
ميحصت  ل الفرص من خالل التعلّ

 تعليم برنامجتعلموا اللغة اإلنجليزية من خالل 

 Adult)البالغين للمهاجرين اإلنجليزية اللغة
Migrant English program) 

  Adult Migrant English Program برنامج

اللغة اإلنجليزية ب، ولكن التحدث ةعديد الناس في أستراليا لغاتيتحدث . اأستراليفي اللغة اإلنجليزية هي اللغة الوطنية 

أنه من الصعب  وناإلنجليزية، ستجداللغة دون فبسترالية. ألكامل في الحياة ابشكل على المشاركة  مساعدكيس هاوفهم

  .ينمستقل واتصبحأن همة ومالخدمات الالوصول إلى الحصول على الجنسية األسترالية و

 . Adult Migrant English Program (AMEP) برنامجب االلتحاقمن ون نكتمعلى تعلم اللغة اإلنجليزية، قد ت ملمساعدتك

 ؟AMEP ما هو برنامج

 510 إلى ما تصل مدته قّدموي( Australian Governmentمن قبل الحكومة األسترالية )ممّول  AMEPبرنامج 

على  مقد حصلت مإذا كنت .ةإنسانيوافدين ألسباب لمهاجرين والللمؤهلين من امن دروس اللغة اإلنجليزية المجانية  اتساع

 ينمؤهل ونقد تكونف، قا  طالإأو ال تتحدثونها ضعيفة  إنجليزيةبلغة  ونحدثتوت صالحةتأشيرة دائمة أو تأشيرة مؤقتة 

ؤهلين م عاما   17و 15قد يكون بعض الشباب المهاجرين الذين تتراوح أعمارهم بين كما . AMEP برنامج للحصول على

 .أيضا  

وافدين جدد تلتقون بسو، مهارات اللغة اإلنجليزية ومعلومات عن المجتمع األسترالي. AMEP صولفي ف ون،ستتعلم

بنجاح في على االستقرار  ،موعائلتكأنتم ، م هذه العناصر مجتمعةستساعدكوصداقات جديدة.  وننتكوّ قد آخرين، و

 في العمل في أستراليا. ونبترغ مإذا كنت مهمة جدا   مهارات اللغة اإلنجليزية أيضا   كما تُعدّ أستراليا. 

تدريبهم لتعليم اللغة اإلنجليزية  س من قبل معلمين تمّ درّ يو ينمن قبل مقدمي خدمات معتمد AMEP برنامج قديمت يتمّ 

 .بلغات أخرىناطقين لل

 يل؟جكيف أقوم بالتس

خدمة لمعتمد د وّ مزكم مع ءأسماتسجيل م ، يجب عليكAMEP برنامجاللغة اإلنجليزية من خالل  دروسلى عصول حلل

AMEP فصول اللغة اإلنجليزية  وايجب أن تبدأو. تكمإلى أستراليا أو من بدء تأشير كمفي غضون ستة أشهر من وصول

 .تكمإلى أستراليا أو من بدء تأشير كممن وصول شهرا   12في غضون 
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التأشيرة لتعلم اللغة اإلنجليزية من خالل  فيهأت بدالذي يوم الإلى أستراليا أو  مخمس سنوات من تاريخ وصولك ملديك

 .ماحتياجاتكعلى بناء  للحصول على دروس إضافية  ينلقد تكونون مؤهو. AMEPمج برنا

للمساعدة في ضمان وجه أفضل على  مناسب احتياجاتكالفصل الذي ياختيار الخاص بكم على الخدمة  دوّ زم مسيساعدك

بدوام كامل وبدوام جزئي في أوقات مختلفة وفي أماكن مختلفة فصول  توجد. ملكبالنسبة ممكنة الج ائنتالأفضل تحقيق 

 في الوقت والمكان المناسبين لكم.تمكنوا من التعلّم حتى ت

 ات الدراسيةقالمسا

ين قمساعلى االختيار من بين  مكتساعدبم الخاص بكم AMEPمزّود خدمة يقوم ، سالوجه األمثلم على تلبية احتياجاتكل

 :يندراسي

الذين يرغبون في اكتساب اللغة اإلنجليزية عمالء لل –قبل التوظيف ما الخاص باللغة اإلنجليزية مساق  •

مزيد من التدريب الذي قد يؤدي للحصول على مشاركة في مكان العمل، أو لبهدف ا ةالوظيفيلالستخدامات 

 إلى توظيف مستدام.

للعمالء الذين يرغبون في تحسين كفاءتهم في المحادثة  -االجتماعي لالستخدام اللغة اإلنجليزية مساق  •

مجتمعهم  ضمنوكسب الثقة للعيش بشكل مستقل  اإلنجليزية لمساعدتهم على المشاركة اجتماعيا  باللغة 

 .المحلي

 .الجمع بينهماأو  ينساق من المساقفي أي م اتساع 510التي تبلغ  شروعةالمتكم ستحقاماستخدام  ميمكنك

 الحصول على  ةمتبادل يةلزامولديهم متطلبات إدعم الدخل الخاصة بمدفوعات اللعمالء الذين يحصلون على ال يحق ل

 .االجتماعيلالستخدام اللغة اإلنجليزية مساق 

 ماذا يحصل في حال لم أتمّكن من الذهاب إلى الفصل؟

قد يكون بمقدور مزود كما  .صفكممن الذهاب إلى  واتمكنتفي حال لم ، الخاص بكم AMEPخدمة  دوّ زمإلى  واتحدث

عن م التعلّ ن خالل نظام أو عبر اإلنترنت م في منزلكم مدرس خصوصيم اللغة اإلنجليزية مع الخدمة مساعدتكم على تعلّ 

 .AMEPنامج التابع لبر عدة معلمبمسا بعد

والتي تتحكمون  AMEPالتابعة لبرنامج اإللكتروني م باستخدام وحدات التعلّ  مناسبة لكمال وفق السرعةيمكنكم أيضا  التعلّم 

( AMEPبرنامج عمالء لللجميع )وليس فقط متاحة الدروس المجانية هذه . www.amepdl.net.au أنتم بها على الرابط

 لمساعدة الناس على تعلم اللغة اإلنجليزية.

 الفرعية  AMEPبرامج 

 .احتياجات خاصة ملديك تس إضافية إذا كاندروللحصول على  ينمؤهل ونتكونقد 

  (Special Preparatory Program) البرنامج التحضيري الخاص

ساعات إضافية وعلى الدعم للوافدين ألسباب فرصة الحصول على   Special Preparatory Program (SPP)يقّدم

 .محدود تعليمحصلوا على قبل الهجرة وإنسانية المؤهلين ممن خاضوا تجارب صعبة 

 

 

http://www.amepdl.net.au/
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 Settlement) المستوطنين إلى توظيف وتدريبؤدية المة ويمسارات اللغال
Language Pathways to Employment and Training) 

للطالب المؤهلين   Settlement Language Pathways to Employment and Training (SLPET)برنامجيقدم 

ترّكز على العمالة لمساعدتهم على تعلّم اللغة اإلنجليزية الخاصة بالمهن وفي الوقت نفسه اكتساب المعرفة دورة تعليمية 

 حول ثقافة مكان العمل في أستراليا وممارساته.

 80، بما في ذلك ما يصل إلى الخاصة بالمهناللغة اإلنجليزية  دروسساعة إضافية من  200يصل إلى  ما SLPETيوفر 

 اعات.قطمجموعة متنوعة من ال ضمن يةالخبرة العملتدريب للحصول على الساعة من 

 AMEP Extend برنامج 

 510 لأتموا ااإلضافية للطالب المؤهلين الذين  وسساعة من الدر 490 ما يصل إلى  AMEP Extendامجيوفر برن

 إتقان اللغة اإلنجليزية.هم بدون تحقيق هدف ات التي تحق لهم منساع

 AMEP  (AMEP child care)خدمة رعاية األطفال ضمن برنامج 

ل المجانية أثناء اطفرعاية األلحصول أطفالكم على خدمة  اتترتيباذ الالخاص بكم اتخ AMEPدمة خ دوّ زمبإمكان 

 .ةدرسملألطفال الذين هم دون سن المتاحة فقط رعاية األطفال المجانية خدمة . لفصل الدراسياكم حضور

 AMEP (AMEP pathway guidance) الخاص بمسارات برنامجاإلرشاد 

واتخاذ القرارات  كمياراتخفي تحديد األهداف وفهم  ملمساعدتك اإلرشاد المتعلّق بالمسارات AMEPخدمة  دووّ زميقدم 

 وفرص العمل.اإلضافي لتعليم المرتبطة بدروسكم وبا

 

 للمزيد من المعلومات

 AMEP تفاصيل االتصال

 هاتف  73 38 13

www.education.gov.au/amep  ل الموقع اإللكترونيAMEP   

skilling@education.gov.au  البريد اإللكتروني 

www.education.gov.au/amep-
information-other-languages 

 بلغات غير اللغة اإلنجليزيةمعلومات 

www.education.gov.au/adult-migrant-
english-program-service-providers 

 أين يمكنني أن اتعلّم اللغة اإلنجليزية؟
 ومراكز التعليم AMEPمزودو خدمات 

www.amepdl.net.au  برنامجAMEP عبر اإلنترنت 

 

mailto:skilling@education.gov.au

