
ඉගෙනීම තුළින් ඉඩ ප්රස්ථා  බා  ෙනනීම 

සංක්රමණිකවැඩිහිටියන්සඳහාඉංග්රීසි

වැඩසටහන(Adult Migrant English 
Program)මගින්ඉංග්රීසිඉගෙනීම 
Adult Migrant English Program 

ඉංග්රීසිස්ස්ගරේලියායාගජසතාක කසෂාවාව. ඕස්ස්ගරේලියායාගජසතනවාවසෂාවාසොනාවක්සකවාසක  ,සඉංග්රීසිසකවාස

කිරීමසසහසගේරුම්සෙැනීමසඔබටසසම්පූර්ාගයන්මස්ස්ගරේලියායාගජසවිතයවයටසසහෂා වසමටමටසකාකාරීසව ඇස.වඕස

ඉංග්රීසිසගනැමැක සනම්සඔබටස්ස්ගරේලියායාගජසරවරවැසිෂාවයසහාසවැ ෙේසගසේවාසලබාසෙැනීමටේසස්වාධීනවසවිවේස

මටමටේසඅාහසුසව ඇස.වඕසස 

ඉංග්රීසිසඉගෙනසෙැනීමටසක ජසලබාසෙැනීමටසඔබටසAdult Migrant English Program (AMEP)සඳහාසසහෂා වසතයයස

හැකඕ 

AMEP යනු කුමක්ද? 

AMEP සඳහාසඅරමු ල්සසායන්ගන්ස්ස්ගරේලියායා ඇසරතයස(Australian Government)සවනසඅවරසඑ. න්සසුදුසුකම්ස

.ක සසංක්රමණිකයන්ටසසහසමා ඇීයයසප්රගජකකයන්ටගනැමිගල්සාැයස510ක්ස ක්වාසඉංග්රීසිසාාඩම්සසාය ඇස

ලැගේඕඔබටසස්ථිරසමටසාසසගහෝසසුදුසුසවාවකාලියාකසමටසාසසලැබීස.ේනම්සසහසඔබටසකවාසක සහැක්ගක්සඉංග්රීසිසස්වල්ාස

වකගයන්සගහෝසඉංග්රීසිසකවාසක සගනැහැකිසනම්,සඔබටAMEPසසඳහාසසුදුසුකම්සලැබියසහැකඕසවයසස15සසිටස17ස

 ක්වාසවූසසමහරසංක්රමණිකගය වන. න්ට සමීටසසුදුසුකම්සලැබියසහැකඕ 

AMEP ාංක යකදීසඔබසඉංග්රීසිසසලසලවාසගමන්මස්ස්ගරේලියායා ඇසසමාතයසපිළිබඳව සගවැරතුරුසඉගෙනසෙ ඇස.වඕස

ඔබටසවවේසඅළුක න්සාැමිණිසඅයසහමුසතයයසහැකිසඅවරසනවසමිතුරන්සහඳුනාසෙ ඇස.වඕසගම්වා. න්සඔබේසඔගේස

ාවුලටේසසාර්ථකවස්ස්ගරේලියායාවටසරුරුසමටමටසහැකිසව ඇස.වඕසඔබස්ස්ගරේලියායාගජසකිකියාවක්සකිරීමටසසිවන්ගන්ස

නම්සඉංග්රීසිසෂාවාසහැකියාවන් සඉවාසවැ ෙේසව ඇස.වඕස 

AMEPවැඩසටහනසසිදුසකර ඇසලබන්ගන්සඅ ඇමවසගසේවාසසායන්නන්සතයසින්සවනසඅවරසසකෙන්ව ඇසලබන්ගන්ස

ගවනේසෂාවාසකවාසකරනසඅයටසඉංග්රීසිසකවාසඉෙැන්මටමටසරවරුව වසලබාසස.ක සරුරුවරුන්සතයසි.ඕ 

ම  ප ඨම බ වට ස්ම්ාන්ධ වන්ගන් ගෙගස්ේද? 

AMEPසමගින්සඉංග්රීසිසෂාවාසාංක වලටසසහෂා වසමටමටසනම්සඔබස්ස්ගරේලියායාවටසාැමිමෙගමන්සගහෝසඔබගග්සමටසාසස

ආරම්ෂසමටගමන්සාසුවසමාසසහයක්ස.තු වසඅ ඇමවසAMEP ගසේවාසසායන්නසලසසමෙසලියායාාදංචිසතයයස



වැඩිහිටිසඉංග්රීසිසවැඩසටහනසසමන්න්සඉංග්රීසිසඉගෙනසෙන්න 

2 

යුතුයඕ්ස්ගරේලියායාවටසාැමිාසගහෝසඔබගග්සමටසාසසආරම්ෂසමටගමන්සාසුවසමාසස12ක්සතු සඔබසඉංග්රීසිසාංක සආරම්ෂස

ක සයුතුයඕසස 

AMEPසගවක න්සඉංග්රීසිසඉගෙනසෙැනීමටස්ස්ගරේලියායාවටසාැමිණිසදනසසිටසගහෝසමටසාසආරම්ෂසවූසදනසසිටසවර්වසාහක්ස

.වඕසඔගේසඅවකයවාසඅ ඇවසඔබටසඅමවරසාාඩම්වලටසසුදුසුකම්සලැබියසහැකඕස 

ඔගේසගසේවාසසායන්නාසඔබටසගහැඳමසප්රක ලලයසලබාසෙවසහැකිසවනසාිදදසඔගේසඅවකයවාවන්ටසගහැිනන්මස

ෙැලගානසාංක යක්සගවෝරාසෙැනීමටසඔබටසකාකාරීසව ඇස.වඕඔබටසෙැලගානසාිදද,සතයතයධසස්ථානවල, තයතයධස

ගජලාවන්වලසපූර්ාසකාලීනසසහසඅර්ධසකාලීනසාංක ස.වඕස 

අමතර පංති විෂය ධ ර  

 ඔගේසඅවකයවාවන්ටසවඩාේසගහැදන්සෙැලගානසාිදදසAMEP ගසේවාසසායන්නාසඔබටසතයවයසධාරාසග කකින්ස

එකක්සගවෝරාසෙැනීමටසඔබටසක ජසකර ඇස.ව: පූර්වසකිකියාසඉංග්රීසිසතයවයසධාරාවස-සගසේවාසස්ථානවලදීසවැඩස

කිරීමටසගහෝසදරුසකාලීනසකිකියාවක්සලබාසෙැනීමටසමූලියාකසඉංග්රීසිස ැ ඇමසසැාම මසසඳහාසගජඕස 

 සමාතම යසඉංග්රීසිසතයවයසධාරාවස-සසමාතගේසකටයුතුසකිරීමටේසසියසප්රගශකගේසසමාතයසතු සස්වාධීනවසවිවේස

මටමටසතයක්වාසයස.ක සකරසෙැනීමටේසකථනසඉංග්රීසිසහැකියාවසදයුව සකරසෙැනීමටසඅවකයසගසේවා ායකයන්ටඕ 

ඔබටසලබාසදීස.ක සාැය 510 ගම්සඑක්සතයවයසධාරාවකටසගහෝසග ගක්මසසංකලනයක්සසඳහාසඔබටසෂාතයවාසක සහැකඕ 

අගනයැනයසවෙකීම්සඅවකයවාසසමෙසආ ායම්සකාකාරකසගෙමටම්සලබාසෙන්නාසගසේවා ායක. න්සසමාතම යසඉංග්රීසිසතයවයස

ධාරාවටසසුදුසුකම්සලබන්ගන්සනැවඕසස 

මට පංතියට ය  ග ොහනකි  ම් ෙළ යුත්ගත් කුමක්ද? 

ඔගේසාංක යටසයාමටසගනැහැකිසනම්,සඔගේසAMEPගසේවාසසායන්නාසසමෙසකවාසකරන්නඕඕස.වසටසාැමිගානස

ගා ශෙලියාකසරුරුවරගයසලසමගින්සගහෝසAMEPසරුරු-සහායස.ක සඅන්වර්තාලසදුරස්ථසඉගෙනීමසමගින්සසඉංග්රීසිස

ඉගෙනසෙැනීමටසඔබටසකාකාරසකිරීමටසගසේවාසසායන්නාටසහැකිසතයයසහැකඕස 

වව සAMEPසස්වයංසපියවරසතය ුේසඉගෙනීගම්සගමැඩියුලසෂාතයවගයන්www.amepdl.net.auසගවේසඅඩතයයසමගින්ස

ඔබටසසසිදලනසගජෙගයන්සඉගෙනසෙවසහැකඕසගමමසගනැමිගල්සාාඩම්සඉංග්රීසිසඉගෙනසෙැනීමසසඳහාසසෑමසඅයසලටමස

ලබාසෙවසහැකස(AMEPගසේවා ායකයන්ටසාමාක්සගනැගජ)ඕ 

 

AMEPඋප වනඩස්ටහන් 

ඔබටසතයගකේවසඅවකයවාසක ගේසනම්සඔබටසවවේසඅමවරසාංක සසඳහාසසුදුසුකම්සලැබියසහැකඕසස 

විග ේෂ සූද  ම් කිරීගම් වනඩස්ටහ  (Special Preparatory Program) 

Special Preparatory Program (SPP)සංක්රමායටසගාරසකුකකසඅේ ැකීම්වලටසමුරුාසදුන්සසහසාාසැල්ස

අධයාානයසමාමාසවූසසුදුසුකම්සලේසමා ඇීයයසප්රගජකකයන්ටසඅමවරසාැයසොන්සසහසකාකාරසප්ර ානයසකර. ඕ 

රැකිය ව ස්හ පුහුණුව බා  ෙනනීමට හුරු කිරීගම් භ ෂ  මංගපත් (Settlement 
Language Pathways to Employment and Training) 

Settlement Language Pathways to Employment and Training (SLPET) වැඩසටහනසමගින්ස්ස්ගරේලියායාගජස

කිකියාසසංස්කෘක යසසහසාිදචයන්ටසරුරුසවනසඅවර,සවෘේතීයටසඅවකයසවනසඉංග්රීසිසඉගෙනසෙැනීමටසසුදුසුකම්සලේස

සිසුන්ටසකිකියාසඉලක්කෙවසාාඨාමාලාවක්සසාය. ඕ 

http://www.amepdl.net.au/
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SLPET මගින්සවෘේතීයටසඅවකයසඉංග්රීසිසෂාවාවසසඳහාසඅමවරසාැයස200ස ක්වාසසාය. ඕසගමයටසතයතයධසකර්මාන්වස

ාරාසයක්සතු සකිකියාසා රවරුශ සලබාසදීගම්සාැයස80ක්ස ක්වාසවූසකාලයක් ස.තු ේසගජඕසස 

 
AMEP Extend 
AMEP වනඩිදුර ප ඨම බ ව (AMEP Extend) 

AMEP වැඩිදුරසාාඨමාලාවසමගින්සඉංග්රීසිසෂාවාසප්රමටනවාසඉලක්කසඅේසකරසගනැගෙනසාැයස 10සසම්පූර්ාසකරනස

සුදුසුකම්සලේසසිසුන්ටසඅමවරසවකගයන්සාැයස490ක්ස ක්වාසප්ර ානයසකර. ඕ 

 
AMEP ළම  සුරැකුම (AMEP child care) 

AMEPගසේවාසසායන්නන්ටසඔබසාංක වලටසසහෂා වසවනසඅවරසගනැමිගල්සඔගේස රුවන්සබලාසෙැනීමටසවැඩස

පිළිගව ක්සගයදයසහැකඕසගනැමිගල්සබලාසෙ ඇසලබන්ගන්සාාසැල්සයනසවයසටසවඩාසඅඩුස රුවන්සාමණිඕසස 

 
AMEP මංගපත් ම ර්ගෙෝපගේ ය (AMEP pathway guidance) 

AMEPසගසේවාසසායන්ගනෝසඔබටසඉලක්කස.ක සකරසෙැනීමට,සක ගබනසතයකල්ාසඅවගබෝධසකරසෙැනීමටසසහඔගේස

අමවරසඉගෙනීම්,සවැඩිදුරසඅධයාානයසසහසකිකියාසඅවස්ථාසපිළිබඳසතීරාසෙැනීමසපිළිබඳස.ක සතයකල්ාසඅවගබෝධස

කරසෙැනීමටසඔබටසමාර්ගෙෝාගශකසසායක ඕස 

වනඩිදුර විස්ථතර ස්ඳහ  

AMEP සබඳවාසගවැරතුරු 

දුරකථන 13 38 73 

AMEP ගවේසඅඩතයය www.education.gov.au/amep 

ඊගම්ල් skilling@education.gov.au 

ඉංග්රීසිසහැරසගවනේසෂාවාවලියාන්සගවැරතුරු www.education.gov.au/amep-information-other-
languages 

මටසඉංග්රීසිසඉගෙනසෙවසහැක්ගක්සගකැවැන ?  
AMEPගසේවාසසායන්නන්සසහසඉගෙ ඇම්ස
මධයස්ථාන 

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

AMEP online www.amepdl.net.au 

 

http://www.education.gov.au/amep
mailto:skilling@education.gov.au
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http://www.education.gov.au/adult-migrant-english-program-service-providers
http://www.education.gov.au/adult-migrant-english-program-service-providers
http://amepdl.net.au/

