Detail Tahap & Biaya Program Bali Au Pair
per Oktober 2021
TAHAP I : RP. 500.000,Pembayaran untuk pendaftaran Calon Au Pair dan penjadwalan wawancara dengan Bali Au Pair.
- Anda mendaftarkan diri anda di website Bali Au Pair dan Bali Au Pair akan mengirimkan konfirmasi pendaftaran apakah
formulir sudah berhasil diterima atau belum, beserta invoice untuk pembayaran Rp. 500.000,- melalui email anda. Pembayaran juga
dapat dilakukan secara langsung melalui Paypal.
- Anda diharuskan untuk membayar biaya pendaftaran Rp. 500.000,- tersebut melalui Paypal ATAU ke Rekening yang tertulis di
invoice.
- Setelah pembayaran diterima, lalu anda dan Bali Au Pair akan mengatur waktu untuk wawancara dengan Bali Au Pair dalam
bahasa Inggris melalui Skype atau Zoom.
- Setelah wawancara, Bali Au Pair akan menginformasikan ada bahwa anda lolos atau tidak. Jika tidak lolos, anda tidak dapat
bergabung dengan Bali Au Pair. Jika anda lolos, mohon lihat TAHAP II di bawah ini ;

TAHAP II : RP. 500.000,Pembayaran dilakukan setelah Calon Au Pair lolos seleksi wawancara dengan Bali Au Pair.
-Setelah dinyatakan lolos, pembayaran Tahap II akan anda lakukan sebelum Bali Au Pair dapat mengonfirmasikan bahwa anda
telah bergabung dengan Bali Au Pair.
---------Di periode ini, anda akan dihubungi oleh kami saat ada Host Family yang tertarik dengan profile anda. Proses ini dapat memakan waktu
dari 1 hingga 6 bulan, bahkan lebih dari itu. Semua bergantung kepada profile anda dan tidak ada yang menjamin berapa lama anda akan
mendapatkan Host Family. Karena kami pun hanya bisa merekomendasikan profile anda ke para Host Family tanpa adanya paksaan apapun
terhadap mereka.
Jika ada Host Family yang tertarik dengan profile anda dan juga sebaliknya anda tertarik dengan profile si Host Family, anda dan Host Family
akan menjadwalkan interview melalui skype (kami akan mengirimkan panduan wawancara dengan Host Family kepada anda). Dan jika tidak
match, anda harus menunggu lagi periode pencarian ini. Jika anda match, mohon mengecek TAHAP III di bawah ini ;---------

TAHAP III : RP. 2.490.000,Pembayaran dilakukan setelah Calon Au Pair menemukan Host Family yang telah cocok / match.
- Pembayaran ini hanya dilakukan setelah anda mendapat Host Family yang telah match dan kini saatnya anda memproses
aplikasi Visa Au Pair yang dibantu dengan tim Bali Au Pair. Setelah pembayaran, kami akan memberikan anda briefing sebelum
berangkat dan juga E-Book atau guide mengenai tips dan regulasi menjadi Au Pair di negara tujuan.

TAHAP IV : RP. 1.990.000,Pembayaran dilakukan setelah Proses Pembuatan Visa selesai.
-Pembayaran ini harus dibayarkan paling lambat satu minggu setelah Visa Au Pair selesai.

TOTAL BIAYA PROGRAM BALI AU PAIR : RP. 5.480.000,-

Note : Tidak seperti agensi lain, Bali Au Pair tidak akan menghanguskan pendaftaran anda bila anda belum mendapatkan Host
Family dalam jangka waktu 1 tahun. Anda akan tetap terdaftar di Agen kami selama anda tidak mengundurkan diri atau
melanggar penjanjian Bali Au Pair yang telah ditandatangani.

