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අධ්යාපනය සහ  රහ කියාසාහ  ාරාහ සල ා ාහ  රහ  ්රමණික හ ැඩිහිටියස් හ  ාරාහ ූ හ ං්්රීසහ

ැඩඩ ටර හ (Skills for Education and Employment and Adult Migrant English 

Program) 

 

පුද්ගලි ත්ැසහපිළිබාහනිවේද ස 

 

පුද්ගලි හව ොරතුරුහකි ්හයාරීමණට1988හපුද්ගලි ත්ැහපනය  හ(Privacy Act 1988)හසටවත්හබාසහදීහනිසාමණ සහ රනුහ
ාඩබිණ. [insert name of Provider]හ රSkills for Education and Employment (SEE) program/Adult Migrant English 
Program(AMEP),විස් හඕ ව්ේලිසානුහර සහ(Australian Government)හවැනුවැ් හමණවේහපුද්ගලි හව ොරතුරුහපනයර හ
අරමුණුහ ාරා,හඑ තුහ ර හබැත්හ(ඒැාහභාවි ාහ ර හබැත්)හමණමණහවත්රුම්හවග හසියමි: 

 

 පුහුණුැහ රහඇගයීමණ; 

 පනයර්වේෂණහසදුහයාරීමණ,හ ්ඛ්යාවනඛ් හ ෑදීමණහ රහැාර් ා රණස; 

 ැඩඩ ටර් හපනයරිපනයාා ස;හ ර 

 SEE /AMEP programහැඩඩ ටර හනිසාමණ සහ රහඇගයීමණ. 

 

මණවේහපුද්ගලි හව ොරතුරුහපනයර හආස  ැාටහඅ ාැරණසහයාරීමණටහමණමණහSEE/AMEP programැඩඩ ටර ටහඅැ රහාබාහ
වදමි: 

 පනයර හඅරමුණහ ාරාහඕ ්වේලිසාවේහරා යහආස  හඇතුු හආස  ැාට: 

- පනයර්වේෂණහසදුහයාරීමණ 

- SEE/AMEP programහැඩඩ ටර හඇගයීමණහ රහැඩාත්හවරොඳි් හපනයරිපනයාා සහයාරීමණ 

- වැ ත්හර වේහැඩඩ ටර් හපනයරිපනයාා සහයාරීමණටහඋපනය ාරහයාරීමණහ 

- SEE/AMEP Programහසටවත්හරඩරහඔබටහ පනයස හවැ ත්හව ේැාහඇගයීමණ. 

 මණා ැහව ේැාහවදපනයාර් වම්් තුැහ(Department of Human Services),හකියාසාහව ේැාහ පනයස්  ් හ(Employment 
Service Providers)හඇතුු හවැ ත්හර වේහආස  හ රහඔවු් වේහව ෝ ත්රාත් රුැ් හහවරෝහනිවසෝජි ස් ටහහ
(අදාළහැ හවිට)හව ොරතුරුහ ඩපනයයීමණහ ාරාහ: 

- SEE/AMEP ාරාහමණවේහඇතුළත්හවීවම්හ ත්ත්ැසහ රහප්රගිස; වරෝ 

- මණටහඅමණ රහපුහුණුැටහ රභාගීහවීමණටහඋපනය ාරහයාරීමණටහැඩිහහදුරහවසොමුහයාරීම්හාබාහගඩනීමණටහ 

 ංවගනීවම්හප්රිලාහ රහවරෝහඇගයීම්හප්රිලාහ රවුරුහ රහගඩනීමණටAustralian Governmentවිස් හව ෝ ත්රාත්හ
ාබාහවදනුහාබ හ ත්ත්ැසහ රි හයාරීවම්හව ේැාහ පනයස්  ් හහ(Quality Assurance Providers);  

  රනීිසහමණගි් හබාසහදීහඇිහවරෝහනිසමණහ රහඇි,හවැ ත්හපුද්ගාස් ,හආස  ,හවරෝහනිවසෝජි හආස  .හ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

වමණමණහආ ෘිහපනයත්රවේහඑ තුහ රහඇිහව ොරතුරුහඔබහඑසහ ඩපනයයූහඅරමුණහ ාරාහපනයමණණක්හභාවි ාහ ර හඅ රහනීිවස් හ
බාසහදීහහවරෝහනිසමණහ රහඇත් ම්හරඩරහඔවේහ ඩමණඩත් හරිට ැහඒැාහඅ ාැරණසහව ො රනුහාඩවේ.හ 

 

SEE/AMEP Programහ ාරාහංර හවි ් රහ රහඇිහපනයරිදිහමණවේහපුද්ගලි හව ොරතුරුහඅ ාැරණසහයාරිමණටහමණමණහ ඩමණඩත් හ

ප්ර ා හ රමි ( රුණා රහඑ ක්හරවුම්හ ර්  ) 

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

ඔවේහඅත්   (ශිෂයසා)       (අදහදි ස)  

 

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

ැස හඅවුරුදුහ18ටහඅඩුහ ම්හමණැහවරෝහපිසාහභාර රුහඅත් ් හ ළහයුතුසහ (අදහදි ස) 

 

 

ංර හප්ර ා  සහඔබටහයාසැාහවද හාද්වද්හ ම්හඔබටහඋදේහ ළහපුද්ගාසාහ ාර් හ ර්  .හ 

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

(ඔබටහඋදේහ ළහපුද්ගාසාහපුද්ගාස් වේහ ම්) (ඔහුහ මණගහඔබටහඇිහ ම්බ් ධ් ාැ) 

 

 


