Sandringham College

Homestay

Sandringham College oferece uma experiência educacional aos
estudantes internacionais inigualável. Em um ambiente
amigável e seguro, os estudantes de todo o mundo vivem e
estudam lado a lado com estudantes australianos. Nosso
Centro de Idiomas atende exclusivamente às necessidades de
recém-chegados com um programa de inglês de mesma
duração da estada do estudante. Além de seus estudos
acadêmicos, os estudantes também têm a oportunidade de
participar de atividades extracurriculares do colegio. Isto inclui
drama, dança, eventos esportivos, excursões ao ar livre e
acampamentos escolares.

A acomodação em casa de família é fornecida por famílias
atenciosas que desejam oferecer a um estudante internacional
uma casa segura e confortável durante sua estada na Austrália.

As disciplinas oferecidas no Sandringham College
incluem:
Artes - Arte, Dança, Drama, Mídia, Performance Musical, Estilos
Musicais, Fotografia, Artes de Estúdio, Estudos Teatrais, Design
de Comunicação Visual
Comércio/Humanidades - Contabilidade, Gestão Empresarial,
Economia, História, Estudos Jurídicos, Filosofia, Política,
Sociologia
Inglês - Inglês, Língua Inglesa, Literatura Inglesa, Inglês como
Língua Adicional
Línguas - Chinês e Francês
Matemática - Geral, Especializada, Matemática Avançada
Ciências - Ciência geral, Biologia, Química, Física, Psicologia
Tecnologia - Comunicação Digital, Computação, Estudos
Alimentares, Tecnologia de design de produtos
Saúde e Educação Física - Saúde e Desenvolvimento Humano,
Estudos Ambientais e Ao ar livre, Educação Física
Ensino e Formação Profissional (EFP) - uma grande variedade
de disciplinas adicionais são oferecidas através do EFP na
quarta-feira à tarde.

Sandringham College
11 Holloway Road/356 Bluff Road
Sandringham, Victoria 3191
International Program Director: Mr Ben Ditterich
Assistant Principal International Program: Ms Vivienne McElwee

Nosso grupo de famílias de alta qualidade é variado, com
algumas famílias tendo seus próprios filhos e outras sendo
adultos solteiros. Várias famílias têm animais de estimação,
na maioria cachorros ou gatos, e algumas famílias possuem
distintos familiares que vivem na mesma casa. Todas as
nossas famílias moram perto do Colégio, o que garante que
os estudantes internacionais tenham um tempo mínimo de
viagem para / da escola. Nossas casas também estão
localizadas perto de lojas e transportes públicos, o que ajuda
os estudantes a serem independentes.
Nosso Coordenador de Homestay compatibiliza cada estudante
com uma família que fornecerá um quarto para seu uso
exclusivo, uso de utensílios domésticos e três refeições por
dia. Os estudantes são incentivados a se sentirem em casa e
possuem e passarem tempo conhecendo sua nova família.
Espera-se que os estudantes passem um tempo socializando
com a família anfitriã, já que a experiência de homestay é uma
maneira positiva para os estudantes melhorarem seu inglês,
aprenderem mais sobre a cultura australiana e aproveitarem
sua experiência ao máximo.
A maioria das famílias anfitriãs é previamente informada antes
da chegada do estudante, recebe informações sobre os seus
antecedentes e está preparada para ajudá-lo a se estabelecer
em casa e se integrar na comunidade. As famílias sabem que
todos os estudantes internacionais precisam ter o seu tempo
para se instalar em casa e se adaptar ao estilo de vida,
alimentação, cultura, e idioma australianos.
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