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مکالمه و فهمیدن انگلیسی به شما کمک  ، ولیکنندمی  صحبتهای مختلفی  زبانملی استرالیا است. مردم استرالیا به  زبانانگلیسی 

به دست آوردن تابعیت استرالیایی، دسترسی به  انگلیسی،بدون  در زندگی استرالیایی سهم بگیرید. به طور کامل تا خواهد کرد

 . خواهید یافتدشوار  راو مستقل شدن خدمات مهم

 .کنیداشتراک  AMEP برای کمک به شما در یاد گرفتن انگلیسی، ممکن است بتوانید در پروگرام 

 چیست؟  (AMEP)پروگرام انگلیسی مهاجر کالن سال 

ویل می کند و به مهاجرین و تمرا  (AMEP) پروگرام انگلیسی مهاجر کالن سال (Australian Government)استرالیا دولت 

اگر به شما  . درس های رایگان لسان انگلیسی فراهم می نماید ساعت 510کسانی که بنا به مالحظات بشر دوستانه آمده اند، تا 

، و اندکی انگلیسی صحبت می کنید و یا اصال باشدویزه باشندگی دائم استرالیا یا یک ویزه دارای استحقاق دیگری اعطا شده 

استحقاق داشته باشید. برخی از مهاجرین  (AMEP)پروگرام انگلیسی مهاجر کالن سال انگلیسی نمی دانید، ممکن است برای 

 است استحقاق آن را داشته باشند. سال سن هم ممکن 17و  15جوان به سنین بین 

معلوماتی راجع به جامعۀ استرالیا یاد می گیرید. شما با سایر نو انگلیسی و  زبانشما مهارت های ، AMEPدر یک صنف پروگرام 

ا و خانواده تان در مسکن گزین شدن موفقانه در استرالیا شمهمه این ها به  پیدا کنید. آمدگان مالقات کرده و ممکن است دوستان نو

 انگلیسی بسیار مهم می باشند.لسان  کمک خواهد کرد. همچنین اگر بخواهید در استرالیا به کاری مصروف شوید، مهارت های

تعلیم دیده اند تا به مردمانی که به  که و معلمینی آن را تدریس می نمایند توسط ارائه کنندگان خدمت اجرا می شود AMEPپروگرام 

 های دیگری سخن می گویند انگلیسی یاد بدهند. زبان

 ؟نام نویسی کنمچطور 

شما باید در ظرف مدت شش ماه از ورود تان به استرالیا یا از  ،AMEPانگلیسی از طریق پروگرام  زبانبرای دستیابی به تعلیم 

 کنید. نام نویسی AMEPتاریخ شروع ویزه تان در یکی از دفاتر ارائه کنندگان خدمت پروگرام 

انگلیسی یاد  AMEP پروگرام از تاریخ ورودتان به استرالیا، یا روز شروع ویزه تان، شما پنج سال مهلت دارید تا از طریق

 داشته باشید. نیازتانبگیرید. شما ممکن است استحقاق درس های عالوه ای هم بسته به 
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شما مناسب باشد انتخاب کنید تا یقین  نیازهایبا  ارائه کننده خدمت، به شما کمک خواهد کرد تا یک صنف را که به بهترین وجه

وقت هستند که در مواقع  -وقت و یا پاره -. صنف ها به صورت تمامداشته باشدکه برای شما بهترین نتیجه ممکن را شود حاصل 

 و در محل های متفاوتی برگزار می شوند تا اینکه بتوانید در زمان و مکانی که مناسب شما باشد انگلیسی یاد بگیرید.مختلف 

 یهای تعلیم جریان

تعلیم را  جریانبه شما کمک خواهد کرد تا یکی از دو  AMEP ، ارائه کننده خدمات پروگرام زهایتاننیابه منظور تأمین بهتر 

 انتخاب کنید:

کار  نیرویبرای مراجعینی که می خواهند انگلیسی روزمره را یاد بگیرند تا در  –انگلیسی قبل از استخدام  جریان •

 راه یابند.به استخدام با دوام  احتمالا  اشتراک نموده، یا بیشتر تعلیم یابند تا

به برای مراجعینی که می خواهند در محاوره انگلیسی مهارت خود را ارتقاء بخشند تا  -جریان انگلیسی اجتماعی  •

 لی شان اعتماد به نفس پیدا کنند.در اجتماع سهم گرفته و برای زندگی مستقل در جامعه محشود کمک  آنان

 .کنیداز هردو استفاده ترکیبی درهریک از این دو جریان و یا انونی خود را ساعتی ق 510ستحقاق امی توانید 

 استحقاق جریان انگلیسی اجتماعی را نخواهند داشت. ،دارند متقابل اقدام کسانی که مددمعاش دریافت می کنند و الزام قانونی

 بروم چی؟ صنفاگر نتوانم به 

این ارائه کنندۀ خدمت ممکن  خود صحبت کنید. AMEP کننده خدمات پروگرام، با ارائه حاضر شوید در صنفاگر نمی توانید 

 کمک کند از طریق معلم خانگی یا از طریق انترنت )آنالین( با کمک معلم از راه دور انگلیسی یاد بگیرید. است بتواند به شما

 self-paced e-learning) الکترونیکی درسیهای  واحدشما همچنین می توانید با سرعت دلخواه خودتان با استفاده از خودآموز 

modules)  درuwww.amepdl.net.a .این درس های رایگان در دسترس همگان است )نه فقط مراجعین  انگلیسی یاد بگیرید

 تا به افراد در یاد گرفتن انگلیسی کمک شود.( AMEPپروگرام 

 

  AMEPپروگرام های فرعی 

 تعلیم بیشتری هم داشته باشید. خاصی داشته باشید ممکن است استحقاق ضرورتاگر 

 (Special Preparatory Program (SPP))های آماده سازی خاص پروگرام

 Special Preparatory Program (SPP)  و قبل از که بنا به مالحظات بشر دوستانه آمده اند است برای حمایت از کسانی

 پیشنهاد می کند. اضافهتعلیمی ساعات و به آنها و چندان به مکتب شامل نشده اند، ه مهاجرت تجربه دشواری داشت

 Settlement Language)ر در مسیر های استخدامی و آموزشیلسان استقرا
Pathways to Employment and Training (SLPET)) 

 (Settlement Language Pathways to Employment and Training (SLPET  به متعلمین دارای استحقاق یک کورس

را یاد یگیرند در حالی که با فرهنگ و طرز کار  حرفهتا به آنان کمک شود انگلیسی خاص یک  محور پیشنهاد می نماید –استخدام 

 در محیط کار استرالیا هم آشنا بشوند.

ساعت تجربه کاری که  80فراهم می کند، از جمله را ساعت عالوه تعلیم انگلیسی در حرفه بخصوص  200تا  SLPETپروگرام 

 با به کار گماشتن در بخش های وسیعی از مشاغل انجام می شود.

  

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

ساعت استحقاقی خود را  510ساعت تعلیم عالوه به شاگردان مستحقی پیشنهاد می کند که  490تا  AMEPپروگرام تمدید 

 گذرانده باشند. اهداف عمومی تسلط به لسان انگلیسیبه  نیلبدون 

 AMEPمواظبت از طفل پروگرام 

شما ترتیبی برای مواظبت رایگان از اطفال تان در هنگام حضور در صنف می دهد. مواظبت  AMEPارائه کنندۀ خدمات پروگرام 

 مکتب نرسیده باشند. فقط برای اطفالی است که هنوز به سن رایگان

 AMEPرهنمای مسیر پروگرام 

عمومی برای خود  رهنمودی برای مسیر زندگی هم دارد که به شما کمک می کند هدف های AMEPارائه کنندۀ خدمات پروگرام 

انتخاب هایی را که دارید بشناسید و در ارتباط با تعلیم خود، ادامه تحصیل و فرصت های شغلی تان تصمیم گرفته  معین کرده،

 بتوانید.

 

 برای معلومات بیشتر

 AMEP  تماسبرای جزئیات 

 تیلفون   73 38 13

www.education.gov.au/amep سایت ویب AMEP 

skilling@education.gov.au ایمیل 

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

 غیر از انگلیسی زبانیمعلومات به 

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

 

 در کجا می توانم انگلیسی یاد بگیرم؟

 AMEP مراکز یادگیری و ارائه خدمات

 

www.amepdl.net.au  AMEP آنالین 
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