Ini kunjungan saya pertama kali ke luar negeri dan
bahasa Inggris saya menjadi makin lancar sejak saya
datang. Perth adalah kota yang sangat ramah dan
saya suka sekali dengan pantai-pantai di sini!
Jacky | Indonesia | ELICOS

TINGKATKAN KEMAMPUAN BERBAHASA
INGGRIS ANDA DAN BELAJARLAH DI TAFE
METROPOLITAN UTARA
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Belajarlah di dalam serangkaian luas kursus-kursus Bahasa Inggris yang menyediakan jalur masuk
TAFE dan kursus-kursus Pendidikan Tinggi, sambil menikmati sinar matahari, langit biru dan
lingkungan yang aman
di negara bagian
Western Australia.
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TAFE Metropolitan Utara berjarak 3 menit jalan kaki dari
Stasiun Kereta Api Perth dan berjarak 5 menit jalan kaki
dari terminal bus pusat.
Kota Perth dilengkapi dengan WIFI gratis dan WIFI gratis
tersedia di kampus dan di TAFE Metropolitan Utara. Di
dalam kota juga ada zona-zona transportasi gratis.
TAFE Metropolitan Utara dikelilingi restoran-restoran
yang sangat baik, kelab-kelab malam dan kawasan
belanja, termasuk Piazza Northbridge. Di sana Anda dapat
menonton film gratis di ruang terbuka bersama sahabat
dan teman-teman sekelas Anda.
Pusat Kebudayaan Perth hanya berjarak 5 menit jalan kaki
dari TAFE Metropolitan Utara. Di kawasan ini Anda dapat
menemukan Perpustakaan Negara, Museum Western
Australia, Galeri Seni Rupa Western Australia serta gedunggedung teater.
Pada akhir pekan, kunjungilah Pasar-Pasar Freemantle,
atau jelajahi berbagai café dan bar yang ada di sini.

Pusat ELICOS di TAFE Metropolitan Utara terletak di
south perth
Northbridge di jantung kota Perth.

Biaya
AUS $ 300 per minggu.

Jadwal-jadwal ELICOS
Kursus-kursus berlangsung selama 10 minggu dengan
tanggal mulai yang dapat disesuaikan. Ujian penempatan
dan orientasi dilakukan pada hari Senin pada saat
Anda mulai belajar. Untuk informasi lebih lanjut dan
untuk mendaftar sekarang, kunjungilah
tafeinternational.wa.edu.au/elicos

Foto disediakan oleh Departemen Pariwisata Western Australia

Kursus-kursus ELICOS 2018
Kursus Bahasa Inggris

Deskripsi

Bahasa Inggris Umum

Program-program Bahasa Inggris Umum yang inovatif dan dinamis memberikan hasil-hasil
yang luar biasa, mengembangkan kecakapan-kecakapan berbahasa Inggris dalam kehidupan
nyata melalui suatu jalur kemajuan yang intensif. Belajarlah dengan guru-guru profesional
dalam kelas-kelas yang kecil dan bersiaplah menghadapi kursus-kursus khusus seperti IELTS
atau Bahasa Inggris untuk Keperluan Akademis (EAP). Setiap lima pekan sekali siswa dinilai di
bidang-bidang berbicara, mendengar, membaca dan menulis.

CRICOS: 013024G

Bahasa Inggris untuk
Kepentingan Akademis

 ursus-kursus ini akan melengkapi Anda dengan pengetahuan akademis dan kecakapanK
kecakapan yang Anda butuhkan untuk berpartisipasi secara efektif di dalam konteks akademis
yang menggunakan bahasa Inggris. Kursus-kursus ini akan memungkinkan Anda memasuki
serangkaian luas program pendidikan dan gelar-gelar pendidikan tinggi. Setiap kursus berfokus
pada serangkaian teks akademis dan mencakup kepandaian studi akademis untuk membantu
Anda mencapai hasil terbaik dalam studi Anda. Keberhasilan menyelesaikan kursus-kursus ini
diterima sebagai syarat masuk ke program-program TAFE Western Australia.
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IELTS Plus

Sistem Tes Bahasa Inggris Internasional (IELTS) adalah tes bahasa Inggris yang paling luas
diterima di dunia dan diakui oleh penyedia pendidikan tinggi, pemerintah, dan pemberi kerja di
seluruh dunia. Kursus-kursus persiapan ini bertujuan untuk menyediakan semua pengetahuan
dan kecakapan mendasar yang dibutuhkan untuk menempuh IELTS dengan rasa percaya diri,
guna memaksimalkan skor Anda. Ini mencakup strategi-strategi efektif menempuh tes yang
terkait dengan format dari tes tersebut, dan pengelolaan waktu, serta umpan balik mengenai
pokok-pokok yang perlu perhatian lebih lanjut. Penyelesaian dengan sukses kursus-kursus ini
diterima sebagai syarat masuk ke program-program TAFE Western Australia.
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Acara-acara Sosial Bumerang
Ingin bersenang-senang, mengalami kehidupan Australia dan berkenalan dengan teman-teman baru dari seluruh dunia? Klub
aktivitas Bumerang adalah cara yang luar biasa untuk bergaul, melatih kecakapan berbahasa Anda, dan mengalami Australia.
Anda bisa berpartisipasi dalam kegiatan budaya, olahraga dan sosial bersama-sama teman sekelas dari seluruh dunia. Anda
dapat ikut serta di dalam kegiatan seperti perjalanan sehari dan petualangan akhir pekan, kamp berselancar, olahraga dan
kegiatan budaya, kegiatan sosial (ngopi sore, makan malam), pesta mahasiswa, berkawan kilat dan banyak lagi!

Studi Lebih Lanjut
Setelah Anda berhasil menyelesaikan kursus bahasa Inggris, Anda dapat memilih belajar dari lebih dari 250 kursus TAFE Western
Australia, termasuk di bidang Teknik, Seni Kreatif, TI, Bisnis, Keuangan, Keperawatan, Pariwisata, dan Hospitalitas. Kecakapan
bahasa Inggris minimum sebagai syarat masuk sebagian besar kursus adalah setara dengan IELTS Akademik 5.5 dengan tidak
satu pun band di bawah 5.0. Beberapa kursus mensyaratkan tingkat kecakapan bahasa Inggris yang lebih tingi. Kunjungilah
tafeinternational.wa.edu.au/courses untuk melihat katalog kursusnya.
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