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Bejárni Amerikát a legjobb barátaiddal? Vagy amerikai 

palacsintát enni a fogadó családoddal vasárnap 

reggelente? Esetleg azt jelenti, hogy szépen lassan 

egy teljesebb, magabiztosabb és minden korábbi 

elképzelésednél is talpraesettebb személyiséggé válsz? 

Voltaképp: Ezek mind együtt, és még ennél is több. 

Au pairként lehetőséged van egy új országban utazni, 

tanulni és fejlődni. Ez egy esély arra, hogy elhagyva 

a komfortzónádat, új kihívásokkal szembesülj. A 

kapcsolatteremtésről, a feledhetetlen emlékekről és a 

pillanatok megéléséről szól – legyen az nagy és kicsi –, 

amelyek összeadódva tesznek ki egy feledhetetlen évet. 

Minden au pair más, de mindenkinek megvan a saját kis 

története.

Üdvözlünk az Au Pair Life-ban.

Mit 
jelent 
az au 
pairség?
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Írta: Nathalia
au pair Tennesseeből

5 
Things 
You Learn

as an 
Au Pair

 

 

 

01  Menni fog. 
Amerikába érkezésem után nagyon tartottam a sikertelenségtől. A fogadó családom 
rendkívül segítőkész és támogató volt, mindemellett viszont hamar rájöttem, hogy meg 
kell tanulnom bízni önmagamban és megfeledkezni a félelmeimről. Manapság minden 
zűrös szituációban ezt a stratégiát alkalmazom... „Menni fog!”.

02  Élvezd az eléd táruló 
lehetőségeket!
Huzamosabb ideig távol élni a családomtól 
nem mindig egyszerű, de megtanultam igazán 
megbecsülni a jelent. Amerikai utamnak egyszer 
eljön a vége, és az ott szerzett emlékeim egy életre 
elkísérnek majd. Mindössze annyi dolgom van, 
hogy minden helyzetben nyugodt maradjak, és 
megpróbáljam a legtöbbet kihozni a napjaimból!

03  A világ a kezedben van. 
Au pairként olyan helyekre jutottam el, amikről 

előzőleg álmodni sem mertem volna. Örök 
barátságokat kötöttem, és sok különböző kultúrát 

ismertem meg. Miközben járom a világot, 
boldogsággal tölt el a tudat, hogy milyen nagy, 

mert így több lehetőségem van kalandozni! 
Minden új utazás során jobban megismerem 

önmagam, megtanultam a tervezés fontosságát, és 
megtanultam beosztani a pénzemet! – Mert olyan 

sok helyre szeretnék még eljutni! 

04  Mindig kérdezd, 
„Mi jön ezután?” 

Azt a célt tűztem ki magam elé, hogy az au 
pair évem alatt a lehető legtöbbet fejlődjek és 

megfelelően felkészüljek életem következő 
szakaszára. Amerikába költözésem óta 

rendszeresen látogatok előadásokat a Nashville-i 
művészeti egyetemen: belsőépíszétetet, absztrakt 
festészetet, és grafikus tervezést is tanultam már. 

05  Ne légy félénk! 
Az au pair év alatt kötött barátságok gyökeresen 
megváltoztatják majd az életed. A fogadó 
családomnak hála, egy jobb, jószívűbb emberré 
váltam, és az itt szerzett barátaimra már-már 
családtagként tekintek. Rájöttem, hogy ha nyitottan 
közeledem mások felé, felejthetetlen élményekkel 
gazdagodom majd.



Meet My 
Host Family

Írta: Gaelle
au pair Utahban

Tudod milyen a szerelem első látásra? 

Furcsa, de mégis így éreztem. Egyből 
tudtam, hogy ők azok. Több hónapos 
online keresés után megtaláltam a 
legcsodálatosabb embereket. Adrianne és 
Jason a szülők, Steven és Jackson pedig 
a legédesebb hároméves és 19 hónapos 
fiúk, akikkel valaha találkoztam; ők együtt 
a fogadó családom. Nehéz őket „fogadó” 
családnak hívni, mert számomra ők nem 
házigazdák, hanem a családom. Adrianne 
az egyik legkedvesebb barátom; és Jason 
tud a legjobban megnevettetni; Ven és 
Jax pedig egy olyan helyet töltenek be 
a szívemben, amit soha nem tudnék 
megmagyarázni.

Végső soron az számít igazán, hogy az apró 
gesztusokból is érezzem a törődésüket. 
Nem az, hogy egy jó autót vezessek, 
egy nagy házban lakjak vagy legyen egy 
hitelkártyám. Úgy gondolom, hogy a 
legkisebb dolgok számítanak leginkább. 
Nem csak az, hogy magukkal vittek 
a nagyobb és kisebb vakációkra is és 
támogattak abban, amit csinálni szeretnék 
hanem, hogy mindent megtettek, hogy 
autentikus „bûche de Noël” -t találjanak 
nekem karácsonyra; amikor beteg voltam, 
egészen a belvárosig vezettek, hogy 
megvegyék a brióst, mert ez volt az 

egyetlen étel, amit igazán akartam; hogy 
Adrianne nekem is mindig hozott egy kávét 
a Starbucks-ból, amikor megállt venni egyet 
magának; vagy egy olyan 21. születésnapi 
ünneplést rendeztek számomra, ami egy 
hétig tartott, tele mindenféle meglepetéssel. 
Azt hiszem, hogy a minőségi idő számít, 
amit velem töltenek. Akár a tábortűz 
melletti beszélgetésekről, akár a közös 
sorozatnézésről, a túrázásokról vagy bármi 
más közös tevékenységről legyen is szó.

Ide tartozik az is, hogy Jason annyi időt szán 
arra, hogy elmagyarázzon valamit, amit nem 
tudok, vagy nem értek, amennyi szükséges. 
Hozzátartozik az is, hogy bár nagyon félt, 
mindig mindent megtesz az fejlődésemért, 
hogy magabiztosabb legyek. Okkal vagyunk 

egymás életének 
részesei.”

“

Adrianne azt mondja nekem, hogy örül, 
hogy van egy „személyes francia stylistja”, 
akinek “válogathat” a szekrényéből, és 
engem önmaga „francia változataként” 
emleget. Állandóan énekelünk - vagy inkább 
sikoltozunk - mindenféle dalokat, még Disney 
dalokat is, hol angolul, hol franciául. Teljesen 
ellágyulok, amikor hallom, hogy Ven a legjobb 
barátjának nevez, vagy amikor mindkét fiú 
megkér, hogy vakarásszam a hátukat éneklés  

közben; vagy amikor az én palacsintámra 
vágynak reggelire. Amikor pedig 
csomagot kapunk, teljes izgalomban 
bontják ki a dobozt, tele francia ruhával, 
élelmiszerrel, könyvvel és egyéb 
apróságokkal. Velük különlegesnek és a 
családjuk részének érzem magam.

Kezdetektől fogva, amint megérkeztem, 
és azóta is, minden helyzetben, a 
fogadó családom továbbra is segít 
nekem, osztozik velem, tanítanak 
engem, amennyire csak tudnak, és arra 
ösztönöznek, hogy megvalósítsam az 
álmaimat. Szeretnek engem. Ma úgy 
érzem, hogy nem ismerhetsz engem 
igazán, amíg nem hallottál róluk. Hisszük, 
hogy sorsszerű volt, hogy egymás 
életébe kerültünk. 

Úgy gondolom, hogy az otthon sokkal 
inkább érzés, mint egy hely, és ez 
tökéletes példa erre. Ők az otthonom.



 
 

A Day in the Life 
of an Au Pair
Írta: Lucia
Texas-i au pair

 
 

Ebéd után vagy szundítok egyet, vagy 
találkozom a barátaimmal a környéken. Ilyenkor 
társasozunk, kávézunk, moziba megyünk 
vagy csak görkorizunk egyet a közeli parkok 
egyikében. Délután rendet rakok a házban, és 
előkészítek egy kis uzsonnát a gyerekeknek, 
mielőtt három körül értük mennék.

Miután mindenki befejezte a házi feladatát, kint 
szoktunk játszani, vagy bent ügyködünk közösen. 
Ezután elkészítem a vacsorát, hogy fél hét körül 
együtt ehessen a család. Étkezés után fürdés-
fogmosás, majd egy film, vagy társasjáték nyolcig, 
amikor is a gyerekek általában elmennek aludni.

D É L U T Á N

E S T E

Miután felkeltem a gyerekeket, közösen 
reggelizünk, majd elviszem őket az iskolába. 
Általában fél kilenc körül érek vissza. 
Minden reggel nagyjából egy órát edzek az 
anyukával, miközben az élet nagy dolgairól 
beszélgetünk – ez napjaim egyik fénypontja. 

R E G G E L
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A Day in the Life 
of an Au Pair

Írta: Mathilda
Kaliforniai au pair

R E G G E L

A tipikus reggelem futással kezdődik vagy a parton 
vagy pedig a hegyekben, hogy gyönyörködhessek a 
napfelkeltében. Miután hazaérek, együtt reggelizünk 
a fiúkkal, miközben a legidősebb testvér elindul az 
iskolába. Reggeli után közösen kitaláljuk, hogy milyen 
kalandokkal töltsük a napot!

D É L U T Á N

Néhány környékbeli barátunkkal találkozva 
felkerekedünk, hogy ellátogassunk a közeli 
partra, múzeumba vagy állatkertbe. Egy 
könnyed ebéd után hazafelé vesszük az irányt, 
hogy összehajtogassam a kimosott ruhákat, 
összepakoljak és felhívhassam a legjobb 
barátom FaceTime-on, amíg a gyerekek csendes 
pihenőznek. 

E S T E

Miután felkaptuk a fiúk nővérét az iskolából, 
hazamegyünk, hogy közösen barkácsoljunk  vagy 
játszhassunk a szabadban. A családi vacsorát 
és fürdést követően már nincs több feladatom 
aznapra. Ilyenkor megnézek egy filmet a fogadó 
családommal, vagy bevetem magam a város 
forgatagába a barátaimmal!



Au Pair 
Perspectives

Au pairnek lenni, nem könnyű.

Hátrahagyunk mindent, amit ismerünk, a 
szeretteinket, hogy az őrült álmainkat üldözve 
repülőre üljünk. Gondolatban elképzelünk egy 
tökéletes, kalandokban gazdag, felejthetetlen 
utazást. A valóság  azonban az, hogy heti 45 
órában gyerekekre vigyázunk. Én személy szerint 
négy gyermek ruháit teregetem, mosom az 
ágyneműjüket, takarítom a játszószobájukat, 
és gondoskodom róluk, ha megbetegszenek. 
Mindezek mellett próbálok időt szakítani arra, hogy 
figyeljek magamra is, világot lássak, és találkozzak 
a barátaimmal. 

Au pairnek lenni nem csak abból áll, hogy 
a gyerekekkel játszol egész nap, és minden 
hétvégén utazgatsz az USA-ban; mi nem csupán 
babysitterek vagyunk. Család vagyunk – egy 
nővér vagy idősebb testvér –,és fontos szerepet 
játszunk abban, hogy segítünk alakítani az általunk 

Sosem gondoltam volna, hogy au pair leszek.

Őszintén szólva azt sem hittem, hogy 
gyermekekkel dolgozom majd a jövőben. Miért 
döntöttem mégis az au pair program mellett? 
Azt hiszem, hogy a sors hozta így. Talán előre 
elrendeltetett, csak egy kis időbe került erre 
rájönnöm.

Személy szerint rengeteget fejlődtem ennek 
az élménynek köszönhetően. Nem csak a 
gyermekgondozás, hanem a mindennapok 
miatt is. Mindig is önálló személyiség voltam, 
de most úgy érzem, bármire képes vagyok. 
Sokat változott és érett a személyiségem. 
Egyfelől a gyermekgondozás sok mindent 
megtanított magammal kapcsolatban is, 
másfelől az itt megismert emberek is nagy 
hatással voltak rám. Rendkívül jó kapcsolatot 
ápoltam a fogadó családommal, és volt 
szerencsém két olyan jó barátra találni, akikre 
szinte családtagként tekintek.

Annak ellenére, hogy már az utam megkezdése 
előtt is magabiztos angoltudásom és jó 
kiejtésem volt, az itt töltött idő alatt nagyon 
sokat fejlődtem. Sosem hisznek nekem, amikor 
mesélem, hogy német vagyok, és csak nemrég 
költöztem New York-ba. Mára talán inkább 
New York-i vagyok, mint német. 

Mindenkinek, aki az au pair programon 
gondolkodik, azt tanácsolom, vágj bele! Életem 
legjobb döntése volt! Ha egy napon te is 
belekezdesz ebbe a kalandos utazásba, meg 
fogod érteni, hogy miért mondom ezt. 

gondozott gyermekek életét. Rengeteg 
időt töltünk a gyerekekkel hetente, és ez 
megváltoztatja az életüket.

Őszintén hiszem, hogy az egyik legjobb 
döntésem volt, hogy au pair lettem. Persze 
vannak olyan dolgok, amiket terveztem, de 
mégsem váltak valóra. Azonban rengeteg 
olyan dolog történt, amit nem is terveztem, 
mint például az, hogy 17 államba elutaztam, 
hihetetlen emberekkel találkozhattam és 
ezalatt többet tanultam magamról, mint azt 
valaha is gondoltam volna. Rájöttem, hogy 
az au pairek kivételesen erősek, bátrak, 
nyitottak, elfogadóak, érdekesek, jószívűek és 
kalandvágyóak, egytől egyig!

Világossá vált továbbá az is, hogy amit 
megismertem magamról, a világról és jövőbeli 
terveimről, egy életen át segítségemre lesznek.

Többet tanultam 
magamról, 
mint azt valaha 
is gondoltam 
volna.”

“

Úgy érzem, bármire 
képes vagyok.”

“

Írta: Vanessa
New York-i au pair írása

Írta: Tarni 
au pair Virginiából



Írta: Alessandra
arizonai au pair írása

Iskolai tanórák
Nagy hangsúlyt fektettem arra, hogy kihozzam 
a maximumot az ittlétemből, és hogy legyen 
időm magamra is amellett, hogy a gyermekekről 
is kiválóan gondoskodom. Nagyon örülök, 
hogy elsajátítottam az elsősegélynyújtás 
alapjait. Számos amerikai szabály megtanulása 
is tanulságos volt, gondolok például arra, 
hogy autóval  mindig meg kell állni a parkoló 
iskolabuszok közelében. A felkészítő órákon az 
előadó rettentő kedves volt, mindig megpróbált 
bevonni mindenkit az óra menetébe, még 
a legfélénkebb résztvevőket is. Így sokkal 
érdekesebbek voltak a gyermeknevelésről és 
oktatásról szóló órák! 

Fedezd fel New York városát

A New York belvárosába szervezett út bámulatos 
volt! Decemberben jártam ott, ami talán az 
egyik legvarázslatosabb szezon, hiszen minden 
karácsonyi díszekben pompázott! Először 
egy városnéző buszútra mentünk, ezután 
pedig ellátogattunk az összes kihagyhatatlan 
nevezetességhez is: a Times Square, a Fifth 
Avenue, a Rockefeller Center, az Empire State 
Building, a Central Park és a Brooklyn bridge 
megnézése is szerepelt a programban! A kedvenc 
látványosságom talán a Rockefeller Center előtt 
felállított karácsonyfa volt, és persze a Times 
Square! Aznap folyton úgy éreztem, hogy egy film 
kellős közepébe csöppentem!

Az amerikai utam első hetét a New 
York-i Au Pair Training School 
kampuszán töltöttem. Felkészítő 
órákra jártam, felfedeztem a várost, és 
új barátokat szereztem a világ minden 
tájáról!

The Au Pair
Training School

Barátok Amerikában
Eleinte mindenki félénk és kicsit megszeppent 
lehet, de hamar rájön az ember, hogy egy laza „Szia, 
melyik országból jöttél?” kérdéssel könnyedén 
elindíthatsz egy beszélgetést és egy szempillantás 
alatt barátokká válhattok! A nagy, közös étkezések is 
kiváló alkalmat nyújtanak arra, hogy új emberekkel 
ismerkedhess meg. Én például megpróbálok mindig 
egy másik asztalhoz ülni, hogy mindig másokkal 
tölthessem az ebédszünetet!



On
the 
Road

Coloradóban élni és bejárni az Egyesült 
Államokat, a legjobb tapasztalat volt, amit 
valaha szereztem! Au pairként a két év során, 
21 államban jártam és sokat láttam az USA-ból. 
Minden államnak saját bája van, és mindenhol van 
valami szép látnivaló, bárhova is mennél. 

A heti fizetésem felét megtakarítva, lehetőségem 
volt rá, hogy hétvégente kirándulhassak, vagy 
roadtrippekre menjek a barátaimmal. Colorado 
és környéke gyönyörű és csodás kilátásokat 
kínál, ezért könnyű volt számomra, hogy sok 
helyre eljussak. Kedvenc szórakozásom volt, 
hogy felfedezzem a nemzeti parkokat, mert a 
kilátások lélegzetelállítóak! De szerettem olyan 
nagyvárosokba is ellátogatni, mint New York, San 
Francisco, Chicago, Boston vagy Seattle. Nagyon 
lenyűgözőek! Olyan, mintha egy filmben lennék! 

Nem számít, hogy a vadregényes táj vagy a 
város forgataga hoz igazán lázba – Amerikában 
mindenki talál magának megfelelő környezetet!

01 Canyonlands Nemzeti Park, Utah 02 Bryce Kanyon, Utah 
03 Monument Valley, Arizona 04 A Manhattan Bridge látképe, 

New York  05 Bixby Bridge Big Sur, Kalifornia 06 Chicago, 
Illinois  07 Horseshoe Bend, Arizona 08 Maui, Hawaii 

09 Yosemite Nemzeti Park, Kalifornia

06

01

05

04

Írta: Swaantje
au pair Coloradóból

08

02

02

03

07

09



Az au pairek Amerika-szerte látogatnak egyetemeket, 
személyes és szakmai fejlődésüknek köszönhetően 
pedig jobb eséllyel érnek majd el sikereket a jövőben. 

Verena
New Jersey-i au pair

Alvaro
Alvaro, Massachusetts-i au pair

Au pairként a Harvard Business School vállalati stratégia 
előadásain voltam hallgató. Egy igazán dinamikus közegben, 
jelentős üzleti érzékkel megáldott emberek társaságában volt 
lehetőségem egy olyan témáról tanulni, ami mindig is nagyon 
érdekelt. Mindezek mellett pedig kijelenthetem, hogy a világ 
egyik legnívósabb egyetemére jártam. Elképesztő!

Alicia
Connecticut-i au pair

A helyi főiskolán egy hátrányos helyzetű 
gyermekekkel való foglalkozással kapcsolatos 
órát hallgattam. Nagyon sokat tanultam ott, és ez 
a tudás egy életen át segítségemre lesz, hiszen 
jelenleg a tanári pályára készülök! Az előadások alatt 
igazi barátokat is szereztem. Olyan fiatalokkal is 
összehozott így a sors, akik nem au pairként kerültek 
Amerikába. Nagyon örülök, hogy itt járhattam.
egyetemre: egy új világ kapuja nyílt meg előttem!

Tjara
Washington D.C.-i au pair

Egy hirtelen ötlettől vezérelve iratkoztam be a Princeton University 
számítástechnikai előadására, pusztán kíváncsiságból. Hamar beletanultam a 
programozásba, és úgy döntöttem, a jövőben is ezzel szeretnék foglalkozni. 
Hazatérésemet követően jelentkeztem egy számítástechnikai egyetemre, ahova 
rögtön bekerültem. Utólag elmondták, hogy lenyűgözte őket az önéletrajzomban 
található neves egyetemen szerzett tapasztalat 

Elena
Washington D.C.-i au pair

Lehetőségem volt tanulni a hatékony 
kommunikáció, a nyilvános beszéd és az 

előadás rejtelmeiről. A program végére 
úgy éreztem, hogy teljesen megváltoztam! 

Világossá vált, hogy mi egy jó előadás titka, 
és hogy milyen fontos a magabiztosság 

és a tartás, miközben másokkal beszélek. 
Ezek sokat segítettek a munkakeresésben 

otthon – minden félelem nélkül interjúztam a 
munkaadómnál!

Nathalie
Massachusetts-i au pair

Én a Harvard Extension School pszichológia 
programját végeztem el kitűnő eredménnyel. 
Ez volt az egyik fő oka annak, hogy 
idén nyáron megkaptam a gyakornoki 
pozíciómat, emellett pedig az is világossá 
vált, hogy a jövőben is szeretnék foglalkozni 
a pszichológiával. Így jelenleg is ezzel 
kapcsolatos tanulmányokat folytatok, és 
rettentően élvezem! 

“Az előadások alatt igazi 
barátokat is szereztem. 
Olyan fiatalokkal is 
összehozott így a sors, 
akik nem au pairként 
kerültek Amerikába. 
Nagyon örülök, hogy itt 
járhattam egyetemre: 
egy új világ kapuja nyílt 
meg előttem!” 

— Alicia

A Washington D.C.-i American University üzleti kommunikációs programját 
választottam tanulmányként, ahol megtanultuk a cégalapítás alapjait! 

Nagyon izgalmas volt egy ilyen nemzetközi közegben dolgozni. A program 
végén az előadónk felajánlotta, hogy ír nekünk ajánlólevelet, ami nagy 

segítségünkre lehet az egyetemi felvételik vagy állásjelentkezések alatt. 
Ennek köszönhetően kaptam meg a mostani gyakornoki pozíciómat is 

Németország egyik legnagyobb bankjánál!

Shaping My Future 
as an Au Pair
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A Te au pair
élményed



Meg van benned ami ehhez kell?

Ahhoz, hogy au pair lehess, „igen”-el kell válaszolnod a következő kérdésekre:
Az au pair egy kulturális csereprogram résztvevője, aki 18 és 26 éves kor közötti és 
egy amerikai fogadó családdal él, illetve gondoskodik gyermekeikről. Cserébe 
ingyenes lakhatást és étkeztetést, heti fizetést, valamint utazási és tanulási 
lehetőséget is kap az Egyesült Államokon belül. 

Az „au pair” kifejezés franciául azt jelenti „egyenlő”, és ez tükrözi az au pair és a 
fogadó család közötti kapcsolatot. Ha szereted a gyerekeket, és szeretnél legalább 
egy évet arra fordítani, hogy zemélyiséged fejlődjön és szakmai tapasztalatod is 
szerezz is, akkor az au pair program lehet számodra a tökéletes megoldás. 

Kulturális csere
Fedezz fel egy izgalmas új
kultúrát, miközben megosztod
a sajátod

Személyi fejlődés
Fejlesszd a magabiztosságodat
és a függetlenségedet,
hogy sikeres legyél

Utazási lehetősségek
Fedezd fel Amerikát, és gyűjts
életre szóló emlékeket

Tanulási lehetősség
Tanulj egy amerikai egyetemen
és fejleszd az angol
nyelvtudásod

Mi az az au pair?

Miért legyél 
au pair?

Életkor
18 és 26 év közötti vagy?

Tapasztalat
Szereted a gyerekeket, és
van legalább 200 órányi
gyermekfelügyeleti
tapasztalatod?

Tanulmányok
Van érettségid vagy
hamarosan megszerzed azt?

Jogosítvány
Van már jogosítványod,
vagy tervezed annak 
megszerzését?

Büntetlen előélet
Büntetlen előéleted van,
ugye?

Egészség
Jó egészségben vagy? 
Tudod kisgyerekekkel tartani 
a lépést?

Elköteleződés
Készen állsz arra, hogy
legalább 12 hónapot élj
külföldön?

culturalcare.hu



Mosás
Mosd ki és hajtogasd össze
a gyerekek ruháit

Házi feladat
Segíts a gyerekeknek a
leckében

Rendrakás
Segíts abban, hogy a
gyerekek szobái rendezettek
legyenek

Alvás előkészületek
Segíts a gyerekeknek az 
alvás előkészületeiben.

Étkezések előkészítése
Készíts ennivalót és 
rágcsálnivalót a gyerekeknek

Reggeli rutin
Segíts a gyerekeknek 
reggelente elkészülni és 
felöltözni

Közlekedés
Segíts a gyerekeknek
iskolába és egyéb
programokra eljutni

Játékidő
Vond be a gyerekeket
a játékba és egyéb
tevékenységekbe

Globális támogatás
Cultural Care egy globális, átfogó támogatást nyújt a
jelentkezés és a program teljes ideje alatt. Segítséget nyújtunk
a képzések, a felkészülés, a jelentkezési folyamat és a vizum
igénylés során is.

Szállás és teljes ellátás
A fogadó családod szobát és étkeztetést, valamint heti $195.75 
zsebpénzt biztosít számodra.

Szabadság
A program ideje alatt két hét fizetett szabadságra vagy
jogosult — a J-1-es vízummal pedig 30 nap áll
a rendelkezésedre az au pair éved végén, amikor beutazhatod
az Egyesült Államokat.

Utazásszervezés
A repülőút és az utaztatásod költségeit a fogadó családodig és
vissza mi álljuk — a programod pedig egy öt napos képzéssel
indul New York környékén.

Tanulási lehetőségek
Egy helyi egyetemen vagy főiskolán tanulhatsz – a fogadó család
évi 500 dollárral járul hozzá az általad választott kurzushoz.

Mit csinál egy au pair?

Az au pair program lehetőséget ad arra, hogy egy új országot és új kultúrát fedezz 
fel — de az au pair-tapasztalat legfontosabb része, hogy gondoskodsz a fogadó 
család gyermekeiről. 

Íme néhány általános feladat: 

Milyen előnyökkel jár?

A Cultural Care au pairjeként egy egyedülálló lehetőséged van arra, hogy 
tanulj, fejlődj és megtapasztald milyen az Egyesült Államokban élni — ezen 
felül, a programunk résztvevőjeként különleges előnyöket is élvezhetsz:
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1. Au pair képzés és előkészítés
Részletes információs csomaggal látunk el indulásod előtt, és 
Amerikába érkezésed után egy tréningben is részt veszel majd a 
New York-ban található Au Pair Training School kampuszon, hogy 
megfelelően felkészülhess a felejthetetlen évedre.

2. Fogadó családok szűrése és kiválasztása
A Cultural Care-nek van a legtöbb fogadó családja akik közül
választhatsz, valamint egy gondosan előkészített és testreszabott
családkeresési folyamat segít megtalálni a leginkább hozzád illő
családot.

3. Megbízható támogatási rendszer
24 órás támogatást nyújtunk az USA-ban, és a helyi irodánkban
is folyamatosan segítenek neked. Képviselőinkkel könnyen
felveheted a kapcsolatot ha kérdésed vagy aggodalmad akad.

4. Hivatalos külügyminisztériumi szponzor
Az USA-ban dolgozó csapatunk szigorúan követi az Egyesült
Államok Külügyminisztériuma által kibocsájtott útmutatásokat,
annak érdekében, hogy a program résztvevői a külföldön
töltött idő alatt minőségi élményt kapjanak.

5. Átfogó utasbiztosítás
Az Erika Travel Insurance több mint 20 éves tapasztalattal 
rendelkezik a Cultural Care au pairek teljes körű csoportos 
biztosítási fedezetében, így biztosítja a teljes támogatásodat az 
au pair program alatt.

Válaszd a Cultural Care-t
Az au pair-ek számára szóló kulturális csereprogram szakértői vagyunk. Velünk 
nem csak izgatottan hanem magabiztosan és biztonságosan vághatsz bele az 
amerikai kalandba.

Az árazásunk
A program díjunkba benne van minden, amire csak 

szükséged lesz az USA-ban. Az egy összegben befizett 
programdíj magába foglalja az átfogó csoportos biztosítást 

az au pair program idejére, az oda-vissza repjegyedet az 
USA-ba, globális támogatást 0-24 órában, a hét minden 

napján és a további programmal járó előnyöket. 

Biztos lehetsz benne, hogy a programunknak nincsenek 
rejtett költségei. Ráadásul, nincs semmilyed költséged 

egészen addig amig meg nem találod az amerikai fogadó 
családod.

Programdíj: 1175 €

Az ár a nyomtatás pillanatában érvényes. A legfrissebb 
információkért látogass el honlapunkra.

Vágj bele!
Gyere el egy info meetingre, tudj meg többet a programunk-

ról és derítsd ki, milyen au pair vállna belőled!

Keress minket 06-80-021-113

aupair.hu@culturalcare.com
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Kövess minket a
közösségi oldalainkon!
#culturalcare
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