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Nós nos orgulhamos de nossas semanais e fim de 
semana atividades disponíveis para os nossos alunos 
e amigos. Atividades são geralmente realizadas nas 
tardes de sexta-feira ou no fim de semana .
Nosso programa de atividades inclui:
festas na praia churrasco , canoagem, voleibol de 
praia, bodyboard , visitas a parques temáticos locais,
fim de semana
passeios às ilhas
e muito mais
mais!
nossas atividades
são opcionais
e os custos são
não incluído
no pagamento
 de propinas.
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Burleigh Heads Language College é uma instituição 
de ensino privada dedicada a oferecer qualidade 
de cursos de línguas Inglês para falantes de outras 
línguas . Estamos comprometidos com a provid -ing 
um aprendizado Environ -ment carinho e profissional 
para os nossos alunos que são bem-vindas de todos 
os países e culturas.

Nossa equipe e os professores são dedicados profis- 
sionais - que irá fornecer-lhe em curso

assistência e apoio durante a sua estadia . 
Nossos professores são amigáveis qualificado e 
experiente e aulas são conduzidas de forma 
desafiadora e agradável para ajudá-lo a aprender 
Inglês rapidamente e alcançar seus objetivos de 
linguagem.

BIO STUDENT SOCIAL ACTIVITIES

A nossa escola está situada no coração da principal 
área comercial e empresarial de Burleigh Heads . Em 
frente a nossa escola é o mundo famosa praia de 
surfistas , Burleigh Heads .



- Orientation programme
- Airport transfer service
- Homestay programme
- Assistance with other accommo-
dation options
- Student counsellor
- 24 hour student phone assistance
- Academic and further study 
counselling
- Assistance with resume writing
- Working Opportunities

Student computer room with internet and email
Student self access library centre
Student kitchen 
Student lounge
Counselling room

Oferecemos cursos de curta duração à noite em uma 
variedade de outras línguas que correm para um total 
de 10 semanas e são oferecidos durante todo o ano . 
As aulas são interativas e comunicativa. Nossa amiga, 
professores experientes são dedicados e fornecer 
assistência estudantil e suporte contínuos . Alguns de 
nossos cursos de idiomas mais populares incluem: Japa 
-nese , Francês, Português (Brasil) e espanhol. Entre em 
contato conosco para datas dos cursos .

Inglês geral é o nosso programa mais popular. Este 
curso é destinado aos estudantes que gostariam de 
melhorar a sua capacidade Inglês e confi ança - em 
todas as áreas de habilidade. O currículo inclui o uso 
do livro didático em sala de aula e uma variedade 
de atividades estruturadas para melhorar a fala, 
escuta , vocabulário, pronúncia, gramática, leitura e 
escrita. Os alunos são avaliados regularmente e lição 
de casa é atribuído diariamente. Os relatórios de 
progresso são dadas ao longo do curso e todos os 
alunos recebem um certificado formal da realização 
após a conclusão do curso.Comece qualquer 
segunda-feira , exceto feriados.

Este curso é projetado especificamente para 
Interme - diate além de estudantes que desejam 
melhorar o seu Inglês em um contexto de negócios e 
também para os estudantes que desejam se 
preparar para os Exames de Cambridge BEC . Este 
curso prepara os alunos com conhecimento e da 
linguagem para usar em situações de negócios . O 
currículo inclui o uso de vários livros de texto e 
leituras, uma variedade de actividades, estratégias 
estruturados e tarefas . Entre em contato conosco 
para datas de início e disponibilidade do curso . 
Estudo 2 a 28 semanas . 20 horas aulas por semana. 
Nível de entrada : plus Intermediário .

SCHOOL FACILITIES
STUDENT SERVICES

BUSINESS ENGLISH

INTENSIVE GENERAL ENGLISH

OTHER LANGUAGE COURSES

BHLC criou um currículo 10 meses que incide 
sobre as técnicas fundamentais que todo 
praticante de Jiu Jitsu deve saber. Focalizando 
tanto o aspecto de auto defesa e esporte de Jiu 
Jitsu , este programa é ótimo para assegurar que 
cada novo aluno recebe uma alta qualidade 
intro -ção em Jiu Jitsu , permitindo 
simultaneamente para alunos mais avançados 
para aperfeiçoar o básico. O objetivo deste 
programa é preparar as faixas brancas para 
atingir o seu cinto azul.

JIU-JITSU




