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Belajar Bahasa Inggris melalui Program 
Bahasa Inggris Bagi Imigran Dewasa 
[Adult Migrant English Program] 
Adult Migrant English Program  
Bahasa Inggris adalah bahasa nasional Australia. Penduduk Australia berbicara dalam banyak bahasa, 

tetapi berbicara dan memaham Bahasa Inggris akan membantu Anda berpartisipasi sepenuhnya dalam 

kehidupan di Australia. Tanpa menguasai Bahasa Inggris, Anda akan sulit mendapatkan 

Kewarganegaraan Australia, mendapat layanan dan hidup mandiri. 

Untuk membantu Anda belajar Bahasa Inggris, Anda dapat menghadiri Program Bahasa Inggris Bagi 

Imigran Dewasa Adult Migrant English Program (AMEP).  

Arti AMEP 
AMEP didanai oleh Pemerintah Australia (Australian Government) dan menyediakan hingga 510 jam 

pelajaran Bahasa Inggris bebas biaya kepada para imigran dan pendatang kemanusiaan yang memenuhi 

syarat. Kalau Anda sudah mendapatkan visa permanen atau visa sementara yang sah namun hanya 

sedikit menguasai Bahasa Inggris atau tidak menguasai sama sekali, mungkin Anda berhak mengikuti 

program AMEP. Beberapa remaja imigran usia 15-17 tahun mungkin juga memenuhi syarat. 

Di kelas AMEP, Anda akan mempelajari kecakapan Bahasa Inggris dan informasi mengenai masyarakat 

Australia. Anda akan bertemu pendatang baru lainnya dan berteman dengan mereka. Semua hal ini 

akan membantu Anda dan keluarga Anda berhasil menetap di Australia. Selain itu, kecakapan Bahasa 

Inggris sangat penting jika Anda ingin bekerja di Australia. 

AMEP disediakan oleh penyedia layanan yang disetujui dan diajarkan oleh guru yang terlatih mengajar 

Bahasa Inggris kepada pembicara bahasa lain.  

Bagaimana saya mendaftar? 
Untuk mendapat pelajaran Bahasa Inggris melalui AMEP, Anda harus mendaftar ke penyedia layanan 

AMEP yang disetujui dalam waktu enam bulan setelah tiba di Australia atau sejak visa Anda mulai 

berlaku. Anda harus mulai mengikuti kelas Bahasa Inggris dalam 12 bulan setelah tiba di Australia atau 

sejak visa Anda mulai berlaku. 
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Kesempatan melalui belajar 

Anda punya lima tahun dari tanggal kedatangan Anda di Australia atau hari permulaannya visa untuk 

belajar Bahasa Inggris melalui AMEP. Anda mungkin berhak untuk pelajaran tambahan tergantung 

pada keperluan Anda.  

Penyedia layanan Anda akan membantu memilih kelas yang akan paling sesuai dengan kebutuhan 

Anda demi memastikan hasil yang sebaik mungkin bagi Anda. Tersedia kelas penuh waktu atau paruh 

waktu di waktu lain dan di tempat lain agar Anda dapat belajar kapan pun dan di mana pun yang 

sesuai bagi Anda. 

Seri pelajaran 
Untuk lebih dapat memenuhi kebutuhan Anda, penyedia layanan AMEP akan membantu memilih dari 

dua seri pelajaran: 

 Seri Bahasa Inggris pra kerja – bagi klien yang ingin menguasai Bahasa Inggris fungsional 

untuk berpartisipasi di tempat kerja, atau pelatihan lebih lanjut untuk mendapatkan 

pekerjaan berkelanjutan. 

 Seri Bahasa Inggris – bagi klien yang ingin meningkatkan kemampuan berbicara dalam 

Bahasa Inggris untuk membantu mereka berpartisipasi dalam masyarakat dan memiliki 

kepercayaan diri untuk hidup mandiri dalam masyarakat setempat. 

Anda dapat memakai jatah resmi 510 jam yang tersedia dalam salah satu seri atau gabungan 

keduanya. 

Klien yang mendapat pembayaran bantuan penghasilan dengan persyaratan kewajiban bersama tidak 

berhak mengikuti program seri Bahasa Inggris Sosial. 

Bagaimana jika saya tidak dapat mengikuti kelas? 
Kalau tidak dapat mengikuti kelas, bicaralah kepada penyedia layanan AMEP Anda. Penyedia layanan 

mungkin dapat membantu Anda belajar Bahasa Inggris bersama guru les di rumah atau secara online 

melalui pembelajaran jarak jauh dengan bantuan guru AMEP. 

Anda juga dapat belajar dalam kecepatan Anda sendiri dengan menggunakan modul pembelajaran 

online AMEP kecepatan sendiri di www.amepdl.net.au. AMEP. Pelajaran bebas biaya ini tersedia bagi 

semua orang (tidak hanya klien AMEP) untuk membantu mereka mempelajari Bahasa Inggris. 

Sub program AMEP  

Anda mungkin berhak mengikuti pelajaran tambahan jika memiliki kebutuhan khusus. 

Program Persiapan Khusus (Special Preparatory Program) 
Special Preparatory Program (SPP) menawarkan jam dan bantuan ekstra bagi pendatang kemanusiaan 

yang pengalaman yang sulit sebelum bermigrasi dan pengalaman sekolah yang terbatas. 
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Kesempatan melalui belajar 

Jalur Bahasa Pemukiman ke Pekerjaan dan Pelatihan 
(Settlement Language Pathways to Employment and Training) 
Program Jalur Bahasa untuk Pekerjaan dan Pelatihan dalam Rangka Menetap Settlement Language 

Pathways to Employment and Training (SLPET) menyediakan kursus yang berfokus pekerjaan bagi 

pelajar yang memenuhi syarat, untuk membantu mereka belajar Bahasa Inggris kejuruan khusus 

mengenal budaya dan praktik di tempat kerja Australia. 

 SLPET menyediakan hingga 200 jam tambahan pelajaran Bahasa Inggris kejuruan khusus , termasuk 

hingga 80 jam penempatan pengalaman kerja di berbagai macam industri. 

AMEP Tambahan (AMEP Extend) 
Program AMEP Extend menyediakan hingga 490 jam pelajaran tambahan bagi pelajar yang memenuhi 

syarat dan telah menyelesaikan jatah 510 jam namun belum mencapai tujuan kecakapan Bahasa Inggris. 

Penitipan anak oleh AMEP (AMEP child care) 
Penyedia layanan AMEP Anda dapat mengatur penitipan anak tanpa biaya bagi anak-anak Anda 

sewaktu Anda mengikuti kelas ini. Penitipan anak tanpa biaya hanya disediakan bagi anak di bawah 

usia sekolah. 

Bimbingan jalur AMEP (AMEP pathway guidance) 
Penyedia layanan AMEP menyediakan bimbingan jalur untuk membantu Anda menetapkan tujuan, 

memahami pilihan Anda, dan membuat keputusan terkait pelajaran, pendidikan selanjutnya dan 

peluang pekerjaan Anda. 

 

Untuk Informasi Lebih Jauh 

AMEP  Rincian kontak 

Telepon  13 38 73 

Situs Web AMEP  www.education.gov.au/amep 

Email  skilling@education.gov.au 

Informasi dalam bahasa selain bahasa Inggris  www.education.gov.au/amep-information-
other-languages 

Di mana saya dapat mempelajari Bahasa Inggris? 
Penyedia dan Pusat Belajar AMEP  

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

AMEP online www.amepdl.net.au    

                   


