वयस्क आप्रवािी अंग्रेजी कायफक्रम (Adult Migrant
English Program) मार्फ त अंग्रेजी सिक्नुहोि्
Adult Migrant English Program
अंग्रेजी अष्ट्रेसियाको रासष्ट्रय भाषा हो। अष्ट्रेसियाका मासििहरु धेरै भाषाहरु बोल्छि्, तर अंग्रज
े ी बोल्िे तथा बुझ्िािे यििे
अष्ट्रेसियि जीविमा पूर्फरुपमा िहभागी हुि तपाईंिाई िहयोग पुर्याउँछ।छ। अंग्रेजी सबिा, तपाईंिाई अष्ट्रेसियि िागररकता प्राप्त
गिफ, महत्वपूर्फ िेवाहरु सिि तथा स्वतन्त्र हुि तपाईंिाई गाह्रो पछफ।
आर्ू िाई अंग्रेजी सिक्नमा मद्दत गिफ, तपाईंिे Adult Migrant English Program (AMEP) मा भाग सिि िक्नुहुन्त्छ।

AMEP के हो?
AMEP अष्ट्रेसियि िरकार (Australian Government) को आर्थफक िहायतामा चल्छ र यििे योग्य आप्रवािी तथा मािवीय
प्रवेशकताफिाई 510 घण्टािम्म सििःशुल्क अंग्रेजी भाषाको पाठ उँछपिब्ध गराउँछ।छ। यदि तपाईंिाई स्थायी सभषा वा योग्य अस्थायी
सभषा प्रिाि गररएको छ र तपाईं असिअसि वा के ही पसि अंग्रज
े ीको बोल्िु हुन्न भिे, तपाईं AMEP का िासग योग्य हुिुहुन्त्छ। 15
िेसि 17 वषफ उँछमेरबीचका के ही आप्रवािी युवाहरू पसि यिका िासग योग्य हुि िक्छि्।
AMEP कक्षामा तपाईंिे अंग्रेजी भाषाको िीप र अष्ट्रेसियि िमाजबारे जािकारी सििुहुिेछ। तपाईंिे अन्त्य आगमि गिे िया।
मासििहरु भेट्िुहुिेछ तथा िया। िाथीहरु बिाउँछि िक्नुहुिेछ। यी िबैिे तपाईं तथा तपाईंको पररवारिाई अष्ट्रेसियामा
िर्ितापूवफक बिोबाि गिफ िहयोग गिेछि्। यदि तपाईं अष्ट्रेसियामा काम गिे इच्छा गिुफहुन्त्छ भिे अंग्रेजी भाषा बोल्िे िीप
एकिम महत्वपूर्फ हुन्त्छ।
AMEP िाई स्वीकृ सत प्राप्त िेवा प्रिायकद्वारा िञ्चािि गररन्त्छ र अन्त्य भाषाभाषीहरुिाई अंग्रज
े ी सिकाउँछि प्रसशसक्षत
सशक्षकहरुद्वारा पढाईन्त्छ।

सिकाई मार्फ त अविर

वयस्क आप्रवािी अंग्रेजी कायफक्रम (Adult Migrant English Program) मार्फ त अंग्रेजी सिक्नुहोि्

म किरी भिाफ हुिे ?
AMEP मार्फ त अंग्रेजी भाषाको कक्षामा पढ्ि अष्ट्रेसिया आएको वा तपाईंको सभषा शुरु भएको 6 मसहिासभर तपाईं स्वीकृ सत
प्राप्त AMEP िेवा प्रिायकमा िताफ हुिुपछफ। तपाईं अष्ट्रेसिया आएको वा तपाईंको सभषा शुरु भएको 12 मसहिासभर अंग्रेजी कक्षा
शुरु गिुफपछफ।
AMEP मार्फ त अंग्रेजी सिक्नका िासग तपाईंि।ग तपाईं अष्ट्रेसिया आएको समसत वा सभषा शुरु भएको समसतबाट 5 वषफको िमय
हुन्त्छ। तपाईंको आवश्यकताको आधारमा थप पाठहरुका िासग तपाईं योग्य ठहररि िक्नुहुन्त्छ।
तपाईंको िम्भासवत उँछत्तम पररर्ामिाई िुसिसित गिफ तपाईंको िेवा प्रिायकिे तपाईंको आवश्यकतािाई िुहाउँछिे कक्षा रोज्ि
िघाउँछ गिेछ। त्यहा। पूर्फकािीि तथा आंसशक कक्षाहरु सवसभन्न िमय तथा सवसभन्न स्थािहरुमा िञ्चािि हुन्त्छि् । ती कसहिे र
कहा आयोजिा हुन्त्छि् भिी थाहा पाएपसछ आर्ू िाई उँछपयुक्त हुिे स्थाि र िमयमा तपाईंिे पढ्ि िक्नु हुन्त्छ।

कक्षा िंकायहरु
तपाईंका आवश्यकताहरुिाई राम्ररी पूरा गिफका िासग, तपाईंको AMEP िेवा प्रिायकिे तपाईंिाई कक्षाका िुई िंकायबाट एउँछटा
रोज्ि िहयोग गिेछ:


पूवफ-रोजगारी अंग्रेजी िंकाय – कायफस्थिमा िहभागी हुि, वा थप प्रसशक्षर् सिएर दिगो रोजगारीिाई टेवा पुग्ने गरी
उँछपयोगी अंग्रेजी सिक्न चाहिेहरुका िासग।



िामासजक अंग्रेजी िंकाय – िामासजकरुपमा िहभागी हुि र आफ्िा स्थािीय िमुिायमा स्वतन्त्रतापूवकफ जीउँछिका
िासग आत्मसवश्वाि प्राप्त गिफ िहयोग गिफका िासग बोिचािीको अंग्रेजीमा आफ्िो िीप िुधार गिफ चाहिेहरुका
िासग।

तपाईंिे आफ्िो कािुिीरुपमा असधकार प्राप्त 510 घण्टा कु िै एक िंकाय वा िुवैको िसम्मश्रर्मा प्रयोग गिफ िक्नुहुन्त्छ।
पारस्पररक सजम्मेवारी आवश्यकतािसहत आम्िािी िहायता भुक्तािी प्राप्त गिे ग्राहकहरू िामासजक अंग्रेजी िंकायका िासग योग्य
हुिे छैिि्।

यदि मैिे कक्षामा जाि िदकि भिे के हुन्त्छ ?
यदि तपाईं कक्षामा जाि िक्नुहुन्न भिे, आफ्िो AMEP िेवा प्रिायकि।ग कु रा गिुफहोि्। AMEP सशक्षकको िहायता भएको िूर
सशक्षर् (distance learning) को माध्यमबाट उँछक्त िेवा प्रिायकिे तपाईंिाई घरायिी सशक्षक वा अििाइिमार्फ त अंग्रेजी सिक्न
िहयोग गिफ िक्छ।
तपाईंिे AMEP को www.amepdl.net.au मा रहेको आफ्िै गसतको इ-िर्िफङ् मोड्युि (self-paced e-learning
modules) प्रयोग गरे र आफ्िै गसतमा पसि सिक्न िक्नुहुन्त्छ। ती सििःशुल्क पाठहरु मासििहरुिाई अंग्रेजी सिक्न िहयोग गिफ िबैका
िासग उँछपिब्ध छि् (AMEP ग्राहकहरुका िासग मार होइि)।
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AMEP उँछप-कायफक्रमहरु
यदि तपाईंि।ग सवशेष आवश्यकताहरु छि् भिे तपाईं असतररक्त कक्षाका िासग योग्य हुि िक्नुहुन्त्छ।

सवशेष तयारी कायफक्रम (Special Preparatory Program)
यो Special Preparatory Program (SPP) िे पूवफ-अध्यागमिको करठि अिुभव भएका तथा िीसमत सवद्यािय पढाई गरे का
योग्य मािवीय आगन्त्तुकहरूिाई असतररक्त घण्टा तथा िहायता प्रिाि गिफछ।

रोजगारी तथा तासिमका िासग पुिवाफि भाषा मागफ (Settlement
Language Pathways to Employment and Training)
यो रोजगारी तथा तासिमका िासग पुिवाफि भाषा मागफ (Settlement Language Pathways to Employment and
Training (SLPET)) कायफक्रमिे योग्य सवद्याथीहरुिाई रोजगारीमा के सन्त्ित पाठ्यक्रम प्रिाि गछफ जििे सवशेष व्यविासयक
अंग्रेजी सिक्ने क्रममा उँछिीहरुिाई अष्ट्रेसियि कायफस्थि िंस्कृ सत तथा चििहरूको पररसचत हुि िहयोग गछफ।,
SLPET िे सवसभन्न उँछद्योगहरुमा 80 घण्टािम्मको कामको अिुभव िसहत असतररक्त 200 घण्टािम्मको व्याविासयक-सवशेष
अंग्रेजी भाषाको कक्षा उँछपिब्ध गराउँछ।छ।

AMEP सवस्तार (AMEP Extend)
AMEP Extend कायफक्रमिे अंग्रेजी भाषाको िक्षताको िक्ष्य हासिि िगरी 510 घण्टाको िुसवधा पूरा गिे योग्य सवद्याथीहरुिाई
490 घण्टािम्मको असतररक्त कक्षा प्रिाि गिफछ।

AMEP बाि हेरचाह
तपाईंको AMEP िेवा प्रिायकिे तपाईं कक्षामा पदढरह।िा तपाईंको बािबासिकाहरूका िासग सििःशुल्क बाि हेरचाहको ब्यवस्था
गिफ िक्छ। सवद्यािय उँछमेर मुसिका बािबासिकाहरूिाई मार सििःशुल्क बाि हेरचाह प्रिाि गररन्त्छ।

AMEP मागफ सििेशि (AMEP pathway guidance)
AMEP िेवा प्रिायकिे तपाईंको िक्ष सिधाफरर् गिफ, तपाईंको सवकल्प बुझ्ि तथा तपाईंको कक्षाको िम्बन्त्धमा सिर्फय सििका
िासग, उँछच्च सशक्षा तथा रोजगारका अविरहरुका िासग िहायता गिफका िासग मागफ सििेशि प्रिाि गछफ।
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थप जािकारीका िासग
AMEP

िम्पकफ सववरर्

टेसिर्ोि

13 38 73

AMEP वेबिाइट

www.education.gov.au/amep

इमेि

skilling@education.gov.au

अंग्रेजीबाहेकका अन्त्य भाषामा जािकारी

www.education.gov.au/amep-information-otherlanguages

म कहा। अंग्रेजी सिक्न िक्छु ?

www.education.gov.au/adult-migrant-englishprogram-service-providers

AMEP प्रिायक तथा सिकाइ के न्त्िहरु

AMEP अििाइि

www.amepdl.net.au
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