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( و بەرنامەی Skills for Education and Employmentبەرنامەی شارەزایی بۆ خوێندن و کارکردن )

ی بۆ کۆچبەرایز گەورەساڵ ) ز  (Adult Migrant English Programئینگلی 

 

 ئاگانامەی پاراستنز نهێنز 
 

 insert] من تێدەگەم کە ڕێگەی ی   دراوە و چوارچێوەی یاسایی بۆ دانراوە.  1988یاسای پاراستنز نهێنز کۆکردنەوەی زانیاری تاکەکەیس بەپن   

name of Provider]  خوێندن و کارکردن )و بەرنامەی شارەزایی بۆSkills for Education and Employment (SEE) ی ز ( یان بەرنامەی ئینگلی 

الیا )Adult Migrant English Program (AMEP)بۆ کۆچبەرایز گەورەساڵ ) ڕ
 (،Australian Government( بە نوێنەرایەیی دەوڵەیی ئوسیی

 : کەڵک وەردەگرن( بۆ ئەم مەبەستانەی خوارەوە  زانیاری شەخسن  من کۆ دەکەنەوە )وە لە زانیاری شەخسن  من

 ڕاهێنان و هەڵسەنگاندن؛ •

 ئەنجامدایز لێکۆڵینەوە، ئامادەکردیز ئامارەکان و گوزارشدان؛ •

 جێبەجێکردیز بەرنامە؛ وە •

 . AMEPیان  SEEچاوەدێری و هەڵسەنگاندیز بەرنامەی  •

 

 کە زانیاریی تاکەکەسیم بدات بەم الیەنانەی خوارەوە:   AMEPیان  SEEمن ڕێگە دەدەم بە بەرنامەی 

الیا، هەروەها بۆ ئەم مەبەستانەی خوارەوەیە:  • ڕ
 ئاژانسەکایز دیکەی دەوڵەیی ئوسیی

 ئەنجامدایز لێکۆڵینەوە -

 AMEPیان  SEEهەڵسەنگاندن و باشیی جێبەجێکردیز بەرنامەی  -

 هاوکاریکردن بۆ جێبەجێکردیز بەرنامەکایز دیکەی حکوومەت، -

ز کراوە جیا لە بەرنامەی  -  . AMEPیان  SEEهەڵسەنگاندیز ئەو خزمەتانەی تر کە بۆ تۆ دابی 

الیا، لەوانە وەزارەیی خزمەتە مرۆییەکان ) • ڕ
، دابینکەرایز (Department of Human Servicesئاژانسەکایز دیکەی دەوڵەیی ئوسیی

یان بریکارەکانیان بۆ ئەوەی )لە هەرکوێ پێوەندیدار بێت(  ( و بەڵێندەرانEmployment Service Providersخزمەیی دامەزراندن )

 زانیاریان ی   بدرێت، سەبارە بە ئەم بابەتانەی خوارەوە: 

 دا؛ یان AMEPیان  SEEبارودۆخز ناوتۆمارکردن و پێشوەچوویز من لە بەرنامەی  -

ن کە پاڵپشتیم ل  بکەن بۆ راهێنایز زیاتر.  -  بۆ ئەوەی جارێیک تر ڕاسپاردە بنی  

 دڵنیایی لە کوالێنی )داب  •
الیا، گرێبەستیان هەیە بۆ مەبەسنی Quality Assurance Providersینکەرایز ڕ

( کە لەگەڵ دەوڵەیی ئوسیی
بوون و یان هەڵسەنگاندن؛ و   فی  

 پشکنینز دەرئەنجامەکایز

 هەر کەس یان ڕێکخراو یان ئاژانسێیک تر، لە هەرکوێ یاسا ڕێگەی دابێت یان فەرزی کردبێت.  •

 

زانیاریانەی کە لەم فۆرمە دا کۆ کراونەتەوە بۆ ئەو مەبەستەی کە زانیاریەکەت پێشکەشت کردووە بەکار دەبرێن و بەی   ڕازامەندی تۆ ئەم 
 ئاشکرایان ناکەین، مەگەر یاسا ڕێگەی دابێت یان فەرزی کردبێت. 

  



 

 

 

 

 

 

ئاشکرا بکرێت )تکایە بە بازنە دیاری  AMEPیان  SEEمن ڕازیم کە زانیاری تاکەکەیس من بەو شێوەی کە لەسەرەوە باس کراوە بۆ بەرنامەی  

 بکە کامەیان(

…….……………………………………………………………………  ……………………………………………………………………… 

  )ڕێکەویی ئەمڕۆ(      واژۆی تۆ )خوێندکار(

 

…….……………………………………………………………………  ……………………………………………………………………… 

 )ڕێکەویی ئەمڕۆ(  ساڵە، دایک یان باوک/سەرپەرست واژۆی بکات 18ئەگەر تەمەنت ژێر 

 

 

 ئەگەر کەسێک ئەم وتانەی سەرەوەی بۆ تۆ خوێندووەتەوە، تکایە ناوی ئەو کەسەی کە یارمەتن  تۆی داوە بنووسە. 

……………………………………………….………………………   .....………………………………………………………………… 

 )جۆری پەیوەندی یان خزمایەتیت لەگەڵ ئەو(     )ناوی ئەو کەسە کە یارمەتن  تۆی داوە( 

 

 


