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ی ببە ی  ئینگلێر
ی
ی زمان ر

 فێ 

Adult Migrant English Program 

ی و   ز م قسەکردن بە ئینگلیی
ا
الیا بە کۆمەڵێک زمان قسە دەکەن، بەڵ الیا یە. خەڵک لە ئۆسیی نی ئۆسیی

ا
ی زمانز نیشتمانیی وڵ ز ئینگلیی

ی،  ز ێ زانییز ئینگلیی الیا دا بەشداری بکەیت. ن  یەتیی ئۆسیی
ا
ز لەم زمانە یارمەتیت دەدات کە بەتەواوی لە ژیانز کۆمەڵ تێگەیشتی

الیا بە دەست بهێنیت، لە خزمەتە گرنگەکان سوود وەربگریت، و سەربەخۆ بیت. ئەستەمە کە بتوانیت مافز  تیبوونز ئۆسیی
ا
  هاووڵ

ی بۆ کۆچبەرانز گەورەساڵ   ز  بەرنامەی ئینگلیی
ی ببیت، لەوانەیە بتوانیت لە کالسەکانز ز  ئینگلیی

ی زمانز ی
بۆ ئەوەی یارمەتیت بدەین فیێ

(Adult Migrant English Program (AMEP) دا ) بەشداری بکەت؟ 

AMEP چیە؟ 

الیا ) AMEPبوودجەی  ز دەکرێت و ئەم بەرنامەیە تا Australian Governmentلەالیەن حکوومەنی ئۆسیی ی   510(ەوە دابتی
کاتژمیێ

ز دەکات بۆ ئەو کۆچبەر  ی دابتی ز  ئینگلیی
کردنز زمانز ی

انەی کە شیاون و هەروەها ئەو کەسانەی کە لەبەر هۆکاری وانەی خۆڕانی فیێ

اون و مرۆڤدۆستانە  ی دەزانیت یان  وەرگیی ز ێ دراوە و تۆزێک ئینگلیی ای کاتیی گونجاوت ن  ز ای هەمیشەنی یان ڤیی
ز شیاون. ئەگەر تۆ ڤیی

ساڵە لەوانەیە بۆ  17تا  15. هەندێ لە گەنجانز کۆچبەریش کە تەمەنیان AMEPهیچ نازانیت، لەوانەیە شیاو بیت بۆ بەرنامەی 

 ئەم بەرنامەیە شیاو بن. 

ێ دەدرێت. لەوێ  AMEPلە کالیس  الیا زانیاریت ن  ی دەبیت و لەبارەی کۆمەڵگای ئۆسیی ز  ئینگلیی
ی شارەزاییەکانز زمانز ی

دا، تۆ فیێ

ی نوێ پەیدا بکەیت. هەموو ئەمانە ی ڕەنگە بتوانز لەگەڵ کەسانز تازەهاتووی تر ئاشنا دەبیت و 
انەکەت هاوڕنێ ز ی

ارمەتیی تۆ و خیێ

الیا کار بکەیت، شارەزاییەکانز زمانز  . هەروەها ئەگەر بتەوێ لە ئۆسیی ز ێ بت  الیا نیشتەج  دەدەن کە بە شێوەیەیک سەرکەوتوو لە ئۆسیی

ی بۆ تۆ زۆر گرنگن.  ز  ئینگلیی

 AMEP  ی  دابینکەریلەالیەن هەندێ
اون بۆ ئەوەی ڕێگەپێدراوەوە پێشکەش دەکرێت و ئەو مامۆستایانە کە تۆ فیێ دەکەن ڕاهێیز

ی ئاخێوەرانز زمانەکانز تر بکەن.  ی
ی فیێ ز  ئینگلیی

 زمانز

 چۆن ناوم بنووسم؟ 

الیا AMEPبۆ ئەوەی بتوانیت لەڕێگەی  ی بخوێنیت، پێویستە لە ماوەی شەش مانگ دوای گەیشتنت بە ئۆسیی ز ـەوە وانەی ئینگلیی

اکەت ئەوەییان دوای  ز ێ دەکات ڤیی پێشکەش دەکات ناوت تۆمار بکەیت.  AMEPێگەپێدراوی کە خویل ، الی ناوەندێیک ڕ دەست ن 

ێ  12پێویستە لە ماوەی  ی دەست ن  ز  ئینگلیی
اکەت، کالسەکانز زمانز ز  ڤیی

الیا یان دوای دەستپێکردنز مانگ دوای گەیشتنت بە ئۆسیی

 بکەیت. 
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ێ دەکات، پێنج ساڵ دەرفەتت هەی  اکەت دەست ن  ز الیا یان ڤیی
ی زمانز AMEPە کە لەڕێگەی لەو ڕۆژەوە کە دەگەیتە ئۆسیی ی

ـەوە فیێ

ی ببیت. بەپیێی پێداویستیەکانت، لەوانەیە شێاو بیت بۆ وانەی زیاتر.  ز  ئینگلیی

ێریت بۆ   ژ ز دەکات یارمەتیت دەدات کە گونجاوترین کالس بۆ پێداویستیەکانت هەڵی  بوون بۆ تۆ دابتی ی
ئەو الیەنەی کە خزمەنی فیێ

ین دەرەنجام و سوودی بۆ تۆ ه ەبێت. کالسەکان بە شێوەی تەواوکات و نیوەکات لە وەختگەیل جیاواز و شوێنگەیل ئەوەی باشیی

ی ببیت. 
 جیاواز بەڕێوە دەچن بۆ ئەوەی تۆ بتوانیت کە لە کات و شوێیز گونجاو بچیتە کالس و فیێ

بوون  ر
 فێ 

ی
 خولەکان

ز بکەن، ئەو الیەنەی کە خولەی  بۆ تۆ بەڕێوە دەبات، یارمەتیت دەدات کە لە دوو جۆر  AMEPبۆ ئەوەی وانەکان باشیی پێداویستیەکانز تۆ دابتی

ێریت:  ژ  وانە یەکێکیان هەڵی 

نی بەرلە دامەرزان  •
ز ز بۆ ئەوەی  -خویل ئینگلیی ی بت  ز  ئینگلیی

ی زمانز ی
بۆ ئەو مشتەریانە یە کە دەیانەوێت لە ئاسیی کاری دا فیێ

ز بۆ ئەوەی بتوانن کارێیک هەمی ی بت 
 شەنی دەست بخەن. بتوانن بچنە سەر کار، یان زیاتر فیێ

یەنی  •
ا
نی کۆمەڵ

ز ی دا باشیی بکەن  -خویل ئینگلیی ز  ئینگلیی
/قسەکردنز ز بۆ ئەو مشتەریانە یە کە دەیانەوێ توانانی خۆیان لە ئاخافتی

ز کە بتوانن لەنێو کۆمەڵگای ناوچەکە دا  تاوەکوو بتوانن لە نێو کۆمەڵگا دا چاالک بن و ئەوەندە خۆباوەڕی بە دەست بهێتز

 ن. سەربەخۆ بژیە

 تۆیە لە یەکێک لەم خوالنە یان تێکەڵێک لە هەردووکیان بخوێنیت.   510تۆ دەتوانیت ئەو  
ز
بوونە کە ماف ی

ی فیێ ی
 کاتژمیێ

یەنی 
ا
نی کۆمەڵ

ز  خوێندن لە خویل ئینگلیی
ز
 یان نیە. ئەو مشتەریانەی کە پارەی پاڵپشیی داهات وەردەگرن بە مەرج  بەرپرسیارەتیی دووالیەنە، ماف

؟ئەگەر نەتوانم ل  ە کالسەکان دا بەشداری بکەم چی دەن  

ز دەکات قسە بکە. لەوانەیە AMEPئەگەر ناتوانیت لە کالسەکان دا بەشداری بکەیت، لەگەڵ ئەو الیەنەی کە خولەی  ـت بۆ دابتی

ی ببیت یان بە شێوەی ز ی ئینگلیی ی
ئۆنالین  دابینکەری خول بتوانێت یارمەتیت بدات کە بە یارمەتیی مامۆستای تایبەت لە ماڵەوە فیێ

ی ببیت.  AMEPو لە دوورەوە بە یارمەتیی مامۆستای  ز ی ئینگلیی ی
 فیێ

بوونز ئینتەرنێتیی  ی
 کە لە ناونیشانز   AMEPهەروەها دەتوانیت بە کەڵوەرگرتن لە مۆدوولە شەخسیەکانز فیێ

www.amepdl.net.au ی ببیت. ئەم وانە خۆڕاییانە بۆ هەمووان )نەک تەنها د
اییەی کە خۆت دەتەوێت فیێ ی

انراون، بەو خیێ

. AMEPمشتەریەکانز  ز ی بت  ز ی ئینگلیی ی
 ( لەبەردەستە بۆ ئەوەی یارمەتیی خەڵک بدات کە فیێ

  
ی
 AMEPبەرنامە الوەکیەکان

ز بکرێت. ئەگەر تۆ پێدایوستیی تایبەتت هەبێت، لەوانەیە مافز ئەوەت هەبێت کە   وانە و خویل زیاترت بۆ دابتی

 ئامادەکردن )
ی
 (Special Preparatory Programبەرنامەی تایبەن

ز دەکات بۆ ئەو Special Preparatory Program (SPP)بەرنامەی تایبەنی ئامادەکردن ) کردنز زیاتر و پاڵپشیی دابتی ی
( ماوەی فیێ

اونئەو کەسە شیاوانەی کە لەبەر هۆکاری مرۆڤدۆستانە  و بەرلە کۆچکردن توویسژ بەسەرهانی ناخۆش هاتوون و ئاسیی  وەرگیی

 . سنووردارەخوێندن و خوێندەوارییان 

 بۆ دامەزران و ڕاهێنان )
ی
 ئامادەکارنی زمان

ی
 Settlement Languageڕێگەکان

Pathways to Employment and Training) 

 ئامادەکارنی زمانز بۆ دامەزران و ڕ  
 The Settlement Language Pathways to Employmentاهێنان )بەرنامەی ڕێگەکانز

and Training (SLPET) ز دەکات بۆ خوێندکارە شیاوەکان بۆ ئەوەی یارمەتییان کار و   زمانز تایبەت بۆ ( خولێیک دامەزران دابتی

نی 
ز .  تایبەنی کارکردنبدات کە ئینگلیی ز الیا ئاشنا بت  ز و هاوکات لەگەڵ فەرهەنگ و ڕێوڕەسمەکانز شوێیز کارکردن لە ئۆسیی ی بت 

 فیێ

http://www.amepdl.net.au/
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 SLPET  یک  200تا ی
ز دەکات، لەوانە  اتژمیێ نی پیشەنی دابتی

ز ی تەجروبەی کارکردن لە کارگە و پیشەسازیە   80زیادی وانەی ئینگلیی
کاتژمیێ

 جۆربەجۆرەکان. 

AMEP Extend 

ز دەکات بۆ ئەو خوێندکارە شیاوانەی کە   490تا  AMEP Extendبەرنامەی  ی وانەی زیادی دابتی
ی مافز خۆیان   510کاتژمیێ ی

کاتژمیێ

ی کە ئامانجیان بووە.  ز م نەگەیشتوون بە ئەو ئاستە لە شارەزانی ئینگلیی
ا
 تەواو کردووە بەڵ

 
ی
ن ) AMEPخزمەن

ا
 (AMEP child careبۆ چاودێرنی منداڵ

ز دەکات دەتوانێت ئامادەکاری بکات بۆ ئەوەی لەو ماوەی کە تۆ لە کالسیت بە خۆڕانی  بۆ تۆ  AMEPئەو الیەنەی کە خویل  دابتی

ز دەکرێت کە تەمەنیان کەمیی لە  نە دابتی
ا
، تەنها بۆ ئەو منداڵ  منداڵ بە خۆڕانی

چاودێرنی منداڵەکەت بکەن. خزمەنی چاودێریکردنز

 تەمەنز قوتابخانە یە. 

 ڕێگا ) AMEPڕێنمانی 
ی
 (AMEP pathway guidanceبۆ دیاریکردن

اردنز ڕێگات تاوەکوو بتوانیت ئامانجەکانت دیاری  AMEPئەو الیەنەی کە خویل  ژ ز دەکات، ڕێنماییت دەکات بۆ هەڵی  بۆ تۆ دابتی

بوون، خوێندنز زیاتر و هەلەکانز دامەزران  ی
بکەیت، بزانیت چ بژاردەگەلێک لە بەردەستت دا ن و هەروەها سەبارەت بە خویل فیێ

 بڕیار بدەیت. 

 

 بۆ زانیارنی زۆرتر

AMEP  پەیوەندیناونیشانی 

 73 38 13  ژمارە تەلەفۆن

 AMEP www.education.gov.au/amepماڵپەڕی 

 skilling@education.gov.au  ئیمەیل: 

یزانیاری بە  ز  تر جیا لە ئینگلیی
-www.education.gov.au/amep-information-other زمانەکانز

languages 

ی ببم؟ ی ی ئینگلێر ر
 لە کوێ دەتوانم فێ 

بوون AMEPدابینکەرانی خویل   ر
 و ناوەندەکانی فێ 

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

AMEP ئۆنالین بە شێوەی www.amepdl.net.au 
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