer azok számára, akik nem mozognak otthonosan az kinti bürokrácia, a
hivatalos adminisztráció világában. Szakmai segítség nélkül szinte lehetetlen. Mi mindezt
átlátjuk és segítünk benne, az első lépéstől az utolsóig.
Nemcsak az ügyintézésben, de vízumodhoz, letelepedésedhez szükséges, átgondolt
stratégiai lépésekben is segítségedre vagyunk. Az ügymenetet nagyban megkönnyíti, hogy
hozott anyagaid (végzettség, szakmai tapasztalat, gyakorlat stb.) és az általunk átlátott
rendszer lehetőségeinek kombinációjából felvázoljuk eléd lehetőségeidet a jövőre nézve.
Nemcsak rálátást, átgondoltságot, de jogi képviseletet is nyújtunk egyben.
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Kiutazással kapcsolatos teljes ügyintézés
Egy ausztrál út nagy falat! Nemcsak a távolság, de a hivatalos ügyintézés, az
átszállásokkal teli utazás, a megfelelő szállás megtalálása is fejtörést okozhat a tudatos
programválasztásról nem is beszélve! Sok dolgot kell egy kézben tartani! Ezért vagyunk mi!
Neked nincs más dolgod, mint meghozni a döntést! Mi megszervezzük az utadat, segítünk a
„papírmunkában”, és szállást is tudunk biztosítani.
Szállás biztosítása, ügyintézés Sydney-ben
Fürdőszoba helyett zuhanykabin… Közös WC… Ablak a tűzfalra… Koszos
ágynemű… Nincs is internet… Nem is olyan a szoba, mint, amilyet elképzeltem… Még egy
buszmegálló sincs a közelben… stb. stb. Ha nem szeretnél ilyen „szálláshelyekbe” botlani,
válassz minket! Nálunk nincs „zsákbamacska”! Hisz saját tulajdonú szállásaink esetében
pontosan tudjuk, hol és milyen körülmények közé helyezünk el.
Szállásaink biztosítása mellett rendelkezésedre áll Sydney belvárosában, hangulatos, parkra
néző irodánk, ahol ugyancsak szakképzett munkatársaink várják kérdéseidet,
észrevételeidet.
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Nem azért jössz ki a „kenguruk földjére”, hogy megfelelő helyismeret és ügyintézési
tapasztalat híján felesleges köröket fuss reggeltől estig! Olyan dolgokat írj alá, tölts ki, amiket
nem is igazán értesz! Azokba az irodákba menj, azokkal beszélj és egyeztess, akikkel
VALÓBAN kell! A bevándorlási-, letelepedési- és vízum ügyintézésnél jelszavunk:
hatékonyság!
Kinti elindulásban való segítségnyújtás, a „Kezdetek Ausztráliában”
Nem vagy egyedül! Mondd el, mit szeretnél, milyen elképzeléseid vannak, mihez
értesz, és mihez szeretnél érteni! Mi érdekel, mire és mennyi időt áldoznál szívesen! Mik a
kiindulási alapjaid (megszerzett végzettségek, nyelvtudás, jogosítvány, szakmai tapasztalat),
és miket fejlesztenél tovább, mit tanulnál. Hasznos tanácsainkban nem szenvedsz majd
hiányt!
Repülőjegy foglalás
Utasbiztosítás intézése
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