ਅਡਲਟ ਮਾਈਗਟ ਇੰਗਿਲ

ਪੋਗਰਾਮ (Adult Migrant

English Program) ਦੁਆਰਾ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਸੱ ਖੋ
Adult Migrant English Program
ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਰਾ ਟਰੀ ਭਾ ਾ ਹੈ I ਆਸਟੇਲੀਆ ਿਵੱ ਚ ਲੋ ਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾ ਾਵ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ
ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਜੀਵਨ ਿਵੱ ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ ਮੱ ਦਦ ਿਮਲੇ ਗੀ I ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਤ ਿਬਨ , ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਪਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਣਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਿਨਰਭਰ ਬਣਨਾ ਮੁ ਕਲ ਲੱਗੇਗਾ I
ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਸੱ ਖਣ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱ ਦਦ ਲਈ, ਤੁਸ Adult Migrant English Program (AMEP) ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹੋ I

AMEP ਕੀ ਹੈ?
AMEP ਨੂੰ ਆਸਟੇਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ (Australian Government) ਦੁਆਰਾ ਫੰ ਡ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ
ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਦਾਖਿਲਆਂ ਰਾਹ ਆਏ ਲੋ ਕ ਲਈ 510 ਘੰ ਟੇ ਤੱ ਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅੰ ਗੇਜ਼ੀ ਭਾ ਾ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਪਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ I ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਜ ਇੱ ਕ ਯੋਗ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਮੰ ਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਜ ਿਬਲਕੁਲ਼ ਹੀ ਨਹ
ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਸ AMEP ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ I 15 ਤ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕੁੱ ਝ ਪਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ I
AMEP ਕਲਾਸ ਿਵੱ ਚ, ਤੁਸ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾ ਾ ਦਾ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਸੱ ਖੋਗੇ I ਤੁਸ ਹੋਰ ਨਵ ਆਉਣ
ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਮਲੋ ਗੇ ਅਤੇ ਨਵ ਦੋਸਤ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ I ਇਹ ਸਭ ਕੁੱ ਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਸਟੇਲੀਆ ਿਵੱ ਚ
ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵੱ ਸਣ ਿਵੱ ਚ ਮੱ ਦਦ ਕਰੇਗਾ I ਜੇਕਰ ਤੁਸ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾ ਾ ਦੇ ਹੁਨਰ
ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ I
AMEP ਮੰ ਨਜ਼ੂਰ-ਸੁਦਾ ਸੇਵਾ ਪਦਾਨਕ ਦੁਆਰਾ ਪਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ ਅਿਧਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਿਸਖਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜੇ
ਹੋਰਨ ਭਾ ਾਵ ਦੇ ਬੁਲਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਸਖਾਉਣ ਲਈ ਿਸਖਲਾਈ ਪਾਪਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ I

ਿਸੱ ਖਣ ਦੁ ਆ ਰਾ ਮੌ ਕ ਾ
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ਮ ਿਕਵ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾਵ ?
AMEP ਦੁਆਰਾ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾ ਾ ਦੀ ਿਟਊ ਨ ਲੈ ਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰ ਚਣ ਜ ਵੀਜ਼ਾ ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ AMEP ਤ
ਮੰ ਨਜ਼ੂਰ-ਸੁਦਾ ਸੇਵਾ ਪਦਾਨਕ ਨਾਲ ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ I ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਟੇਲੀਆ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦੇ ਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ ਲੈ ਕੇ
12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਕਲਾਸ

ਰ
ੁ ੂ ਕਰਨੀਆ ਪੈਣਗੀਆ I

AMEP ਦੁਆਰਾ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਸੱ ਖਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸਟੇਲੀਆ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਜ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰੰ ਭ ਹੋਣ ਦੇ ਿਦਨ ਤ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ
ਹਨ I ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਸ ਵਾਧੂ ਕਲਾਸ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ I
ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਾ ਪਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱ ਕ ਵਧੀਆ ਕਲਾਸ ਚੁਣਨ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਢੁਕਵ
ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਸੰ ਭਾਵੀ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਮੱ ਦਦ ਕਰੇਗੀ I ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸਮ ਅਤੇ ਵੱ ਖੋ ਵੱ ਖਰੇ
ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਫੁੱ ਲ-ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕਲਾਸ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤ ਜੋ ਤੁਸ ਿਸੱ ਖ ਸਕੋ ਿਕ ਜਦ ਅਤੇ ਿਜੱ ਥੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ I

ਿਟਊ ਨ ਸਟਰੀਮ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ AMEP ਸੇਵਾ ਪਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਟਊ ਨ ਦੇ ਦੋ ਸਟਰੀਮ ਿਵੱ ਚ
ਚੋਣ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ:


ਪੂਰਵ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇੰਗਿਲ ਸਟੀਮ - ਉਹਨ ਗਾਹਕ ਲਈ ਜੋ ਕੰ ਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ੀਲ
ਅੰ ਗੇਜ਼ੀ ਿਸੱ ਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਜ ਅੱ ਗੇ ਹੋਰ ਿਸਖਲਾਈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਟਕਾਊ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ



ਸੋ ਲ ਇੰਗਿਲ ਸਟੀਮ - ਉਹਨ ਗਾਹਕ ਲਈ ਜੋ ਸਮਾਿਜਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੀ ਮੱ ਦਦ ਕਰਨ
ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱ ਚ ਸਵੈ-ਿਨਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਦਾ ਆਤਮ-ਿਵ ਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ
ਲਈ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ I

ਤੁਸ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਟਰੀਮ ਿਵੱ ਚ ਜ ਦੋਵ ਦੇ ਸੁਮਲ
ੇ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ 510 ਿਵਧਾਨਕ ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੇ ਹੱ ਕ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ I
ਆਪਸੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮਦਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਸੋ ਲ ਇੰ ਗਿਲ ਸਟਰੀਮ ਲਈ
ਯੋਗ ਨਹ ਹੋਣਗੇ I

ਜੇ ਮ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਨਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤ ?
ਜੇ ਤੁਸ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਆ ਸਕਦੇ, ਤ ਆਪਣੇ AMEP ਪਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ I ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੇਵਾ ਪਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਸੱ ਖਣ ਲਈ, ਘਰੇਲੂ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਨਾਲ ਜ AMEP ਅਿਧਆਪਕ-ਸਹਾਇਕ ਿਡਸਟਸ ਲਰਿਨੰਗ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਵੇ I
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ਤੁਸ www.amepdl.net.au. 'ਤੇ AMEP ਸਵੈ-ਰਫ਼ਤਾਰ ਈ-ਲਰਿਨੰਗ ਮੈਿਡਊਲ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਿਸੱ ਖ
ਸਕਦੇ ਹੋ I ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਸੱ ਖਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਠ ਹਰ ਇੱ ਕ ਲਈ ਉਪਲਬੱ ਧ ਹਨ (ਨਾ ਿਕ ਕੇਵਲ
AMEP ਗਾਹਕ ਲਈ) I

AMEP ਉਪ ਪੋਗਰਾਮ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਲੋ ੜ ਹਨ ਤ ਤੁਸ ਵਾਧੂ ਿਟਊ ਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ I

ਿਵ ੇ ਿਤਆਰੀ ਪੋਗਰਾਮ (Special Preparatory Program)
Special Preparatory Program (SPP) ਮੁ ਕਲ ਪੀ-ਮਾਈਗਰੇ ਨ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਸੀਿਮਤ ਸਕੂਲੀ ਪੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗ
ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਦਾਖਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਲਈ ਵਾਧੂ ਘੰ ਟੇ ਅਤੇ ਸਿਹਯੋਗ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੈ I

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਲਈ ਲੋ ੜ ਦੀ ਭਾ ਾ ਲਈ ਰਸਤਾ (Settlement
Language Pathways to Employment and Training)
Settlement Language Pathways to Employment and Training (SLPET) ਪੋਗਰਾਮ ਯੋਗ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਕਦਿਰਤ ਕੋਰਸ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ ਜੋ ਆਸਟਰੇਿਲਆਈ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸੱ ਿਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ ਨੂੰ ਿਕੱ ਤਾ-ਿਵ ੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਸੱ ਖਣ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲ ਸਕੇ I
SLEPT ਿਵਵਸਾਇਕ-ਿਵ ੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾ ਾ ਦੀ ਿਟਊ ਨ ਦੇ 200 ਵਾਧੂ ਘੰ ਟੇ ਪਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ
ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਦੇ 80 ਘੰ ਟੇ ਤੱ ਕ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਾਮਲ ਹੈ I.

AMEP ਿਵਸਤਾਰ (AMEP Extend)
AMEP ਐਕਸਟਡ ਪੋਗਰਾਮ ਉਹਨ ਯੋਗ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 490 ਘੰ ਟੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਿਟਊ ਨ ਦੀ ਪੇ ਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਨ ਨ
ਆਪਣੀ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾ ਾ ਦੀ 510 ਘੰ ਟੇ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨ ਦੀ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾ ਾ ਦੀ ਪਵੀਨਤਾ ਦੇ ਟੀਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਬਨ ਪਾਪਤ ਕੀਤੇ
ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ I

AMEP ਬਾਲ-ਸੰ ਭਾਲ (AMEP child care)
ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਿਵੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ AMEP ਸੇਵਾ ਪਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਾਲ-ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਪਬੰ ਧ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ I ਮੁਫ਼ਤ ਬਾਲ ਸੰ ਭਾਲ ਕੇਵਲ ਉਨ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਹੀ ਿਦੱ ਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲੀ ਉਮਰ ਤ ਘੱ ਟ ਦੇ ਹੋਣ I
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AMEP ਮਾਰਗਦਰ ਕ ਰਸਤੇ (AMEP pathway guidance)
AMEP ਸੇਵਾ ਪਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਕਲਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਟਊ ਨ,
ਅੱ ਗੇ ਦੀ ਪੜਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਿਕਆਂ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰ ਕ
ਰਸਿਤਆਂ ਦੀ ਪੇ ਕ ਕਰਦਾ ਹੈ I

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
ਸੰ ਪਰਕ ਵੇਰਵੇ

AMEP
ਟੈਲੀਫੋਨ

13 38 73

AMEP ਵੈ ਬਸਾਇਟ (AMEP Website)

www.education.gov.au/amep

ਈ - ਮੇਲ

skilling@education.gov.au

ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਤ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾ ਾਵ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ

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

(Information in languages other than English)
ਮ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਕੱ ਥੇ ਿਸੱ ਖ ਸਕਦਾ ਹ ?
AMEP ਪਦਾਤਾ ਅਤੇ ਿਸੱ ਖਣ ਦੇ ਕਦਰ (AMEP
providers and learning centres)
AMEP ਔਨਲਾਈਨ (AMEP online)

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