
သင္ယူမႈမွရရွ ွိသည့္ အခြင္ ့အအမ္္း  

ေရ ႊေေျ  င္္းေ ္းေွိ င္သူ အူႀက ္းမ  ္းအတြက္ အဂၤအွိ ္စ အစ အစဥ္ 
မွတစ္ဆင့္ အဂၤအွိ ္စ  သင္ယူေအ့အ  ပါ 
ေရ ႊေေျ  င္္းေ ္းေွိ ငသူ္ အူႀက ္းမ  ္းအတြက္ အဂၤအွိ စ္ အစ အစဥ ္
(Adult Migrant English Program) 

Adult Migrant English Program 

အဂၤအွိ ္ဘ သ စက ္းမွ  ဩစေၾတ္းအ ၏ အမ ွိ ္းသ ္း (တစ္ႏိုွိ င္ငငအင ္းသင ္း) ဘ သ စက ္းေျ စ္သည္္။ ဩစေၾတ္းအ တြင္ 

ေ ္းေွိ င္သူမ  ္းသည္ ဘ သ စက ္းမ  ္းစြ ကွိ  ေေျ  ၾကေသ ္အည္္း အဂၤအွိ ္အွိ  ေေျ  တတ္ေျခင္္းႏိုွင့္   ္းအည္ေျခင္္းမွ  

ဩစေၾတ္းအ  အူေ မႈဘဘဝ ၌ အေျ ည့္အဘဝ  ပါ၀င္ရ တြင္ သင့္ကွိ  အေ္းေ က္အကူေ ္း ပါသည္္။ အဂၤအွိ ္အွိ  မတတ္အွ င္ 

ဩစေၾတ္းအ ႏိုွိ င္ငငသ ္းရရ ္န္၊ အေရ္းႀက ္းသည့္ ဘဝ ္ေဆ င္မႈမ  ္းရရွွိရ ္န္၊ အမွ အခွိ ကင္္းသူေျ စ္အ ေစရ ္ သင့္အတြက္ 

အခက္အခဲရွွိ ပါသည္္။  

သင္အဂၤအွိ ္စ  သင္ယူရ တြင္ အေ္းေ က္အ င့ေျ စ္ရ ္ Adult Migrant English Program (AMEP)  တ ္္းကွိ  သင္ 

တက္ေရ က္ႏိုွိ င္ ပါသည္္။  

AMEP ဆွိ တ  ဘ အဲ္။  
AMEP က ွိ ဩစေၾတ္းအ အစွိ ္းရ(Australian Government) က ရ ္  ငေငြေ္းေ က္ င့့  ္း ခငစ ္းခြင့္ရွွိသည့္ 

 ေရ ႊေေျ  င္္း ေ ္းေွိ င္သူမ  ္းႏွိုင့္ အူသ ္းခ င္္းစ   မႈအရ ဘဝငေ္ရ က္ ေ ္းေွိ င္ခြင့္ေျ  ္းေ ္းသူမ  ္းအတြက္ အခမဲ့ အဂၤအွိ ္စ  

သင္တ ္္းကွိ    ရ ေ ပါင္္း ၅၁၀   ရ အ္းေွိ သင္ၾက ္းေ ္း ပါသည္္။ ရ သက္  ္ ေ ္းေွိ င္ခြင့္  ဗီဇ  သွိ ႊမဟ တ္ 

ခငစ ္းခြင့္ရွွိသည့္ ယ ယ   ဗီဇ ကွိ  သင္ရရွွိ္းေ ္း့  ္း အဂၤအွိ ္အွိ  အင ္းဘဝမတတ္ သွိ ႊမဟ တ္  ည္္း ည္္း ပါ္း ပါ္းသ  

 ေေျ  တတ္ဆွိ တတ္အွ င ္AMEP ကွိ  သင္ တက္ေရ က္ခြင့္ရွွိသည္္။ အသက္ ၁၅ ႏိုွင့္ ၁၇ ႏိုွစ္ၾက ္းရွွိ 

 ေရ ႊေေျ  င္္းေ ္းေွိ င္သူ အူငယ္အခ ွိ  ႊသည္အည္္း တက္ေရ က္ခြင့္ရွွိ ပါသည္္။  

AMEP အတ ္္းတြင္န္၊ ဩစေၾတ္းအ  အူမႈအသွိ က္အဘဝ ္္းႏိုွင့္ ဆက္စ ္ေသ  အခ က္အအက္ႏိုွင့္ အဂၤအွိ ္ ဘ သ စက ္း 

စြမ္္းရည္မ  ္းကွိ  သင္ ေအ့အ သင္ယူရမည္္။ အသစ္ေရ က္အ သည့္သူမ  ္းႏိုွင့္အည္္း သင္ေတြႊဆင ့  ္း 

မွိတ္ေဆြ ြဲႊႏိုွိ င္သည္္။ ဤသွိ ႊေျ င့္ သင္ႏိုွင့္သင့္မွိသ ္းစ တွိ ႊ ဩစေၾတ္းအ တြင္ ေအ င္ေျမင္စြ  အေေျခခ ေ ္းေွိ ငႏ္ိုွိ င္ေရ္း 

အေ္းေ က္အ င့ ေျ စ္ေစမည္္။ ဩစေၾတ္းအ တြင္ သင္အအ  အ္  ္အွိ  ပါကအည္္း အဂၤအွိ ္စက ္း တတ္ကၽြမ္္းမႈမ  ္းမွ  

အအြ ္အေရ္း ပါအွ ပါသည္္။  



ေရ ႊေေျ  င္္းေ ္းေွိ င္သူ အူၾက ္းမ  ္းအတြက္ အဂၤအွိ ္စ  အစ အစဥ္္းေငမွ အဂၤအွိ ္စ  သင္ယူ ပါ  

2 

AMEP ကွိ  ခြင့္ေျ  ခ က္ရ ဘဝ ေ္ဆ င္မႈ ့င ွိ ္းသူမ  ္းက ေ ္းအ ့္  ္း အေျခ ္းဘ သ စက ္းမ  ္းွိ ေေျ  ဆ ွိၾကသူမ  ္းအ ္း 

အဂၤအွိ ္စ  သင္ၾက ္းေ ္းရ ္ ေအ့က င့္ေ ္း္းေ ္းသည့္ ဆရ မ  ္းက သင္ၾက ္းေျ သေ ္း ပါသည္္။  

ကၽြႏို္  ္ဘယ္အွိ  ေက  င္္း အ ္ႏိုွငႏိုွိ င္ ပါသအဲ္။  

AMEP မွတဆင့္အဂၤအွိ ္စက ္း က ်ဴရွင္ကွိ တတ္ေရ က္ရ ္န္၊ ဩစေၾတ္းအ သွိ ႊေရ က့္  ္း ေေျခ ကအ္အတြင္္း သွိ ႊမဟ တ္ 

  ဗီဇ က အ စတင္ခ ွိ မ္ွ ေေျခ က္အအတြင္္း ခြင့္ေျ  ခ က္ရ AMEP ဘဝ ္ေဆ င္မႈ  င ့ွိ ္းသူတစ္ဥ ္း္းေင စ ရင္္းသြင္္းအ ္ႏိုွငရမည္္။ 

ဩစေၾတ္းအ သွိ ႊေရ က့္  ္း ၁၂ အအတြင္္း သွိ ႊမဟ တ္   ဗီဇ  က အ စတင္ခ ွိ ္မွ ၁၂ အအတြင္္း အဂၤအွိ ္စ သင္တ ္္းကွိ  

သင္စတက္ရမည္္။  

ဩစေၾတ္းအ သွိ ႊ သင္ေရ က္ရွွိသည့္ ေ ႊစဲြမွ သွိ ႊမဟ တ္   ဗီဇ က အ စတင္သည့္ ေ ႊမွ ၅ ႏိုွစ္အ္းေွိ AMEP  မွတစ္ဆင့္ 

အဂၤအွိ ္စ သင္တ ္္းကွိ  တက္ေရ က္ႏိုွိ င္သည္္။ သင္အွိ အ ္ခ က္ေ ပမူတည္္ ေ  က္္းေ ္အ ွိ ေဆ င္္း 

သင္တ ္္းမ  ္းကွိ အည္္း သင္ တက္ေရ က္ခြင့္ ရွွိေက င္္းရွွိႏိုွိ င္ ပါသည္္။  

သင့္အတြက္ အေက င္္းဆင ္းရအး္္းေြက္ေ ပႏိုွိ င္ေရ္း မေျ စ္မေ ႀကွိ ္း မ္္းရ ္ သင့္အွိ အ ္ခ က္မ  ္းႏိုွင့္ အက ွိက္ည ဆင ္း  

ေျ စ္မည့္ အတ ္္းတစ္ခ ကွိ  သင္၏ ဘဝ ္ေဆ င္မႈ င့ ွိ ္းသူက ကူည ေရြ္းခ ယ္ေ ္း ပါအွိမ့္မည္္။ သင္ႏိုငွ့္ သင့္ေတ ္မည့္  

အခ ွိ ္ႏိုွင့္ ေ ရ တွိ ႊတြင္သင္ အတ ္္းတက္ႏိုွိ င္ေစရ ္ အခ ွိ ္အမ ွိ ္းမ ွိ ္းႏွိုင့္ ေ ရ အမ ွိ ္းမ ွိ ္းတွိ ႊတြင္ အခ ွိ ္ေျ ည့္ႏိုွင့္ 

အခွိ  ္ ွိ င္္း အတ ္္းမ  ္း ရွွိ ပါသည္္။  

က ်ဴရငွ ္တ ္္းခြဲအ  စ္ မ  ္း  
သင့္အွိ အ ္ခ က္ႏိုွင့္  ွိ မွိ သင့္ေတ ္စြ ကွိ က္ည ေစရ ္ က ်ဴရွငတ္ ္္းခြဲ အ  ္စ ႏွိုစ္စ ္းေငမွ AMEP ဘဝ ္ေဆ င္မႈ  င ့ွိ ္းသူက 

သင့္ကွိ ကူည ေရြ္းခ ယ္ေ ္းမည္ -  

• အအ  ္အကွိ င္ေျ င္ဆင္ေရ္း အဂၤအွိ ္စ  တ ္္းခြအဲ  ္စ  - အအ  ္ခြင္သွိ ႊဘဝင္ေရ က္ရ ္ အက္ေတြႊသင ္း 

အဂၤအွိ ္စ သင္ယူအ ွိသည့္ သင္တ ္္းသ ္းမ  ္း သွိ ႊမဟ တ္ ေရရွည္အအ  ္ကွိ င္တည့္မေဲရ္းအတြက္ 

 ေ  က္္းေ ္ သင္တ ္္းမ  ္း တက္ေရ က္အွိ သည့္အ  ္စ   

• အူမႈေရ္း အဂၤအွိ ္စ  တ ္္းခဲြအ  ္စ  - အူမႈေရ္းႏိုွင့္ ေ ပါင္္းသင္္းဆက္ဆငမႈတြင္ ဘဝင္ဆင့ႏိုွိ င္ေရ္း အကအူည  

ေျ စ္ေစမည့္ ႏိုႈတ္ေေျ  အဂၤအွိ အ္ွိ   ွိ င္ ွိ င္ႏိုွိ ငႏ္ိုွိ င္တတ္ကၽြမ္္းအွိ သူ ႏိုွင့္ ၎တွိ ႊ၏ ရ ္ရြ တြင္္းမွ  

အမ ွအခွိ ကင္္းစြ  ရွင္သ ္ေ ္းေွိ င္ေရ္းအတြက္ ယင ၾကည္မႈအေျ ည့္ရွွိရ  ္အဂၤအွိ ္ေအ့အ အွိ သူ္။  

တ ္္းခြအဲ  ္စ တစ္ခ ခ တြင္ေျ စ္ေစ ႏိုွစ္ခ စအင ္းတြင္ေျ စ္ေစ သင္တက္ေရ က္ရ ္ သင္၏ တရ ္းဘဝင္ခငစ ္းခြင့္ရွွိသည့္ အခ ွိ ္ 

  ရ ေ ပါင္္း ၅၁၀ ကွိ  သင္အသင ္းခ ႏိုွိ င္ ပါသည္္။  

ႏိုွစ္ဥ ္းႏွိုစ္ က္ တ ဘဝ ္ဘဝတၱရ ္းသတ္မွတ္ခ က္ရွွိ္  ဘဝင္ေငြ ေ္းေ က္ င့ေၾက္းရရွွိေသ  သင္တ ္္းသ ္းမ  ္းက အူမႈေရ္း 

အဂၤအွိ ္စ  တ ္္းခြအဲ  ္စ တြင္ တက္ေရ က္ခြင့္မရွွိ ပါ္။  

ကၽြႏ္ို   ္အတ ္္းမတက္ႏိုွိ ငအွ္ င ္ဘ အ  သ္င့္ ပါသအဲ္။  
သင္ အတ ္္းမတက္ႏိုွိ င္အွ င္သင္၏ AMEP ဘဝ ္ေဆ င္မႈ င ့ွိ ္းသူႏိုွင့္ေေျ  ဆွိ  ပါ္။ ဘဝ ေ္ဆ င္မႈ င့ ွိ ္းသူသည္ 

အွိမ္တွိ င္ရ ေရ က္ ဆရ တစဥ္ ္းႏိုွင့္ေျ စ္ေစ အြ ္အွိ င္္း AMEP ဆရ - အကူအည ေျ   အေဘဝ္းသင္ ေျ င့္ေျ စ္ေစ သင္ 

အဂၤအွိ ္စ သင္ယူႏိုွိ င္ေရ္းကွိ  အကူအည ေ ္းအ ္သြ ္းႏိုွိ င္ ပါသည္္။  
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www.amepdl.net.au ရွွိ AMEP မွိမွိ-တတ္သည့္ အရွွိ ္ေျ င့္ အ ္း-သင္ယူေအ့အ မႈ သင္ခ ္္းစ မ  ္းကွိ  အသင ္းေျ  အ က္ 

သင္ တတ္ႏိုွိ င္သေအ က္ အတွိ င္္းအတ ေျ င့္ သင့္ဘ သ အည္္း သင္ယူႏို ွိင္သည္္။ ဤအခမဲ့ သင္ခ ္္းစ မ  ္းကွိ  

အဂၤအွိ ္စ  ေအ့အ သူတွိ င္္း (AMEP ေက  င္္းသ ္းမ  ္းသ မက) ရယူႏိုွိ င္သည္္။  

AMEP အစ အစဥ ္ခြဲမ  ္း  
သင့္တြင္ အ္းေူ္းအွိ အ ္ခ က္မ  ္းရွွိေ အွ င္ အ ွိ ေဆ င္္း က ်ဴရွငအ္တ ္္းတစ္ခ ကွိ  သင္တက္ေရ က္ခြင့္ရွွိႏိုွိ င္ ပါသည္္။  

အ္းေူူ္း ႀကွိ တင္ေျ င္ဆင္ေ ္းမႈ အစ အစဥ ္(Special Preparatory Program)  
Special Preparatory Program (SPP)သည္ အႀကွိ - ေရ ႊေေျ  င္္းေ ္းေွိ င္မႈ အေတြႊအႀကင  ႏိုွင့္ ေက  င္္းအတ ္္း ည  

အက ္ႊအသတ္တွိ ႊေၾက င့္ အခက္အခဲရွွိ့  ္း ခငစ ္းခြင့္ရွွိေသ  အူသ ္းခ င္္းစ   မႈအရ 

ဘဝင္ေရ က္ေ ္းေွိ ငခ္ြင့္ရွွိသူမ  ္းအတြက္ အ ွိ ေဆ င္္း   ရ မ  ္းႏိုွင့္ အေ္းေ က္အ င့မ  ္းကွိ   ေ ္းအ ္္းေ ္း ပါသည္္။  

အအ  ္အကွိ င္ရရွွိမႈႏွိုင္ ့သငတ္ ္္းမ  ္းတက္ေရ က္ေရ္းအတြက္ အေေျခခ ေ ္းေွိ င္မႈ 
ဘ သ စက ္း အမ္္းေၾက င္္းမ  ္း  (Settlement Language Pathways to 
Employment and Training) 
Settlement Language Pathways to Employment and Training (SLPET) အစ အစဥ္သည္ အအ  ္အကွိ င္-

ႏိုွင့္သက္ဆွိ င္သည့္ အဂၤအွိ ္စ သင္ယူေအ့အ ရ တြင္ အေ္းေ က္အကူေျ  ရ ္ႏိုငွ့္ တစ္ဘက္တြင္အည္္း ဩစေၾတ္းအ  

အအ  ္ခြင္အစဥ္အအ န္၊ က င့္သင ္းမႈမ  ္းႏိုွင့္ အကၽြမ္္းတဘဝင္ရွွိေစေရ္းအတြက္ ခငစ ္းခြင့္ရွွိသည့္ ေက  င္္းသ ္းမ  ္းကွိ  

အအ  ္အကွိ င္ အေအ္း္းေ ္းဥ ္းတည္သည့္ သင္တ ္္းတစ္ခ ကွိ  ေ ္းအ ္္းေ ္း ပါသည္္။  

SLPETသည္ စက္မႈအ  ္င ္္း အမ ွိ ္းမ ွိ ္းအေျ  ္းေျ  ္းတြင္ အအ  ္ခြငဆ္ွိ င္ရ  အေတြႊအႀကင  အတြက္   ရ ေ ပါင္္း ၈၀ အ္းေွိ 

အ ပါအဘဝင္ အအ  အ္ကွိ င္-ႏိုွင့္သက္ဆွိ င္သည့္ အဂၤအွိ ္စ သင္ယူေရ္း   ရ ေ ပါင္္း ၂၀၀ အ္းေွိ အ ွိ ေဆ င္္း 

 ေ ္းအ ္္းေ ္းသည္္။  

AMEP ရကတ္ွိ ္း (AMEP Extend) 
AMEP Extend အစ အစဥ္သည ္စ သင္ခ ွိ ္   ရ ေ ပါင္္း ၅၁၀ ေျ ည့္သြ ္းေသ ္အည္္း အဂၤအွိ ္ ဘ သ စက ္း 

ကၽြမ္္းက င္ ွိ င္ႏိုွိ ငမ္ႈ ရည္မွ ္္းခ က္ မေျ ည့္ေသ္းသည့္သူမ  ္းအတြက္ ေ  က္္းေ ္ စ သင္ခ ွိ ္   ရ ေ ပါင္္း ၄၉၀ အ္းေွိ 

အ ွိ ေဆ င္္း ေ ္းအ ္္းေ ္းသည္္။  

AMEP ကေအ္း္းေွိ ္္းအစ အစဥ ္(AMEP child care) 
သင္၏ AMEP ဘဝ ္ေဆ င္မႈ င့ ွိ ္းသူသည္ သင္ အတ ္္းတက္ေရ က္ေ စဥ္အတြင္္း သင့္ကေအ္း အခမဲ့ ္းေွိ ္္းေ ္းသည့္ 

ဘဝ ္ေဆ င္မႈကွိ အည္္း စ စဥ္ေ ္းႏိုွိ င္ ပါသည္္။ ေက  င္္းေ အရြယ္ ကေအ္းအသက္ေအ က္ရွွိသည့္ ကေအ္းမ  ္း 

အတြက္သ  အခမဲ့ ကေအ္း္းေွိ ္္းဘဝ ္ေဆ င္မႈကွိ  ေ ္းအ ္္းေ ္း ပါသည္္။  

  

http://www.amepdl.net.au/


ေရ ႊေေျ  င္္းေ ္းေွိ င္သူ အူၾက ္းမ  ္းအတြက္ အဂၤအွိ ္စ  အစ အစဥ္္းေငမွ အဂၤအွိ ္စ  သင္ယူ ပါ  
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AMEP ေအွ  က္ရ အမ္္း အမ္္းည  ေ္ ္းသူ (AMEP pathway guidance)  
AMEP ဘဝ ္ေဆ င္မႈ င့ ွိ ္းသူသည္ သင့္ရည္မွ ္္းခ က္္းေ ္းရ ္န္၊ သင့္ေရြ္းခ ယ္မႈမ  ္းကွိ    ္းအည္ရ ္န္၊ သင့္က  ရွင္န္၊ 

 ေ  က္္းေ ္ ည ေရ္းန္၊ အအ  အ္ကွိ င္ အခြင့္အအမ္္းမ  ္းႏိုွင့္ဆက္စ ့္  ္း ဆင ္းေျ တ္ခ က္ခ ရ တြင ္သင့္အ ္း 

အကူအည ေ ္း ွိ ႊ မွိမွိေအွ  က္ရမည့္အမ္္းကွိ  အမ္္းည  ္ေ ္းသူ အစ အစဥ္အ ္း ေ ္းအ ္္းေ ္းသည္္။  

 

ေ  က္္းေ အ္ခ က္အအက္ရယူရ  ္ 

AMEP ဆကသ္ြယရ္  ္အေသ္းစွိတအ္ခ ကအ္အက ္

တယအ္    ္္း   13 38 73 

AMEP Website www.education.gov.au/amep 

အ ္းေမ္းအ ္  skilling@education.gov.au 

အခ ကအ္အကက္ွိ  အဂၤအွိ မ္အွြ၍ဲ 
အေျခ ္းစက ္းေျ င့္ရယရူ  ္ 

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

ကၽြႏ္ို  ဘ္ယမ္ ွ အဂၤအွိ စ္ သငယ္ႏူိုွိ င ္ပါသအ္ဲ။  
AMEP  င ့ွိ ္းသမူ  ္းႏွိုင့္ သငယ္ေူရ္း စငတ္ မ  ္း  

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

AMEP online www.amepdl.net.au 

 

http://www.education.gov.au/amep
mailto:skilling@education.gov.au
http://www.education.gov.au/adult-migrant-english-program-service-providers
http://amepdl.net.au/

