
Ευκαιρία μέσω μάθησης 

Μάθετε Αγγλικά μέσω του Προγράμματος 
Αγγλικών για Ενήλικους Μετανάστες (Adult 
Migrant English Program) 
The Adult Migrant English Program 

Τα Αγγλικά είναι η εθνική γλώσσα της Αυστραλίας. Οι άνθρωποι στην Αυστραλία μιλούν πολλές 

γλώσσες, αλλά η ομιλία και η κατανόηση των Αγγλικών θα σας βοηθήσει να συμμετάσχετε πλήρως 

στην Αυστραλιανή ζωή. Χωρίς Αγγλικά, θα είναι δύσκολο να αποκτήσετε Αυστραλιανή ιθαγένεια, να 

έχετε πρόσβαση σε σημαντικές υπηρεσίες και να είστε ανεξάρτητοι. 

Για να σας βοηθήσουμε να μάθετε Αγγλικά, μπορείτε να παρακολουθήσετε το Adult Migrant English 

Program - AMEP). 

Τι είναι το AMEP; 

Το ΑΜΕΡ χρηματοδοτείται από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση  (Australian Government) και παρέχει 

μέχρι 510 ώρες δωρεάν μαθήματα Αγγλικής γλώσσας σε δικαιούχους μετανάστες και άτομα που 

μεταναστεύουν για ανθρωπιστικούς λόγους. Αν σας έχει χορηγηθεί μόνιμη θεώρηση (βίζα) ή μια 

που πληρεί τις προϋποθέσεις προσωρινή βίζα και μιλάτε ελάχιστα ή καθόλου αγγλικά, ενδέχεται να 

δικαιούστε το AMEP. Ορισμένοι νεαροί μετανάστες  ηλικίας μεταξύ 15 και 17 ετών μπορεί επίσης 

να το δικαιούνται 

Σε μια τάξη AMEP, θα μάθετε τις δεξιότητες της Αγγλικής γλώσσας και πληροφορίες για την 

Αυστραλιανή κοινωνία. Θα συναντήσετε και άλλους νέο-αφιχθέντες και μπορεί να κάνετε νέους 

φίλους. Όλα αυτά μαζί θα βοηθήσουν εσάς και την οικογένειά σας να εγκατασταθείτε με επιτυχία 

στην Αυστραλία. Οι δεξιότητες στην Αγγλική γλώσσα είναι επίσης πολύ σημαντικές εάν επιθυμείτε 

να εργαστείτε στην Αυστραλία. 

Το AMEP παραδίδεται από εγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών και διδάσκεται από δασκάλους 

εκπαιδευμένους να διδάσκουν Αγγλικά σε ομιλητές άλλων γλωσσών. 
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Πώς μπορώ να εγγραφώ;  

Για να έχετε πρόσβαση στα μαθήματα Αγγλικής γλώσσας μέσω του AMEP, πρέπει να εγγραφείτε με 

έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών AMEP εντός έξι μηνών από την άφιξή σας στην Αυστραλία ή 

από την έναρξη της βίζας. Πρέπει να ξεκινήσετε μαθήματα Αγγλικής γλώσσας εντός 12 μηνών από 

την άφιξή σας στην Αυστραλία ή από την έναρξη της βίζας. 

Έχετε πέντε χρόνια από την ημερομηνία άφιξής σας στην Αυστραλία ή την ημέρα έναρξης της βίζας 

για να μάθετε τα αγγλικά μέσω του AMEP. Ενδέχεται να δικαιούστε επιπλέον μαθήματα ανάλογα 

με τις ανάγκες σας. 

Ο πάροχος υπηρεσιών σε εσάς θα σας βοηθήσει να επιλέξετε μια τάξη που θα ταιριάζει καλύτερα 

στις ανάγκες σας για να σας βοηθήσει να εξασφαλίσετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσάς. 

Υπάρχουν τάξεις πλήρους και μερικής φοίτησης σε τάξεις σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και 

σε διαφορετικά μέρη, ώστε να μπορείτε να μάθετε όποτε και όπου σας ταιριάζει. 

Σειρές διδασκαλίας 

Προκειμένου να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες σας, ο πάροχος υπηρεσιών σας για το AMEP 

θα σας βοηθήσει να επιλέξετε από δύο σειρές διδασκαλίας: 

 Σειρά Αγγλικών πριν την απασχόληση  (Pre-employment English stream) για πελάτες 

που επιθυμούν να αποκτήσουν λειτουργικά Αγγλικά για να συμμετάσχουν στο χώρο 

εργασίας ή για περαιτέρω κατάρτιση που μπορεί να οδηγήσει σε βιώσιμη απασχόληση. 

 Κοινωνική σειρά Αγγλικών  (Social English stream) για τους πελάτες που επιθυμούν να 

βελτιώσουν την ικανότητά τους για  Aγγλικά για συνομιλία για τους βοηθήσουν να 

συμμετάσχουν κοινωνικά και να αποκτήσουν την αυτοπεποίθηση να ζουν ανεξάρτητα 

μέσα στην τοπική τους κοινότητα.  

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε θεσμοθετιμένες 510 ωρες είτε σε μια από τις δύο σειρές είτε σε 

συνδυασμό και των δύο. 

Οι πελάτες που λαμβάνουν πληρωμές υποστήριξης εισοδήματος με απαιτήσεις αμοιβαίων 

υποχρεώσεων δεν θα είναι επιλέξιμοι για τη σειρά Κοινωνικών Αγγλικών. 

Τι γίνεται αν δεν μπορώ να πάω στην τάξη; 

Εάν δεν μπορείτε να πάτε στην τάξη σας, μιλήστε με τον παροχέα υπηρεσιών του AMEP. Ο φορέας 

παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να είναι σε θέση να σας βοηθήσει να μάθετε Αγγλικά με έναν 

εκπαιδευτή στο σπίτι ή ηλεκτρονικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με τη βοήθεια  δασκάλου 

του AMEP. 

Μπορείτε επίσης να μάθετε με τον δικό σας ρυθμό χρησιμοποιώντας τις αυτοδύναμες μονάδες 

ηλεκτρονικής μάθησης του AMEP στη διεύθυνση www.amepdl.net.au . Αυτά τα δωρεάν μαθήματα 

είναι διαθέσιμα σε όλους (όχι μόνο σε πελάτες του AMEP) για να βοηθήσουν άτομα να μάθουν 

αγγλικά. 
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Υπο-προγράμματα AMEP 

Μπορεί να δικαιούστε πρόσθετα δίδακτρα αν έχετε ειδικές ανάγκες.. 

Ειδικό Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα (Special Preparatory 
Program - SPP) 

Το Special Preparatory Program – SPP προσφέρει επιπλέον ώρες και υποστήριξη σε δικαιούχα  

άτομα που μεταναστεύουν για ανθρωπιστικούς λόγους, με δύσκολη εμπειρία πριν από τη 

μετανάστευση και περιορισμένη εκπαίδευση. 

Διαδρομές γλώσσας εγκατάστασης για απασχόληση και 
κατάρτιση (Settlement Language Pathways to Employment 
and Training – SLPET) 

Οι Settlement Language Pathways to Employment and Training – SLPET προσφέρουν σε δικαιούχους 

μαθητές μια σειρά μαθήματων με επίκεντρο την απασχόληση, για να τους βοηθήσει να μάθουν 

Αγγλικά ειδικά για επαγγέλματα, ενώ παράλληλα εξοικειώνονται με τον πολιτισμό και τις πρακτικές 

του χώρου εργασίας στην Αυστραλία. 

Το SLPET παρέχει έως και 200 πρόσθετες ώρες διδασκαλίας Αγγλικής γλώσσας με ειδικό 

προσανατολισμό για εργασία, συμπεριλαμβανομένων μέχρι και 80 ωρών πρακτικής άσκησης σε 

ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών. 

Επέκταση ΑΜΕΡ (AMEP Extend)  

Το πρόγραμμα AMEP Extend προσφέρει έως και 490 ώρες πρόσθετης διδασκαλίας σε δικαιούχους 

σπουδαστές που ολοκληρώνουν τα δικαιώματά τους 510 ωρών χωρίς να επιτύχουν τους στόχους 

επάρκειας αγγλικής γλώσσας. 

Παιδική φροντίδα ΑΜΕΡ (AMEP Child care) 

Ο πάροχος υπηρεσιών AMEP μπορεί να οργανώσει δωρεάν φροντίδα για τα παιδιά σας ενώ 

παρακολουθείτε μαθήματα. Η δωρεάν παιδική φροντίδα προσφέρεται μόνο για παιδιά 

προσχολικής ηλικίας. 

Καθοδήγηση για διαδρομές AMEP (AMEP pathway 
guidance) 
Οι πάροχοι υπηρεσιών AMEP προσφέρουν καθοδήγησης για διαδρομές για να σας βοηθήσουν να 
ορίσετε στόχους, να κατανοήσετε τις επιλογές σας και να λάβετε αποφάσεις σχετικά με τα δικά σας 
μαθήματα, την περαιτέρω εκπαίδευση και τις ευκαιρίες απασχόλησης. 
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Για περισσότερες πληροφορίες 

AMEP Λεπτομέρειες επικοινωνίας 

Τηλέφωνο  13 38 73 

Ιστοσελίδα ΑMEP  www.education.gov.au/amep 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  skilling@education.gov.au 

Πληροφορίες σε άλλες γλώσσες εκτός των 
Αγγλικών 

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

Που μπορώ να μάθω Αγγλικά?  
Κέντρα προσφοράς και μάθησης του ΑΜΕΡ 

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

AMEP στο διαδύκτιο www.amepdl.net.au 

 


