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Pytania ogólne
1. Ile będzie mnie kosztował udział w programie Star Exchange Au-Pair w
Chinach?
Kandydat na au-pair musi ponieść jedynie koszty przygotowania do podróży. W
przypadku kiedy pobyt au-pair wynosi mniej niż rok, osoba ta musi ponieść część
kosztów za lot. A poza tym:
 koszty za atest lekarski potwierdzający, że kandydat nie cierpi na żadne choroby
zakaźne (np. Aids, zapalenie wątroby )
 koszty za zaświadczenie o niekaralności
 koszty za wizę
 koszty za ewentualne szczepienia
 ewentuale koszty za wystawienie paszportu

Jeżeli zamierzasz zostać w Chinach krócej niż rok, nie pokrywamy wszystkich kosztów
przelotu:
- przy pobycie 3-5 miesięcy dofinansowanie lotu wynosi 300 Euro
- przy pobycie 6 -11 miesięcy zapewniony masz darmowy powrót
-przy rocznym pobycie zapewniony masz darmowy przylot do Chin oraz powrót

Należy pamiętać, że wszelkie dodatkowe koszty wynikające z własnych działań jak np.
przełożenia lotu czy rezerwacji dodatkowego serwisu, nie będą pokryte przez Star
Exchange.

2. Co mam zapewnione jako Star Exchange Au-Pair?
Jako au-pair masz zapewnione mnóstwo indywidualnych świadczeń o najwyższej jakości
przy niskich kosztach z Twojej strony. Będziesz przebywał za darmo w zamożnej chińskiej
rodzinie, będziesz uczył się od poniedziałku do piątku przez trzy godziny dziennie językqa
chińskiego. Oprócz tego podczas całego pobytu zapewnioną masz intensywną opiekę. W
razie potrzeby pomożemy Ci także w planowaniu dalszej przyszłości w Chinach.
Proponujemy zaglądnąć na naszą stronę internetową www.starexchange.eu . Tam
znajduje się dużo więcej informacji o naszym serwisie.
Z doświadczeń wiemy, że osoby po rocznym pobycie jako au-pair w Chinach, są w stanie
mówić po Chińsku, co otwiera im wiele drzwi w życiu zawodowym.

3. Jak długo mogę / muszę być au-pair?
Czas pobytu w Chinach wynosi przynajmniej 3 miesiące. Weź pod uwagę, że dziecko
którym będziesz się opiekować, musi się do Ciebie przyzwyczaić a także Ty musisz
przyzwyczaić się do nowego środowiska. Do tego dochodzi kurs w Pekinie, ktróry musisz
zrobić. Z tych wszystkich powodów standardowy czas pobytu wynosi rok. Podania
kandydatów planujących roczny pobyt mają też największe szanse na pozytywne
rozpatrzenie. Jeżeli chiałbyś zostać dłużej, zależy do tylko od tego jak dobrze rozumiesz
się z rodziną u której będziesz przebywać.

4. W jakim mieście mogę mieszkać jako au-pair?
Rodziny goszczące najczęściej pochodzą najszczęściej z takich miast jak: Pekin, Szanghaj,
Changchun, Chehgdu czy Chongqing. Jeżeli jednak chciałbyś swój pobyt w innym
mieście, spróbujemy znaleźć dla Ciebie pasującą rodzinę w danym mieście.

5. Czy mogę wyjechać jako au-pair razem z przyjaciółmi?
W zasadzie możesz . Bylibyście wtedy w jednym mieście lecz u różnych rodzin.
Zapisalibyśmy was też na ten sam uniwersytet. Musiałbyś poinformować o tym Twojego
opiekuna, gdyż to on zapisuje Cię na uniwersytet.

6. Czy mogę przerwać program?
W najgorszym przypadku możesz naturalnie przerwać program au-pair. Do tej pory coś
takiego nie miało jednak miejsca. Były za to przpadki zmiany rodziny goszczącej. Ważne
jest abyś przez cały okres pobytu miał kontakt z opiekunem i w razie zaistnienia
problemu od razu mu o tym powiedział.

Wymagania

7. Czy mogę mieć więcej niż 29 lat?
Tak. Wtedy spada jednak prawdopodobieństwo pozytywnego rozpatrzenia Twojego
podania.

8. Czy mogę mieć mniej niż 19 lat?
Tak. Wtedy potrzebna jest jednak inna wiza. Nie możesz wyjechać do Chin na wizę
studencką. Zrobimy wszystko aby i w tym wypadku umożliwić Ci wyjazd jako au-pair.

9. Czy muszę mieć maturę?
Nie. Nie musisz. Musisz jednak liczyć się z pewnymi utrudnieniami na uniwersytecie.

10. Jak dobry musi być mój angielski?
Twój angielski musi być dobry. W 95% przypadów rodziny pragną aby ich dziecko uczyło
się tego języka z Twoją pomocą.

11. Czy muszę zdać egzamin z angielskiego?
Nie. Twoją znajomość języka potwierdzasz świadectwem lub certyfikatem. Rejestracja /
aplikacja podania jest także po angielsku. Jeżeli mamy wątpliwości co do umiejętności,
przeprowadzamy rozmowę po angielsku przez skype.

12. Czy wystarczyłoby jeżeli mówię po chińsku a nie po angielsku?
Nie. Chińskie rodziny zapraszają au-pair, gdyż pragną aby ich dziecko nauczyło się
angielskiego. Chińskiego możesz nauczyć się w Chinach. Po angielsku musisz mówić już
wcześnie

13. Co oznacza dokładnie określenie, że „muszę być zdrowy”?
Rodzina, która Cię zaprasza wymaga, abyś nie był nosicielem żadnej choroby, która
mogłabyby być niebezpieczna dla ich dziecka. Chodzi tu zazwyczaj o choroby zakaźne,
jak AIDS czy zapalenie wątroby. Jeżeli w czasie składania podania masz grypę, nie jest to
problemem, tak samo jak alergie.

14. Jakie choroby zakaźne macie na myśli?
W zasadzie wystarczą testy na AIDS, zapalenie wątroby, gruźlicę. Dokładniejszych
informacji udzieli Ci Twój opiekun.

15. Czy alergie oraz choroby chroniczne są problemem?
Choroby te nie stanowią żadnego problemu. Nie zapomnij podać ich jednak wypełniając
nasz wniosek, gdyż musimy uwzględnić Twoje potrzeby przy szukaniu rodziny.

16. Czy palenie jest problemem?
W zasadzie nie. Musisz jednak przy wypełnianiu wniosku zgłosić, że palić abyśmy znaleźli
dla Ciebie odpowiednią rodzinę.

17. Co oznacza „otwarty na inne kultury”?
Będziesz żyć w innym kraju i zrozumiałe jest, że panują w nim inne tradycje i zasady.
Oczekujemy od Ciebie tolerancji wobec tych obcych zwyczajów.

Preparaty podróży

18. Jakie koszty muszę ponieść?
Kandydat na au-pair musi ponieść jedynie koszty przygotowania do podróży. W
przypadku kiedy pobyt au-pair wynosi mniej niż rok, osoba ta musi ponieść część
kosztów za lot. A poza tym:
 koszty za atest lekarski potwierdzający, że kandydat nie cierpi na żadne choroby
zakaźne (np. Aids, zapalenie wątroby )
 koszty za zaświadczenie o niekaralności
 koszty za wizę
 koszty za ewentualne szczepienia
 ewentuale koszty za wystawienie paszportu

Jeżeli zamierzasz zostać w Chinach krócej niż rok, nie pokrywamy wszystkich kosztów
przelotu:
- przy pobycie 3-5 miesięcy dofinansowanie lotu wynosi 300 Euro
- przy pobycie 6 -11 miesięcy zapewniony masz darmowy powrót
-przy rocznym pobycie zapewniony masz darmowy przylot do Chin oraz powrót

Należy pamiętać, że wszelkie dodatkowe koszty wynikające z własnych działań jak np.
przełożenia lotu czy rezerwacji dodatkowego serwisu, nie będą pokryte przez Star
Exchange.
19. Jak drogi jest lot do Chin?
Lot do Chin kosztuje około 2.000zł.
20. Co mam zrobić zaraz po wylądowaniu?
Po wylądowaniu udajesz się do okienka, gdzie kontrolowana jest Twoja wiza.Następnie
odbierasz swój bagaż i udajesz się do kontroli celnej. Potem udajesz się do strefy
przylotów gdzie będzie czekał na Ciebie Twój opiekun.

21. Jakich potrzebuję szczepień?
Potrzebujesz szczepień standardowych, które otrzymałeś już jako dziecko. Oprócz tego
polecane jest szczepienie przeciwko wściekliźnie. Najlepiej zrobisz, jak pojdziesz do
lekarza ogólnego i zapytasz go co on Ci radzi. Poinformuj go w jaki rejon Chin lecisz

22. Jak drogie są szczepienia?
Jest to zależne od 3 czynników:
- czy musisz odświeżyć szczepienia z dzieciństwa?
-czy zalecane są specjalne szczepienia biorąc pod uwagę rejonw który wyjeżdżasz?
- czy kasa chorych pokrywa koszty konkretnego szczepienia?

23. Co mam wziąć ze sobą do Chin?
Zapomnieć nie możesz swojego paszportu, telefonu komórkowego, zaświadczenia o
ubezpieczeniu, karty bankomatowej, ubrania. Pomyśl o małych prezentach dla
goszczącej cię rodziny oraz słownik polsko-chiński. W gruncie rzeczy podróż ta jest taka
sama jak każda inna. Jeżeli miałbyś specjalne pytania, możesz zwrócić się do swojego
opiekuna.

24. Jaką potrzebuję wizę?
Chiny nie posiadają specjalnej wizy dla au-pair. Z tego względu wystarczy Ci wiza
studencka. Listę dokumentów znajdziesz na liście znajdującej się w punkcie „linki&pliki”.

25. Co potrzebuję do złożenia wizy?
Pod tymi linkami znajdziesz wszystkie informacje:
http://pl.china-embassy.org/pol/lsyw/t525341.html
http://www.wizacenter.pl/Studencka.html

26. Jak długo trzeba czekać na wizę?
Jeżeli udajesz się do konsulatu osobiście wyrobienie wizy trwa około czterech dni. Jeżeli
załatwiasz to na drodze pocztowej, musisz liczyć się z dwoma tygoniami.

27. Jak droga jest wiza?
Ceny wiz znajdziesz pod linkami:
http://pl.china-embassy.org/pol/lsyw/t525341.html
http://www.wizacenter.pl/Studencka.html

28. Jakie ubezpieczenia są dla mnie ważne?
Nie musisz zawierać żadnych specjalnych ubezpieczeń przed wyjazdem. Załatwią to dla
Ciebie agencje partnerskie w Chinach. Radzilibyśmy nie rezygnować z dotychczasowego
ubezpieczenia. Ubezpieczenie chorobowe możesz rozszerzyć po prostu na zagranicę.
Jeżeli potrzebujesz dokładniejszych informacji, wszystkie świadczenia ubezpieczeniowe,
które będziesz miał w Chinach, znajdziesz w punkcie „linki&pliki”.

życie w Chinach
29. Czy w Chinach jest niebezpiecznie
Chiny są jednym z najbezpieczniejszych krajów na świecie. Stopień bezpieczeństwa jest
tam porównywalny z europejskim.
www.controlrisks.com/RiskMap/Pages/Security.aspx
http://www.chiny.panstwa.org/bezpieczenstwo.html

30. Czy w Chinach zawsze jest woda / prąd?
Tak.

31. Czy mogę używać mojego telefonu kmórkowego?
Oczywiście, że tak. Polecamy Ci kupić chińską kartę sim, aby nie narażać się na
niepotrzebne koszty. Jeżeli chcesz chińską kartą sim zadzwonić za granicę, musisz to
zameldować. Aby tanio zadzwonić za granicę musisz przed wybranym kontaktem wpisać:
17951. Np: 179510048...

32. Czy będzie dostęp do internetu?
Tak. W domu a także w wielu WIFI Hotspots w miastach.

33. Czy dostanę własny pokój?
Tak.

34. Jak duży będzie on?
Będzie on umeblowany i będzie miał przynajmniej 8m², z dostępem do internetu.

35. Ile godzin w tygodniu będę pracować?
Około 25 godzin tygodniow

36. Ile z mojej pracy jako au-pair przypada na prace domowe?
Ponieważ Twoja przyszła rodzina szuka przede wszyskim nauczyciela, na prace domowe
nie zostanie dużo czasu. Jest to około 10% całego Twojego czasu pracy.

37. Jakie prace domowe będą należeć do mojego obowiązku?
Prawie wszystkie chińskie gospodarstwa domowe posiadają pomoc domową. Dla Ciebie
pozostaną prace, które są typowe także i w Polsce gdy się kogoś odwiedza. Np. gdy
wszyscy pomagają sprzątać ze stołu, ty także powinieneś pomóc. Oprócz tego
powinieneś dbać o czystość własnego pokoju.

38. Czy jest problemem, że nie mówię po chińsku?
Absolutnie nie. Większość au-pair wyjeżdża do Chin aby nauczyć się właśnie tego języka.

39. Czy moja rodzina goszcząca zna angielski?
W większości rodzin jest przynajmniej jedna osoba, która zna angielski. A nawet jeżeli
tak nie jest, zrozumienie się w codziennych sprawach nie sprawia najmniejszego
problemu. Potwierdzają to nasze doświadczenia.

40. Czy będę uczestniczyć w kursie języka chińskiego?
Tak. Języka chińskiego będziesz uczyć się na renowmowanym uniwersytecie w pobliżu
miejsca zamieszkania Twojej rodziny. Zazwyczaj są to 3 godziny dziennie od poniedziałku
do piątku.

41. Co dostaje się w Chinach do jedzenia?
Zazwyczaj je się tradycyjne chińskie potrawy. Oprócz tego znajdziesz bez problemu
rozmaite restauracje z międzynarodową kuchnią. Supermarkety jak np. carrefour są też
w każdym mieście.

42. Co będzie, jeżel chińskie jedzenie mi nie zasmakuje?
Jeżeli jedzenie spożywane u Twojej rodziny nie będzie Ci smakowało, możesz gotować
dla siebie. Pamiętaj o tym, że po gotowaniu należy po sobie posprzątać. Aby uniknąć
nieprzyjemnych niespodzianek, podaj w formularzu jakie są twoje nawyki żywieniowe.

43. Czy można zmienić rodzinę?
Tak. Jeżeli okaże się, że nie dogadujesz się ze swoją rodziną,możesz ją zmienić. Aby temu
zapobiec, zwróć się z każdym problemem, do Twojego opiekuna. W razie czego poczyni
od odpowiednie przygotowania abyś mógł zmienić rodzinę.

44. Czy istnieje możliwość podróżowania?
Tak, oczywiście! Wręcz powinno się wykorzystać możliwość podróży będąc w Chinach.
Nie bez powodu jest to numer 3 na liście najchętniej odwiedzanych krajów.

45. Ile mam dni urlopu?
Oprócz wszystkich dni świątecznych, masz dodatkowo 2 tygodnie urlopu.

46. Ile wolnych dni mam w tygoniu?
Masz 2 dni wolne w tygodniu.

47. Czy muszę pracować w weekendy?
Dzieci chodzą do szkoły najczęściej od poniedziałku do piątku. Dlatego będziesz mieć w
tym czasie sporo czas wolnego. Z tego powodu rodzice chcieliby żeby zająć się ich
dzieckiem w weekend. Zazwyczaj jest tak, że au-pair mają jeden dzień wolny w tygodniu
i jeden w weekend.

48. Czy istnieje możliwość wyjścia wieczorem?
Naturalnie. Omów to jednak wcześniej z rodziną.

49. Na jak długo mogę wieczorem wyjść?
Musisz omówić to ze swoją rodziną. Zazwyczaj Chińczycy wracają do domu o 22:00.

50. Czy można mieć dziewczynę / chłopaka?
Tak. Jednak poinformuj o tym rodzinę. Pamiętaj jednak, że Chińczycy są dosyć
konserwatywni.

51. Czy można przyprowadzić dziewczynę / chłopaka do domu?
Tak. Lecz wcześniej powinieneś zapytać o pozwolenie.

52. Jak drogie jest życie jako au-pair?
Będąc w Chinach musisz ponieść koszty za swój prywatnie spędzony czas. Wydatki zależą
więc ot Twojego sytlu życia. Jeżeli chodzi o koszty przed pobytem, musisz opłacić jedynie
przygotowanie do do podróży.

53. Co mam zrobić jak się zgubię?
Powinieneś zadzwonić do rodziny lub do nas ( LOHO Center). Jeżeli będziesz już mówić
po chińsku, możesz zapytać kogoś o drogę do domu.

54. Czy jest dużo Polaków w Chinach.
Na stałe przebywa w Chinach około 1.000 Polaków. W dużych miastach będziesz na
każdym kroku spotykać turystów - obcokrajowców, także polaków.

55. Czy mogę pić tam alkohol?
Tak, ale nie w obecności dzieci. Nie upijaj się, kiedy będziesz wracać wieczorem do
domu. Wyjątkiem są dni, w których świętujesz razem z rodziną.

56. Jak mam poruszać się po Chinach?
Środki komunikacji miejskiej są w Chinach bardzo tanie, podobnie jak taksówki. Sieć
pociągów dalekobierznych jest bardzo dobrze rozbudowana.Przemieszczają się one z
miasta domiasta z prędkoścą 32O km/h Prawie każde miasto posiada lotnisko.

Opieka

57. Czy rzeczywiście opieka jest zapewniona 24/7?
Tak. Jesteśmy cały czas osiągalni, także w dni świątczne. Większość opiekunów była
także au-pair lub studiowało za granicą. Z tego powodu wiedzą oni dokładnie jak to jest
mieszkać za granicą.

58. Czy opiekuni mówią po polsku / angielsku?
Tak. Opiekunowie mówią przynajmniej w jednym z tych języków.

59. Czemu służy centrum treningowe?
Centrum treningowe jest po to aby przygotować Cię do Twoich przyszłych zadań jako
Au-Pair. Więcej na ten temat znajdziesz w punkcie „Wreszcie w Chinach” w podpunkcie
„Centrum treningów”.

60. Czy musze zrobić kurs w centrum treningów?
Tak. Nawet, jeżeli posiadasz już doświadczenie z dziećmi, chcemy Cię przygotować na tę
szczególną sytuację. Będziesz później łatwiej mógł odnaleźć się w nowym środowisku.
Długość kursu zależy tylko i wyłącznie od Twoich umiejętności.

61. Czy otrzymam wsparcie w sytuacji, kiedy:
- zechcę rozpocząć studia w Chinach?
- zechcę pracować w Chinach?
- zechcę zrobić praktykę?
Jeżeli zechcesz pozostać w Chinach po zakończeniu programu Au-Pair, będziemy Cię
wspierać przy planowaniu przyszłości. Należy to do naszego serwisu. Poinformuj proszę
Twojego opiekuna o chęci pozostania w Chinach abyśmy mogli odpowiednio szybko
zadziałać.

62. Czy uzyskam pomoc w razie planowania podróży?
Tak. Także wtedy pomożemy Ci.

63. Czy otrzymam pomoc przy planowaniu czasu wolnego?
Bez problemu. Pytaj o co chcesz Twojego opiekuna. Na pewno doradzi on Ci coś
ciekawego.

64. Czy otrzymam pomoc w znalezieniu przyjaciół?
Tak. Regularnie organizujemy spotkania au-pair. Także podczas kursu będzie możliwość
poznania wielu ciekawych ludzi. Możes zapytać o to swojego opiekuna. Tylko się nie
wstydź.

65. Czy jeżeli zechcę szybciej wrócić do domu, będzie to możliwe?
Tak. Musisz wziąć jednak pod uwagę jak wygląda dofinansowanie do lotu:

Jeżeli zamierzasz zostać w Chinach krócej niż rok, nie pokrywamy wszystkich kosztów
przelotu:
- przy pobycie 3-5 miesięcy dofinansowanie lotu wynosi 300 Euro
- przy pobycie 6 -11 miesięcy zapewniony masz darmowy powrót
-przy rocznym pobycie zapewniony masz darmowy przylot do Chin oraz powrót

Przebieg procedur
66. Jak przebiega program?
Dokładny opis przebiegu programu znajdziesz na naszej stronie internetowej w punkcie
„strona główna”, „przebieg rekrutacji” , „wreszcie w Chinach”.

67. Jak mogę zmienić rodzinę?
Jeżeli nastąpią jakiekolwiek nieporozumienia między Tobą poinformuj o tym jak
najszybciej Twojego opiekuna aby podjął odpowiednie przygotowania do ewentualnej
zmiany rodziny.

68. Jak mogę zmienić wizę?
Powiedz Twojemu opiekunowi o swoich zamiarach a on pomoże Ci.

69. Jak wygląda procedura zameldowania się w Chinach?
Twój opiekun oraz rodzina będą Ci towarzyszyć w urzędzie meldunkowym.

70. Jak wygląda umowa?
Przykładową umowę znajdziesz w punkcie „linki&pliki”.

71. Jak mogę przerwać program?
Jeżeli nastąpi taka sytuacja, pinformuj swojego opiekuna abyście razem zaplanowali
następne kroki.

