انگلیسی را از طریق برنامه زبان مهاجران بزرگسال
( )Adult Migrant English Program
بیاموزید
Adult Migrant English Program
فهم آن به شما کمک
انگلیسی زبان ملی استرالیا است .مردم استرالیا به زبانهای متعددی حرف میزنند اما صحبت به انگلیسی و ِ
شهروندی استرالیا ،دسترسی به خدمات مهم و
میکند که در زندگی استرالیائی مشارکت کامل داشته باشید .بدون انگلیسی ،کسب
ِ
مستقل شدن را دشوار خواهید یافت.
برای کمک به یادگیری انگلیسی ،شما میتوانید در برنامه انگلیسی مهاجران بزرگسال ) (AMEPشرکت کنید.

 AMEPچیست؟
بودجه  AMEPتوسط دولت استرالیا تأمین میشود AMEP .تا سقف  510ساعت درس زبان انگلیسی رایگان برای مهاجران
واجد شرایط و شرکتکنندگانی که به طور بشردوستانه وارد کشور شدهاند فراهم میسازد .در صورتی که ویزای اقامت دائم یا
ویزای موقت قانونی دریافت نمودهاید ،میتوانید مشمول بهرهمندی از  AMEPباشید .برخی از مهاجران جوان با سن بین  15و
 17سال نیز ممکن است واجد شرایط استفاده از  AMEPباشند.
در یک کالس  ،AMEPشما مهارتهای زبان انگلیسی و اطالعاتی راجع به جامعه استرالیا را فرا خواهید گرفت .با ورودیهای
جدید مالقات کرده و با دوستان تازهای آشنا خواهید شد .مجموع اینها به شما و خانوادهتان کمک خواهد کرد تا به نحو
موفقیتآمیزی در استرالیا مستقر شوید .در صورتی که مایل به اشتغال در استرالیا باشید مهارتهای زبان انگلیسی نیز بسیار
حائز اهمیت است.
خدمات  AMEPتوسط ارائهکنندههای تأییدشده ارائه میشود و آموزش توسط مدرسانی داده میشود که خود برای آموزش
انگلیسی به غیرانگلیسیزبانان آموزش دیدهاند.

چگونه ثبتنام کنم؟
برای دسترسی به آموزش زبان انگلیسی از طریق  ،AMEPباید ظرف شش ماه از تاریخ ورود به استرالیا یا از تاریخ شروع
ویزا ،نزد یک خدماتدهنده مجاز  AMEPثبتنام کنید.کالسهای انگلیسی را باید ظرف  12ماه از تاریخ ورود به استرالیا یا از
تاریخ شروع ویزا آغاز نمایید.
روز شروع ویزای خود مهلت دارید تا زبان انگلیسی را از طریق  AMEPبیاموزید.
شما پنج سال از تاریخ ورود به استرالیا یا ِ
بسته به نیازهای شما ،ممکن است واجد شرایط درسهای بیشتری باشید.

فرصت یابی از طریق یادگیری

انگلیسی را با برنامه انگلیسی مهاجران بزرگسال یاد بگیرید
خدماتدهنده به شما کمک میکند تا کالسی انتخاب کنید که به بهترین نحو نیازهای شما را برآورده کند و بهترین نتیجه را برای
شما به همراه داشته باشد .کالسهای تماموقت و پارهوقت در زمانها و مکانهای مختلف برگزار میشوند تا بتوانید زمان و
مکان مناسب خود را بیابید.

دورههای آموزش
به منظور رفع بهتر نیازهایتان ،خدماتدهنده  AMEPبه شما کمک میکند تا از بین دو دوره آموزشی مورد مناسب خود را
انتخاب نمایید:
•

دوره انگلیسی پیش از اشتغال  -برای مراجعینی است که مایلند برای مشارکت در محل کار ،انگلیسی کاربردی یاد
بگیرند یا آموزش تکمیلی ببینند که زمینهساز اشتغال پایدار آنان شود.

•

دوره انگلیسی اجتماعی -برای مراجعینی است که میخواهند تسلط خود در انگلیسی محاورهای را بهبود دهند تا در
مشارکت اجتماعی خود پیشرفت داشته باشند و اعتماد به نفس الزم برای زندگی مستقل در جامعه محلیشان را به دست
آورند.

شما به مدت  510ساعت مجاز به شرکت در هر یک از این دو دوره یا ترکیبی از هر دو هستید .
مراجعینی که کمکدرآمد دریافت مینمایند و دارای شروط قانونی مکفیت متقابل میباشند واجد شرایط شرکت در دوره انگلیسی
اجتماعی نیستند.

اگر نتوانم به کالس بروم چه میشود؟
اگر نتوانید به کالس بروید ،با خدماتدهنده  AMEPخود صحبت کنید .ارائهکننده خدمات ممکن است بتواند به شما در یادگیری
انگلیسی با مدرس خانگی یا آنالین همراه با آموزش از راه دور با مساعدت مدرسان  AMEPکمک نماید.
شما همچنین میتوانید با استفاده از ماژولهای الکترونیکی خودآموز  AMEPبا سرعت دلخواه و مناسب خودتان به یادگیری
بپردازید .این ماژولها در سایت  www.amepdl.net.auقابل دریافت هستند .این دروس رایگان آموزش زبان انگلیسی ،برای
همگان (نه فقط مراجعین  )AMEPقابل دسترسی است.

برنامههای فرعی AMEP
در صورتی که نیازهای ویژه دارید ممکن است واجد شرایط شرکت در دورههای دیگری نیز باشید.

برنامه آمادهسازی ویژه )(Special Preparatory Program
) Special Preparatory Program (SPPساعات و حمایتهای بیشتری به آن دسته از واجدین شرایط عرضه میکند که بر
اساس دالیل بشردوستانه وارد کشور شدهاند ،تجارب دشواری را پیش از مهاجرت از سرگذرانده و محدودیت تحصیلی داشتهاند.

زبان برای استخدام و آموزش (Settlement Language Pathways to
مسیرهای
ِ
)Employment and Training
برنامه ) Settlement Language Pathways to Employment and Training (SLPETبه دانشآموزان واجد شرایط،
دورهای را عرضه میکند که تمرکز آن بر استخدام است تا بدین ترتیب ،آنها بتوانند در عین حال که با فرهنگ و روندهای
اداری در استرالیا آشنا میشوند ،انگلیسی ویژه مشاغل را نیز بیاموزند.
 SLPETتا حداکثر  200ساعت اضافه در قالب دوره زبان انگلیسی ویژه مشاغل ارائه میدهد که شامل حداکثر  80ساعت تجربه
عملی کاری در طیف گستردهای از صنایع است.
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توسعه AMEP
برنامه  AMEP Extendتا حداکثر  490ساعت آموزش اضافه به دانشآموزان واجد شرایطی عرضه میکند که  510ساعت
قانونی خود را تکمیل کرده باشند اما به اهداف تسلط بر زبان انگلیسی دست نیافته باشند.

مراقبت از کودک ()AMEP child care
خدماتدهنده  AMEPشما میتواند در زمان حضور شما در کالس ،مهد کودک رایگان برای کودکانتان ترتیب دهد .مهد کودک
رایگان فقط به کودکانی عرضه می شود که زیر سن مدرسه باشند.

راهنمای مسیر )AMEP pathway guidance( AMEP
خدماتدهندگان  AMEPراهنمای مسیر ارائه میکنند تا به شما در زمینههای هدفگذاری ،درک گزینههای پیش رو ،تصمیمگیری
در خصوص شهریه ،ادامه تحصیل و فرصتهای شغلی یاری دهند.

برای اطالعات بیشتر
AMEP

تلفن
وبسایت AMEP
ایمیل
اطالعات به زبانهای غیرانگلیسی
کجا میتوانم انگلیسی یاد بگیرم؟
خدماتدهندگان و مراکز یادگیری AMEP

 AMEPآنالین
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اطالعات تماس
13 38 73
www.education.gov.au/amep
skilling@education.gov.au
www.education.gov.au/amep-information-otherlanguages
www.education.gov.au/adult-migrant-englishprogram-service-providers
www.amepdl.net.au

