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Adult Migrant English Program
ইংেরিজ অে িলয়ার জাতীয় ভাষা। অে িলয়ার অিধবাসীরা িবিভ ভাষােত কথা বেলন, তেব ইংেরিজেত কথা বলা এবং এই ভাষা

বাঝা

অে িলয়ার জীবেন পিরপূ ণভােব অংশ হণ করেত আপনােক সাহায করেব। আপিন দখেবন য ইংেরিজ ছাড়া অে িলয়ার নাগিরক
পূ ণ সবাসমূ েহর নাগাল পেত এবং াধীনভােব জীবনযাপেনর ে আপিন অসু িবধার স ু খীন হে ন।

পেত,

আপনার ইংেরিজ িশ ার সহা্তায় Adult Migrant English Program (AMEP)-এ যাগদান করার জন আপিন যাগ হেত পােরন।

AMEPকী?
AMEP হল অে িলয় সরকােরর অথায়নকৃত এবং যাগ অিভবাসী ও মানবািধকাের েবিশকারীেদর িবনামূ েল ৫১০ ঘ া পয ইংেরিজ ভাষা
িশ া িদেয় থােক। আপনার যিদ পামােন িভসা বা উপযু

কান টে ারাির িভসা অনু েমািদত হেয় থােক এবং আপিন যিদ ইংেরিজেত সামান বা

একদমই কথা বলেত অপারগ হন তাহেল আপিন AMEP-এর জন যাগ হেত পােরন। ১৫ থেক ১৭ বছর বয়সী িকছু অিভবাসী যু বাও এর যাগ
হেত পােরন।
AMEP

ােস আপিন ইংেরিজ ভাষােত দ তা িশখেবন এবং অে িলয় সমাজ স ে তথ জানেবন। আপিন অন ান নতুন অভ াগতেদর সােথ

সা াৎ পােবন এবং হয়েতা নতুন িকছু ব ু ও পােবন। সবিকছু িমিলেয় এ েলা আপনােক এবং আপনার পিরবারেক সফলভােব অে িলয়ােত ায়ী
হেত সহায়তা করেব। অে িলয়ােত আপিন কাজ করেত চাইেলও ইংেরিজ ভাষােত দ তা খু বই

পূ ণ।

AMEP অনু েমািদত সবা দানকারী ারা সরবরাহ করা হয় এবং এমন সব িশ কেদর ারা শখােনা হয় যােদর অন ান ভাষা ব বহারকারী
ব ি েদর ইংেরিজ শখােনার ব াপাের িশ ণ রেয়েছ।

আিম িকভােব ভিত হেত পাির?
AMEP-এর মাধ েম ইংেরিজ ভাষা িশ া পেত হেল আপনােক অবশ ই অে িলয়ােত আসার অথবা আপনার িভসার ময়াদ
মােসর মেধ কান অনু েমািদত AMEP

সবা দানকারীর কােছ িনব ন করেত হেব। অে িলয়ােত আসার অথবা িভসার ময়াদ

মােসর মেধ আপনােক অবশ ই আপনার ইংেরিজ াস আর করেত হেব।

িশ ারমাধ েমসু েযাগ

হওয়ার ছয়
হওয়ার ১২
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AMEP –এর মাধ েম ইংেরিজ শখার

ে আপনার সময় অে িলয়ােত আসার তািরখ অথবা িভসার ময়াদ

হওয়ার িদন থেক পাঁচ বছর

পয বহাল থাকেব। আপনার েয়াজেনর ওপর িনভর কের আপিন অিতির িশ েণর জন যাগ হেত পােরন।
আপনার জন সেবা ম স াব ফলাফল সু িনি ত করার ে আপনার েয়াজন অনু সাের আপনার সবা দানকারী আপনােক এক াস খুঁ েজ
িনেত সাহায করেব। িবিভ সমেয় িবিভ জায়গায় পূ ণকালীন এবং খ কালীন াস হয় যােত আপিন আপনার সু িবধামেতা সমেয় ও ােন িশ া িনেত
পােরন।

িশ ার ধারা
আপনার AMEP সবা দানকারী আপনার চািহদা পূ রণ করার জন িনে া


াক-কমসং ান ইংেরিজ ধারা – যারা কমে ে অংশ হেণর জন কাযকর ইংেরিজ িশ া লাভ করেত চান, অথবা দীঘ ায়ী
কমসং ােনর জন অিতির



’ িশ া ধারা থেক বাছাই করার ব াপাের আপনােক সহায়তা করেব:

িশ ণ পেত চান তােদর জন ।

সামািজক ইংেরিজ ধারা – যারা সামািজকভােব যাগদান করার লে

ইংেরিজ কেথাপকথেনর দ তায় উ িত সাধন করেত চান

এবং ানীয় কিমউিন েত াধীনভােব বসবাস করার আ িব াস অজন করেত চান তােদর জন ।
আপিন আপনার জন আইনগতভােব িনধািরত ৫১০ ঘ া িনবাচেন এই ই ধারার যেকােনা অথবা উভেয়র সংিম ণ ব বহার করেত পােরন।
যারা পার িরক বাধ বাধকতার েয়াজনীয়তার আওতায় আয় সহায়তা পাে ন তারা সামািজক ইংেরিজ ধারার

ে যাগ বেল িবেবিচত হেবন না।

আিম ােস না যেত পারেল কী হেব?
আপিন আপনার ােস যেত অপারগ হেল আপনার AMEP সবা দানকারীর সােথ কথা বলেবন। একজন গৃ হিশ েকর মাধ েম অথবা অনলাইেন
AMEPিশ ক সহায়তায় রিশ েণর মাধ েম ইংেরিজ িশ ার ব াপাের আপনার AMEP সবা দানকারী আপনােক সাহায করেত পােরন।
এছাড়াও www.amepdl.net.au-এ AMEP সলফ- পসড ই-লািনং মিডউল ব বহার কের আপিন িনজ গিতেত িশ া লাভ করেত পােরন।
িবনামূ েল র এই িশ া কায ম যেকউ পেত পােরন ( ধু AMEP

ােয় েদর জন ই নয়) যাঁরা ইংেরিজ িশখেত চান ।

AMEP–এর অধীন কায মসমূ হ
আপনার যিদ িবেশষ কান েয়াজন থেক থােক তাহেল আপিন অিতির িশ েণর জন যাগ হেত পােরন।

িবেশষ

িতমূ লক কায ম (Special Preparatory Program)

মানিবক কমকাে জিড়ত যাগ ব ি রা, যােদর সংকটপূ ণ াক-আগমন এবং সীিমত িশ ালােভর অিভ তা রেয়ছ, তােদরেক Special
Preparatory Program (SPP) অিতির সময় ও সহায়তা দান কের।
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ায়ী হেত চা রী ও িশ েণর জন ভাষার জানার উপায়সমূ হ
(Settlement Language Pathways to Employment and Training)
Settlement Language Pathways to Employment and Training (SLPET) কায ম যাগ িশ াথ েদর কমসং ান
ক ীক কাস দান কের যা তােদরেক পশা-িভি ক ইংেরিজ িশ ার পাশাপািশ অে িলয় কমে ে র সং ৃ িত এবং রীিতনীিতর সােথ পিরিচিত
অজেন সহায়তা কের।
SLPET অিতির ২০০ ঘ া পয
সু েযাগ অ ভু ।

পশা-িভি ক ইংেরিজ ভাষা িশ া দান কের থােক, যার মেধ িবিভ িশ ে ে ৮০ ঘ ার কম অিভ তার

এ এম ই িপ এ েট (AMEP Extend)
যসব যাগ িশ াথ তােদর জন িনধািরত ৫১০ ঘ া স ূ ণ করার পেরও ইংেরিজ ভাষায় দ তা অজেনর

ে লে

পৗঁছােত পােরিন তােদরেক

AMEP Extend কমসূ িচ ৪৯০ ঘ া পয অিতির িশ া দান কের থােক।

AMEP িশ পিরচযা (AMEP child care)
আপনার AMEP

সবা দানকারী আপিন ােস থাকাকালীন অব ায় আপনার বা ােদর জন িবনামূ েল িশ পিরচযার ব ব া কের িদেত পাের।

যসব বা া ু ল বয়েসর িনেচ ধু মা তােদরেকই িবনামূ েল িশ পিরচযা দান করা হয়।

AMEP পথ িনেদশনা (AMEP pathway guidance)
AMEP সবা দানকারীরা আপনার ল িনধারণ করেত, িবক বু ঝেত এবং আপনার িশ া, উ তর িশ া ও কমসং ােনর সু েযাগ স ীয়
িবষয় েলােত িস া নবার ে পথ িনেদশনা দােনর ব াপাের সহায়তা কের থােক।

আ রা তেথ র জন
যাগােযােগর িব ািরত

AMEP
টিলেফান

13 38 73

AMEP ওেয়বসাইট

www.education.gov.au/amep

ইেমইল

skilling@education.gov.au

ইংেরিজ ছাড়া অন ান ভাষায় তথ

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

আিম কাথায় ইংেরিজ িশখেত পাির?
AMEP সবা দানকারী এবং িশ া ক

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

AMEPঅনলাইন
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