
 فرصت یابی از طریق یادگیری                                                                         

 بزرگسال مهاجران زبان برنامه طریق از را انگلیسی

(Adult Migrant English Program )

 بیاموزید
Adult Migrant English Program 

به شما کمک زنند اما صحبت به انگلیسی و فهِم آن میهای متعددی حرف انگلیسی زبان ملی استرالیا است. مردم استرالیا به زبان

بدون انگلیسی، کسب شهروندِی استرالیا، دسترسی به خدمات مهم و  کند که در زندگی استرالیائی مشارکت کامل داشته باشید.می

 مستقل شدن را دشوار خواهید یافت.

 .شرکت کنید (AMEP) بزرگسال مهاجرانتوانید در برنامه انگلیسی میشما یادگیری انگلیسی،  بهبرای کمک 

AMEP چیست؟ 

 مهاجرانبرای رایگان ساعت درس زبان انگلیسی  510سقف تا  AMEPشود. میتوسط دولت استرالیا تأمین  AMEPبودجه 

سازد. در صورتی که ویزای اقامت دائم یا میاند فراهم کشور شدهطور بشردوستانه وارد ه کنندگانی که بشرکتو واجد شرایط 

و  15جوان با سن بین  مهاجرانباشید. برخی از  AMEPاز  مندیبهرهتوانید مشمول میاید، نمودهویزای موقت قانونی دریافت 

 باشند. AMEPاستفاده از واجد شرایط سال نیز ممکن است  17

های ورودیخواهید گرفت. با  و اطالعاتی راجع به جامعه استرالیا را فرا های زبان انگلیسیمهارت، شما AMEPدر یک کالس 

تان کمک خواهد کرد تا به نحو خانوادهما و ها به شای آشنا خواهید شد. مجموع اینتازهو با دوستان کرده جدید مالقات 

های زبان انگلیسی نیز بسیار شوید. در صورتی که مایل به اشتغال در استرالیا باشید مهارتمستقر آمیزی در استرالیا موفقیت

 حائز اهمیت است.

برای آموزش شود که خود میداده مدرسانی شود و آموزش توسط میتأییدشده ارائه های کنندهارائهتوسط  AMEPخدمات 

 اند.دیدهآموزش  زبانانانگلیسیغیرانگلیسی به 

 نام کنم؟چگونه ثبت

، باید ظرف شش ماه از تاریخ ورود به استرالیا یا از تاریخ شروع AMEPزبان انگلیسی از طریق آموزش برای دسترسی به 

از تاریخ ورود به استرالیا یا از  ماه 12انگلیسی را باید ظرف های کالسنام کنید.ثبت AMEP دهنده مجازخدماتیک نزد  ،ویزا

 تاریخ شروع ویزا آغاز نمایید.

بیاموزید.  AMEPشما پنج سال از تاریخ ورود به استرالیا یا روِز شروع ویزای خود مهلت دارید تا زبان انگلیسی را از طریق 

 باشید. یبیشترهای درسواجد شرایط ممکن است بسته به نیازهای شما، 
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را برای بهترین نتیجه را برآورده کند و کند تا کالسی انتخاب کنید که به بهترین نحو نیازهای شما میبه شما کمک  دهندهخدمات

تا بتوانید زمان و شوند برگزار میهای مختلف ها و مکانوقت در زمانو پارهوقت های تمام. کالسشما به همراه داشته باشد

 را بیابید. مکان مناسب خود

 آموزشهای دوره

 دوره آموزشی مورد مناسب خود راکند تا از بین دو میبه شما کمک  AMEP دهندهتان، خدماتهایبه منظور رفع بهتر نیاز

 انتخاب نمایید:

یاد انگلیسی کاربردی  برای مشارکت در محل کار،برای مراجعینی است که مایلند  - انگلیسی پیش از اشتغال دوره •

 اشتغال پایدار آنان شود. ساززمینهیا آموزش تکمیلی ببینند که  بگیرند

در بهبود دهند تا  را ایدر انگلیسی محاورهخود  خواهند تسلطبرای مراجعینی است که می -انگلیسی اجتماعی دوره •

را به دست شان حلیبرای زندگی مستقل در جامعه ماعتماد به نفس الزم و  خود پیشرفت داشته باشندمشارکت اجتماعی 

 .آورند

 . مجاز به شرکت در هر یک از این دو دوره یا ترکیبی از هر دو هستید ساعت 510به مدت  شما

انگلیسی  واجد شرایط شرکت در دورهباشند متقابل می مکفیتشروط قانونی نمایند و دارای درآمد دریافت میکمکمراجعینی که 

 .یستنداجتماعی ن

 شود؟روم چه میباگر نتوانم به کالس 

به شما در یادگیری  بتواندکننده خدمات ممکن است ارائه خود صحبت کنید. AMEP دهندهاگر نتوانید به کالس بروید، با خدمات

 کمک نماید. AMEP مدرسانخانگی یا آنالین همراه با آموزش از راه دور با مساعدت  درسگلیسی با منا

با سرعت دلخواه و مناسب خودتان به یادگیری  AMEP خودآموز الکترونیکی هایاژولتوانید با استفاده از مشما همچنین می

آموزش زبان انگلیسی، برای . این دروس رایگان قابل دریافت هستند www.amepdl.net.au ها در سایتلماژو. این بپردازید

 است. ( قابل دسترسیAMEPفقط مراجعین همگان )نه 

 AMEP فرعی هایبرنامه

 .های دیگری نیز باشیدواجد شرایط شرکت در دورهممکن است  داریددر صورتی که نیازهای ویژه 

 (Special Preparatory Program) سازی ویژهبرنامه آماده

Special Preparatory Program (SPP) کند که بر آن دسته از واجدین شرایط عرضه میبیشتری به  هایساعات و حمایت

 اند.داشتهتحصیلی محدودیت تجارب دشواری را پیش از مهاجرت از سرگذرانده و اند، وارد کشور شده بشردوستانه اساس دالیل

 Settlement Language Pathways to) مسیرهای زباِن برای استخدام و آموزش

Employment and Training) 

، واجد شرایطآموزان به دانش Settlement Language Pathways to Employment and Training (SLPET) رنامهب

 روندهایبا فرهنگ و  ر عین حال کهد ها بتوانندبدین ترتیب، آنتا  استکند که تمرکز آن بر استخدام ای را عرضه میدوره

 بیاموزند. مشاغل را نیز شوند، انگلیسی ویژهمیاسترالیا آشنا اداری در 

SLPET  ساعت تجربه 80حداکثر که شامل  دهدارائه میزبان انگلیسی ویژه مشاغل در قالب دوره ساعت اضافه  200حداکثر تا 

 ای از صنایع است.کاری در طیف گسترده عملی

  

http://www.amepdl.net.au/
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 AMEPتوسعه 

ساعت  510که  کندعرضه می واجد شرایطی آموزاناضافه به دانشآموزش ساعت  490حداکثر تا   AMEP Extendبرنامه

 قانونی خود را تکمیل کرده باشند اما به اهداف تسلط بر زبان انگلیسی دست نیافته باشند.

 (AMEP child care)مراقبت از کودک 

ترتیب دهد. مهد کودک  تانمهد کودک رایگان برای کودکاندر زمان حضور شما در کالس، تواند شما می AMEP دهندهخدمات

 زیر سن مدرسه باشند. رایگان فقط به کودکانی عرضه می شود که

 AMEP (AMEP pathway guidance) راهنمای مسیر

گیری تصمیم پیش رو،های اری، درک گزینهذگهای هدفد تا به شما در زمینهکننراهنمای مسیر ارائه می AMEP دهندگانخدمات

 ند.دههای شغلی یاری تحصیل و فرصت ، ادامهدر خصوص شهریه

 برای اطالعات بیشتر

AMEP تماس اطالعات  

 73 38 13   تلفن

 PAME www.education.gov.au/amep سایتوب 

 skilling@education.gov.au  ایمیل 

-www.education.gov.au/amep-information-other  انگلیسیغیر ایهزباناطالعات به 
languages 

  انگلیسی یاد بگیرم؟توانم کجا می
 AMEP یادگیریو مراکز  دهندگانخدمات

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

 AMEP آنالین www.amepdl.net.au 
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