ለአቅመ አዳም ለደረሱ ስደተኞች የእንግሊዝኛ
መርሃ ግብር (Adult Migrant English
Program) በኩል የእንግሊዝኛ ቋንቋ ይማሩ
Adult Migrant English Program
እንግሊዝኛ የአውስትራሊያ ብሄራዊ ቋንቋ ነው። በአውስትራሊያ ሰዎች ብዙ ቋንቋ ይናገራሉ፣ ይሁን እና እንግሊዝኛ መናገርና
መረዳት በአውስትራሊያ የኑሮ ዘይቤ በበቂ ሁኔታ ለመሳተፍ ይረዳል። ያለእንግሊዝኛ፣ የአውስትራሊያ ዜግነት ለማግኘት፣
አስፈላጊ የሆኑትን አገልግሎቶች ለማግኘትና የግል ኑሮዎን ለመኖር በጣም አስቸጋሪ ይሆናል።
እንግሊዝኛ ለመማር እንዲረዳዎ፣ ለአቅመ አዳም በደረሱ ስደተኞች የእንግሊዝኛ መርሃ ግብር Adult Migrant English
Program (AMEP) መሳተፍ ይችሉ ይሆናል ።

AMEP ምንድን ነው?
AMEP ለሚገባቸው ስደተኞችና በሰብአዊ መንገድ ለገቡ ግለሰቦች በአውስትራሊያ መንግሥት Australian Government
ድጋፍ የ510 ሰዓት የንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት በነፃ በ AMEP ይሰጣል። ቋሚ ቪዛ ወይም አግባብነት ያለው ጊዜያዊ ቪዛ ካገኙና
በጣም ጥቂት ወይም ምንም እንግሊዝኛ የሚናገሩ ከሆነ ለ AMEP መርሃ ግበር ሊበቁ ይችሉ ይሆናል። እድሜአቸው በ15 እና
በ17 ዓመት መካከል የሆኑ አንዳንድ ስደተኛ ወጣቶች ሊጋባቸው ይችል ይሆናል።
በ AMEP የትምህርት ክፍለ ጊዜ የእንግሊዝኛ ቋንቋና ስለአውስትራሊያ ማህበረሰብ መረጃ ይሰጥዎታል። አዲስ ከመጡ ሰዋች ጋር
ይገናኛሉ ጓደኛ ሊያበጁም ይችሉ ይሆናል። እነዚህ ሁሉ ተዳምረው ቤተሰቦችዎን በተሳካ ሁኔታ በአውስትራሊያ በሚገባ እንዲኖሩ
ይረዱዎታል። አውስትራሊያ ውስጥ ለመሥራት የሚፈልጉ ከሆነ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ በጣም አስፈላጊ ነው።
በAMEP በጸደቀ የአገልግሎት ሰጪ ድርጅትና የእንግሊዝኛ ቋንቋን ለሌላ ቋንቋ ተናጋሪዎች ለማስተማር በሰለጠኑ አስተማሪዎች
ይሰጣል።

እንዴት አድርጌ ነው የምመዘገበው?
በ AMEP አማካኝነት የእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት ለማግኘት፣ በጸደቀ የ AMEP አገልግሎት ሰጪ ድርጅት አውስትራሊያ በገቡ
በስድስት ወር ጊዜ ውስጥ ወይም ቪዛዎ ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ መመዝገብ ይኖርብዎታል። የእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርትዎን
አውስትራሊያ በገቡ ወይም ቪዛዎ ከጀመረበት በ12 ወር ውስጥ መጀመር ይኖርብዎታል።
በ AMEP አማካኝነት የእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት ለማግኘት፣ አውስትራሊያ ከገቡ ወይም ቪዛዎ ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ
የአምስት ዓመት ጊዜ ይኖርዎታል። በፍላጎትዎ አይነት ተጨማሪ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ለመማር እድል ሊኖርዎት ይችላል።

በመማር የሚገኝ እድል

ለአቅመ አዳም ለደረሱ የእንግሊዝኛ መርሃግብር አማካኝነት እንግሊዝኛ ይማሩ
ለእርስዎ የሚሆን ጥሩ ውጤት ለማግኘት የአገልግሎት ሰጪዎ ፍላጎትዎን የሚያሟላ የትምህርት ክፍለ ጊዜ እንዲመርጡ
ይረዳዎታል። እርስዎን በሚያመች ሁኔታ መቼና የት መማር እንዲችሉ በተለያዩ ጊዜያትና በተለያዩ ቦታዎች የሙሉ ጊዜና የትርፍ
ጊዜ የትምህርት ክፍለ ጊዜያቶች ይሰጣሉ።

የትምህርት ዘርፎች
ፍላጎትዎን በተሻለ ሁኔታ ለማሟላት፣ የ AMEP አገልግሎት ሰጪው ከሁለት የትምህርት ዘርፎች መካከል እንዲመርጡ
ይረዳዎታል:
•

ከቅድመ-ቅጥር የእንግሊዝኛ ዘርፍ - በሥራ ቦታ ተሳትፎ ለማድረግ ወይም ቋሚ ሥራ ለማግኘት የሚረዳ ተጨማሪ
ሥልጠና ለመውሰድ የሚያስችል የእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህረት።

•

የማህበራዊ እንግሊዝኛ ዘርፍ - ችሎታቸውን በማሻሻል በማህበረሰቡ መካከል ተሳትፎ እንዲያደርጉና ድፍረት
ኖሯቸው በአካባቢያቸው ማህበረሰብ መካከል የግል ኑሮ’አቸውን ለመኖር እንዲችሉ ለሚፈልጉ ደንበኞች።

በህግ የተፈቀደልዎትን የ 510 ሰዓት መብት በመረጡት ዘርፍ ወይም ሁለቱን በማቀላቀል ሊጠቀሙበት ይችላሉ።
በስምምነት የሚፈጸሙ ግዴታዎችን የሚፈጽሙ የገቢ ድጎማ ክፍያ የሚደረግላቸው ደንበኞች በማህበራዊው የእንግሊዝኛ ዘርፍ
መሳተፍ አይችሉም።

የትምህርት ክፍለ ጊዜውን መሳተፍ ባልችልስ?
የትምህርት ክፍለ ጊዜውን መሳተፍ ካልቻሉ የ AMEP አገልግሎት ሰጪውን ያነጋግሩ። የአገልግሎት ሰጪው፣ አስተማሪ እቤትዎ
እንዲመጣልዎት ወይም በ AMEP መምህራን ረዳትነት በሚሰጥ በመስመር ላይ ትምህርት እንዲሳተፉ ለማድረግ ይረዱዎት
ይሆናል።
የ AMEP ን በራስዎ ፍጥነት መማር የሚያስችልዎትን የኢ-ትምህርት (e-learning) ሞዴሎችን ከ www.amepdl.net.au ላይ
መማር ይችላሉ። እነዚህ የነፃ ትምህርቶች እንግሊዝኛ ለመማር ለሚፈልጉ ሰዎች በሙሉ ክፍት ናቸው (ለ AMEP ደንበኞች በቻ)

የ AMEP ክፍለ-መርሃ ግብሮች
ልዩ ፍላጎት ካለዎ ለተጨማሪ ትምህርት ሊበቁ ይችሉ ይሆናል።

ልዩ የዝግጅት መርሃ ግብር (Special Preparatory Program)
የልዩ ዝግጅት መርሃ ግብር Special Preparatory Program (SPP) በሰብአዊ መንገድ ለገቡና አስቸጋሪ የቅድመ-ስደት
ተሞክሮዎችና ውስን የትምህርት እድል ላገኙ ግለሰቦች ተጨማሪ ሰዓትና ድጋፍ ሊሰጠቻው ይችላል።

የሠፈራ ቋንቋ ለቅጥርና ለሥልጠና የአቅጣጫ መንገዶች (Settlement
Language Pathways to Employment and Training)
የቅጥር የሰፈራ ቁንቋ አቅጣጫ (The Settlement Language Pathways to Employment and Training (SLPET))
መርሃ ግብር ለሚገባቸው ተማሪዎች የአውስትራሊያን የሥራ ቦታ ባህልና ልምድ በሚያገኙበት ጊዜ፣ ሙያ-ተኮር የሆነና ቅጥር ላይ
ያነጣጠረ እንግሊዝኛ እንዲማሩ ይረዳል።
SLPET ሙያ-ተኮር የሆነ የ200 ሰዓት ተጨማሪ የእንግሊዝኛ ትምህርት ይሰጣል። በተጨማሪም ለ80 ሰዓት በተለያዩ
ኢንዱስትሪዎች በመመደብ የሥራ ልምድ ለማግኘት እንዲችሉ ያደርጋል።
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ለአቅመ አዳም ለደረሱ የእንግሊዝኛ መርሃግብር አማካኝነት እንግሊዝኛ ይማሩ

የ AMEP Extend እንዱስትሪው ቅጣይ
የ AMEP Extend ቅጣይ መርሃ ግብር እስከ 490 ሰዓት የሚደርስ ተጨማሪ ትምህት ለሚገባቸውና የሚገባቸውን የ510 ሰዓት
ሥልጠና ላጠናቀቁና የእንግሊዥኛ ቋንቋ አላማቸውን ማሻሻል ለተሳናቸው ግለሰቦች ይሰጣል።

የ AMEP child care የልጆች እንክብካቤ
የእርስዎ በ AMEP አገልግሎት ሰጪ ትምህርት በሚከታተሉበት ጊዜ የነፃ የልጆች እንክብካቤ ሊያዘጋጅልዎት ይችላል። የነፃ
የልጆች እንክብካቤ የሚሰጠው እድሜአቸው ለትምህርት ላልደረሰ ልጆች ብቻ ነው።

የ AMEP pathway guidance የአቅጣጫ መንገዶች መመሪያ
የ AMEP አገልግሎት ሰጪዎች ግብዎን እንዲያበጁ፣ ምርጫዎችዎን እንዲረዱ፣ ትምህርትዎን በተመለከተ ውሳኔ ላይ እንዲደርሱ
እንዲሁም ለቀጣይ ትምህርትና የቅጥር እድሎችዎን ለመወሰን እንዲያመችዎ የአቅጣጫ መንደፊያ መመሪያ ይሰጡዎታል።

ለተጨማሪ መረጃ
የመገኛና ዝርዝር

AMEP
ስልክ

13 38 73

AMEP ድረገጽ

www.education.gov.au/amep

ኢሜል

skilling@education.gov.au

መረጃ ከእንግሊዝኛ ቋንቋ በተለዩ ቋንቋዎች

www.education.gov.au/amep-information-otherlanguages

እንግሊዝኛ የት መማር እችላለሁ?
የAMEP ሰጪዎችና የትምህርት ማእከላት

www.education.gov.au/adult-migrant-english-programservice-providers

AMEP online

www.amepdl.net.au
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