
 د زده کړې له الرې فرصت

 (Adult Migrant English Program) پروګرام دکډوال د انګلیسۍ د بالغ 

  له الرې انګلیسي زده کړئ 

 The Adult Migrant English Program 
ملي ژبه ده. د استرالیا خلک بېالبېلې ژبې وای  ي خو انګلیسۍ ویل او په هغې پوهیدل به له تاسې سره مرسته وکړي چې په انګلیسي د استرالیا 

متونو فعاله توګه په استریلوي ژوند کې برخه  واخلئ. پرته له انګلیسۍ به دا ستاسې لپاره مشکل وي چې د استرالیا تابعیت ترالسه کړئ، مهم خد
 او خپلواک جوړ شئ. ته الس رسی ولرئ 

 اضري وکړئ. کې ح   AMEPد انګلیسۍ زده کولو لپاره تاسې کوالی شئ چې 

 څه دی؟   ( AMEPکډوال د انګلیسۍ  پروګرام )د بالغ 

AMEP  دولتد د استرالیا (Australian Government) 510ته تر  د بشري حقوقو پر اساس راتلونکو  یږي او کډوالو او له خوا تمویل 
درکړل شوې وي او لږه انګلیسي ویلی شئ یا ته دایمي ویزه یا وړ موقتي ویزه ساعتو پورې د انګلیسي ژبې وړیا درسونه وړاندې کوي. که تاسې 

م هم د دې پروګرا ،کالو په منځ کې وي 17او  15مستحق جوړیدی شئ. ځینې ځلمي کډوال چې عمر ی  ې د  AMEPبیخي نه شئ ویلی نو تاسې د 
 لپاره وړ ګرځیدلی شي. 

تاسې به د نورو نوي راتلونکي کسانو په صنف کې به تاسې د انګلیسۍ ژبې مهارتونه او د استرالیا د ټولنې په اړه معلومات زده کوئ.  AMEPد 
میشت او ښه توګه  ړي چې په استرالیا کې په بریا . دا به ستاسې او ستاسې له کورنۍ سره مرسته وکبه جوړولی شئسره لیدنه وکړئ او نوي ملګري 

 که تاسې په استرالیا کې کار کول غواړئ نو د هغې لپاره هم د انګلیسۍ ژبې مهارتونه ډیر مهم دي. شئ. 

AMEP  د تصویب شوي خدمت وړاندې کوونکو له خوا ترسره کیږي او درس هغه ښوونکي ورکوي چې د نورو ژبو ویونکو ته د انګلیسۍ په
 درس ورکولو کې روزل شوې وي. 

 ؟ زبه به څنګه داخلیږم 

ونکي سره استرالیا ته د خدمت وړاندې کو  AMEPله الرې د انګلیسۍ ژبې تدریس ته د الس رسۍ لپاره تاسې باید د تصویب شوي  AMEPد 

ه رارسیدو نه په شپږو میاشتو کې دننه یا د ویزې د  پیل څخه وروسته ځان ثبت کړئ. تاسې باید د انګلیسۍ صنفونه استرالیا ته د رارسیدو ن
 میاشتو کې دننه یا د خپل ویزې د پیل څخه پیل کړئ.  12وروسته په 

. ديله الرې د انګلیسۍ زده کولو لپاره ستاسې سره استرالیا ته د رارسیدو نه وروسته یا د ویزې د پیل کیدو د ورځې نه پنځه کاله  AMEPد 
 د خپل اړتیاو پراساس د اضافي درسونو لپاره هم وړ وګرځئ. تاسې ښای  ي 
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ه وکړي چې په ښه توګه ستاسې اړتیاوې پوره کوي او ستاسې ستاسې خدمت وړاندې کوونکی به له تاسې سره د هغه صنف په انتخابولو کې مرست
په بېالبېل وختونو او ځایونو کې د پوره او لږ وخت صنفونه ترسره کیږي ځو تاسې زده کړه په هغه وخت لپاره مثبت ممکن پایلې یقیني کوي. 

 او ځای کې  وکړئ چې ستاسې لپاره مناسب وي.

 جریانونهد ښوونې 

 له دوو جریانونو څخه پهخدمت وړاندي کوونکی له تاسې سره د ښوونې  AMEPپه ښه توګه ستاسې د اړتیاو پوره کولو لپاره به ستاسې د 
 انتخابولو کې مرسته وکړي: 

کار یا نورې روزنې  د د ځایله هغه مراجعه کوونکو لپاره چې غواړي د کار  –جریان  نه مخکې د انګلیسۍیا استخدام له کار  •
 زده کړي چې په دې سره د ښه کار ترالسه کولو فرصت په الس راځي.  لپاره انګلیسي

له هغه مراجعه کوونکو لپاره چې په خبرو اترو کې خپله انګلیسي ښه کړي او له هغوی سره  –د ټولنیزې انګلیسۍ جریان  •
خپله سیمه ییزه ټولنه کې د خپلواک ژوند کولو اعتماد ترالسه مرسته وکړل شي چې په ټولنه کې په ښه توګه ګډون کوي او په 

 کړي. 

 ساعته وړتیا په یوه جریان یا دواړو کې هم استعمالولی شئ.  510خپل قانوني تاسې 

هغه مراجعه کوونکي چې د ګډ مسؤلیت له شرایطو سره سم د عوایدو د مرستې تادی  ې ترالسه کوي، هغوی به د ټولنیزې انګلیسۍ د جریان 
 مستحق نه ی  ي. 

 که زه صنف ته نه شم تللی نو څه به کیږي؟ 

اندې کوونکی ښای  ي د دې وړ وي چې خدمت وړاندې کوونکي سره خبره وکړئ. خدمت وړ  AMEPکه تاسې خپل صنف ته نه شئ تللی، د خپل 
نالین ښوونکي څخه د لرې فاصلې نه له هغه په مرسته انګلیسۍ زده  AMEPیا د  وکړي چې تاسې د کورني ښوونکي ستاسې سره مرسته

 
د ا

 کړئ. 

په خپل سرعت هم زده کړې کوالی شئ. دا وړیا  www.amepdl.net.auپه   کارولو سرهد خپل سرعت اي لرننګ په  AMEPتاسې د 
 د مراجعینو لپاره نه( لپاره موجود دي.  AMEPدرسونه د ټولو انګلیسي زده کوونکو )یوازې د 

AMEP فرعي پروګرامونه 

 که تاسې ځانګړي اړتیاوې لرئ نو د اضافي ښوونې مستحق کیدی شئ. 

 (Special Preparatory Program)برابر شوی پروګرام ځانګړی 

ته وړاندې کیږي چې د مهاجرت نه مخکې له سختو تجربو څخه  هغه راتلونکو د بشري حقوقو پر اساسکې اضافي ساعتونه او مرسته  SPPپه 
 مخ وو او محدود زده کړه ی  ې ترالسه کړې. 

 Settlement Language Pathways to)سیټلمنټ لینګویج پات ویزد کار او روزنې لپاره د 

Employment and Training (SPELT))  

پروګرام وړ زده کوونکو ته په کار فوکس شوی کورس وړاندې کوي چې له هغوی سره د کاري چاپیریال په ځانګړي انګلیسۍ زده کولو  SLPETد 
 ترالسه کړي. هم کې مرسته وکړي په داسې حال کې چې په استرالیا کې د کاري چاپیریال د کلتور او فعالیتونو څخه بلدتیا 

http://www.amepdl.net.au/


ئ ړ ک زده سيیلګان ې الر  له رامګپرو  د ۍسیلګان د والډک بالغ د  

3 

SLPET  په بیال بېلو  و پورې ساعت 80 تر د کاري چاپیریال د ځانګړي انګلیسۍ ښوونه وړاندې کوي، چې په دې کې اضافي ساعتو پورې  200تر
 د کار په چاپیریال کې تجربه ترالسه کول شامل دي. صنعتونو کې 

AMEP  پراختیا(AMEP Extend) 

ساعتو وړتیا ی  ې پرته له  510ساعتو پورې اضافي ښوونه وړاندې کوي چې د خپلو  490پراختیا پروګرام هغه وړ زده کوونکو ته تر  AMEPد 
 انګلیسۍ د مهارت د اهدافو ترالسه کولو بشپړه کړې وي.

AMEP  ماشوم ساتنه 

شومانو د وړیا ساتنې انتظام کوالی شي.  د ماشوم خدمت وړاندې کوونکی ستاسې د ما AMEPکله چې تاسې په صنف کې یئ، نو ستاسې د 
 ساتنې وړیا خدمت یوازې د هغه ماشومانو لپاره دی چې ښوونځی ته ال نه ځي. 

  (AMEP pathway guidance)پات وی الرښوونه AMEP د

AMEP هیدلو او ستاسې د فو ټاکلو، ستاسې په انتخابونو پو خدمت وړاندې کوونکي د پات وی الرښوونه وړاندې کوي چې ستاسې سره د اهدا
 زده کړې او استخدام د فرصتونو په برخه کې مرسته وکړي. مخکې ښوونې په اړه په پریکړې کولو، 

 

 د نورو معلوماتو لپاره 

AMEP د تماس تفصیالت 

 73 38 13  تلیفون

 AMEP ویب پاڼه www.education.gov.au/amep 

 skilling@education.gov.au  اي میل

-www.education.gov.au/amep-information-other معلومات له انګلیسۍ پرته په نورو ژبو کې
languages 

 زه کوم ځای انګلیسي زده کوالی شم؟
AMEP وړاندې کوونکي اد د زده کړې مرکزونه 

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

AMEP  نالین
 
 www.amepdl.net.au ا
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