Olá! Nós somos a família Geraci. Meu nome é Érica ,sou Brasileira e meu marido é Dan , Americano .
Estamos casados há quase 5 anos e agora temos um bebê de 6 meses chamada Kaysen. Kaysen é um bebê
alegre, que está sempre sorrindo. Ele ainda é muito jovem, mas está rastreando por isso ele é muito
curioso e você tem que manter um olho para fora para ele o tempo todo. Dan trabalha em tempo integral
como um executivo de publicidade e eu trabalho a tempo parcial como um psicoterapeuta. A partir de
agosto vou estar retornando à escola para terminar o meu doutoramento e estará fora da casa durante a
semana. Estamos muito perto de nossa família e avós Kaysens vivem apenas 10 minutos para que eles
visitam frequentemente. Temos também um outro membro da família que vive com a gente, nosso incrível
cão Dunga. Dunga é um misto de laboratório e é extremamente amigável e adora ir para caminhadas e
jogar bem. É importante que o au pair é confortável em torno dos cães.
A nossa au pair ideal deve ter experiência com crianças e desfrutar de passar tempo com eles e devem ser
responsáveis, activos e têm uma atitude positiva. Vamos precisar de nossa au pair para trabalhar 45 horas
por semana. O cronograma típico envolve levantar com Kaysen, alimentá-lo, colocando-o para a sesta,
brincando com ele durante todo o dia e levá-lo para atividades sociais. Nós somos uma família ativa e
gostaria que o nosso au pair tomar Kaysen fora em caminhadas pelo menos uma vez por dia, se o tempo
estiver bom. Estamos também muito elegante família, gostaríamos que os nossos 'au pair para ajudar a
manter a casa arrumada e ser responsável pela lavanderia Kaysen.
Somos uma família muito ativo e estamos engajados em esportes durante todo o ano. Durante o inverno
costumamos fazer uma viagem para as montanhas e durante o verão vamos jogar todos os tipos de
esportes ao ar livre, passeios ao shopping, cinema e passeios na cidade e muitas vezes fazer viagens de
finais de semana para visitar a família em Nova Jersey. Gostaríamos muito de ter uma au pair que gosta de
natação e atividades aquáticas como ir à praia, pelo menos, duas vezes por mês no verão. Durante a
semana vamos tentar sentar para jantar juntos como uma família a cada noite e falar sobre os dias de
eventos. Este é o tempo da família muito importante e esperamos ter uma au pair que gosta de fazer parte
de nossa família.
Vivemos em uma única casa da família em Long Island, em uma cidade chamada Mineola. Mineola é um
subúrbio adorável de Nova York, e é muito acolhedor, tranquilo e muito seguro. É um verdadeiro bairro
com muitas famílias numerosas. Estamos muito social e amizade com muitos dos vizinhos. Há uma série
de atividades divertidas para você fazer nas proximidades de seu tempo livre. É um cubo viajante com
uma estação de trem que corre de / para a cidade de Nova York durante o dia. Existe também uma estação
de ônibus que torna muito fácil de obter em torno da cidade. Existem 2 principais zonas comerciais, belos
parques, restaurantes, cafés calma e muitos outros locais de entretenimento. Há também 2 faculdades onde
você pode se inscrever nos cursos. Dan e eu adoro ir para a cidade nos finais de semana, assim que você
deve desfrutar de uma visita à cidade de Nova York também.
Além disso, somos uma família simples. Nossa casa é modesta, mas muito confortável que tendem a
manter organizado e limpo. Estamos um pouco privado e pessoas que gostam de manter nossa
privacidade. Nós não usamos a língua suja em casa. Estamos procurando alguém que possa identificar
com a moral e valores similares. Nós não gostamos de ter clientes em nossa casa quem não sabe, o que
incluiria os amigos e namorados, a menos que nós concordamos sobre o encontro da pessoa antes.
Estamos muito ocupados pessoas que vivem uma vida agitada e nosso tempo se sempre limitado. No

entanto, nós gostamos de nos divertir no nosso tempo livre. As atividades mais comuns que estamos
envolvidos é cinema, shopping e passar tempo com nossa família, o que inclui ficar juntos para jantares e
eventos familiares. Por tudo isto as nossas actividades de au pair será bem-vindo para se juntar a nós.
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