
Opportunity through learning 

வயதுவந்த புலம்பெயர்ந்ததோருக்கோன 

ஆங்கில ெோடத்திட்டத்தினூடோக ஆங்கிலம் 

ெடியுங்கள் (Adult Migrant English Program) 

The Adult Migrant English Program  

அவுஸ்திதேலியோவின் ததசியப ோழி ஆங்கிலம் ஆகும்.  அவுஸ்திதேலியோவிலுள்ள  க்கள் 

ெலப ோழிகளளப் தெசுகிறோர்கள், ஆனோல்ஆங்கிலத்ளதப்தெசுவதும், விளங்கிக்பகோள்வதும் 

அவுஸ்திதேலிய வோழ்வில் முழுள யோகப் ெங்குபகோள்வதற்கு உங்களுக்கு உதவும்.  ஆங்கிலம் 

இல்லோ ல் அவுஸ்திதேலிய குடியுோிள , முக்கிய தசளவகளுக்கோன வோய்ப்பு தெோன்றவற்ளறப் 

பெறுவதிலும்  ற்றும் சுதந்திே ோக வோழ்வதிலும் நீங்கள் கஸ்டப்ெடுவீர்கள். 

நீங்கள் ஆங்கிலம் ெடிக்க உதவிளயப் பெற, நீங்கள் Adult Migrant English Program  (AMEP)க்குச் 

சமூக ளிக்கலோம். 

AMEP என்றோல் என்ன? 

தளகள யுள்ள புலம்பெயர்ந்ததோர்  ற்றும்  னிதோெி ோன வருளகயோளர்களுக்கு 510 

 ணித்தியோல இலவச ஆங்கிலப ோழிப் ெோடங்களள அவுஸ்திதேலிய அேசோங்கத்தோல் 

Australian Government நிதியளிக்கப்ெட்டுள்ள AMEP வழங்குகிறது.  ஒரு நிேந்தே விசோ அல்லது 

தகுதியளிக்கும் தற்கோலிக விசோ உங்களுக்கு வழங்கப்ெட்டிருந்தோல்,  அத்துடன் நீங்கள் 

சிறிதளவு ஆங்கிலம் தெசதவோ அல்லது ஆங்கிலம் தெசமுடியோ தலோ இருந்தோல், நீங்கள் 

AMEPக்குத் தகுதியுளடயவேோகலோம்.  15க்கும் 17க்கு ிளடயிலோன வயதுளடய புலம்பெயர்ந்து 

வந்துள்ள இளளஞர்கள் சிலரும் தளகள யிளனப் பெறலோம்.  
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ஒரு AMEP வகுப்ெில், அவுஸ்திதேலிய சமுதோயம் ெற்றிய தகவல்களளயும் ஆங்கிலத்தின் 

ெயன்ெோட்ளடயும் நீங்கள் ெடிப்பீர்கள்.  புதிதோக வந்த ஏளனதயோளேச் சந்திப்ெதுடன் புதிய 

சிதநகிதர்களளயும் தசர்த்துக்பகோள்வீர்கள்.  அவுஸ்திதேலியோவில் நீங்களும் உங்கள் 

உறவினர்களும் பவற்றிகே ோக குடிதயறுவதற்கு இளவ அளனத்தும் உதவும்.  

அவுஸ்திதேலியோவில் நீங்கள் தவளலபசய்ய விரும்ெினோல், ஆங்கிலப ோழி திறனும்  ிக 

முக்கிய ோனதோகும். 

அங்கீகோிக்கப்ெட்ட தசளவவழங்குநேோல் AMEP வழங்கப்ெடுகிறது,  அத்துடன், அது ஏளனய 

ப ோழிகளளப் தெசுதவோருக்கு ஆங்கிலத்ளதச் பசோல்லிக்பகோடுப்ெதற்கோகப் ெயிற்றப்ெட்ட 

ஆசிோியர்களோல் தெோதிக்கப்ெடுகிறது. 

நோன் ஆட்தசர்ப்பு ெட்டியலில் ெதிவு பசய்துபகோள்வது 

எப்ெடி? 

AMEP ஊடோக ஆங்கிலப ோழி ோியூஷனுக்குப் தெோவதற்கு, அவுஸ்திதேலியோவுக்கு 

வந்ததிலிருந்து அல்லது வீசோ ஆேம்ெத்திலிருந்து ஆறு ோதங்களுக்குள் அங்கீகோிக்கப்ெட்ட ஒரு 

AMEP தசளவவழங்குநருடன் நீங்கள் ெதிவு பசய்துபகோள்ளதவண்டும்.  அவுஸ்திதேலியோளவ 

வந்தளடந்ததிலிருந்து அல்லது உங்கள் விசோ ஆேம்ெத்திலிருந்து 12  ோதங்களுக்குள் நீங்கள் 

ஆங்கிலவகுப்ளெக் கட்டோய ோக ஆேம்ெிக்கதவண்டும். 

AMEP ஊடோக ஆங்கிலம் ெடிப்ெதற்கு நீங்கள் அவுஸ்திதேலியோவுக்கு வந்துதசர்ந்த 

திகதியிலிருந்து அல்லது விசோ ஆேம்ெ ோன நோளிலிருந்து ஐந்து ஆண்டுகள் உள்ளன. உங்கள் 

ததளவகளளப் பெோறுத்து த லதிக ெோடங்களுக்கு நீங்கள் தகுதி பெறக்கூடும்.  

உங்களுக்கோன  ிகச்சிறந்த சோத்தியப்ெடக்கூடிய பெறுதெற்ளற நிச்சயிப்ெதற்கு உதவும் 

முக ோக உங்கள் ததளவகளுக்குச் சிறப்ெோகப் பெோருந்தக்கூடிய ஒரு வகுப்ளெத் பதோிவுபசய்ய 

உங்களது தசளவவழங்குநர் உங்களுக்கு உதவுவோர்.  தவறுெட்ட தநேங்களிலும், தவறுெட்ட 

இடங்களிலும் நடோத்தப்ெடும் முழுதநே, ெகுதிதநே வகுப்புக்கள் உண்டு. எனதவ உங்களுக்குப் 

பெோருத்த ோன இடத்திலும், தநேத்திலும் நீங்கள் ெடிக்கலோம். 
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ோியூஷனுக்கோன வழிகள் 

இேண்டு வித ோக நடோத்தப்ெடும் ோியூஷன்களிலிருந்து  உஙகள் ததளவகளுக்கு  ிகவும் 

பெோருத்தமுள்ள ஒன்ளறத் பதோிவுபசய்ய உங்கள் AMEP தசளவ வழங்குநர் உங்களுக்கு 

உதவுவோர்: 

• பதோழிலுக்கு முன்னர் ஆங்கிலக் கல்விமுளற -  தவளல இடங்களில் 

தசர்வதற்தகற்ற அன்றோட ெோவளனக்கோன அல்லது பதோழிலுக்தகற்ற த லதிக 

ெயிற்சிளயப்  பெற  விரும்பும் ஆட்களுக்கோன ஆங்கிலம். 

• சமூதோயத்தில் ஆங்கிலம் தெசும் முளற -  சமூகத்திதல தோம் ெங்குபகோள்வதற்கு 

உதவக்கூடியதும்  ற்றும் த து உள்ளூர் சமூகத்துள் சுதந்திே ோக வோழ்வதற்கு 

நம்ெிக்ளகளயப் பெறவும் தெச்சுமுளற ஆங்கிலத்தில் தங்கள் ததர்ச்சிளய 

த ம்ெடுத்த விரும்பும் ஆட்களுக்கோன ஆங்கிலம். 

ஏதோவது ஒரு கல்விமுளறயிதலோ அல்லது இேண்டு கல்விமுளறகளிலுத ோ உங்களுக்பகன 

வளேயறுக்கப்ெட்டுள்ள 510  ணித்தியோல தளகள ளய நீங்கள் ெயன்ெடுத்தலோம். 

ெேஸ்ெே கடப்ெோட்டு நிெந்தளனகளுடன் வரு ோன ஆதேளவப் பெறும்  தசளவபெறுநர் 

இவ்வோறோன சமூக ஆங்கில  கல்விமுளறக்கு தளகள  பெற ோட்டோர்கள். 

நோன் வகுப்புக்குப் தெோகமுடியோவிட்டோல் என்ன 

நடக்கும்? 

நீங்கள் உங்கள் வகுப்புக்குப் தெோகமுடியோதுதெோனோல், உங்கள் AMEP தசளவவழங்குநருடன் 

தெசவும். ஒரு ஆசிோியளே உங்கள் வீட்டுக்கு அனுப்ெிதயோ அல்லது AMEP ஆசிோியோின் 

உதவியுடன்  ‘ஒன்ளலன்’வழியோகத் பதோளலக்கல்வி மூலத ோ நீங்கள் ஆங்கிலம் ெடிப்ெதற்கு 

தசளவவழங்குநர் உதவுவக்கூடும். 

www.amepdl.net.auஇல் உங்களுக்கோன தவகத்தில் AMEPயின்  ின்-கல்விெகுதி (e-learning 

modules) ளயப் ெோவித்தும் நீங்கள் ெடிக்கலோம். ஆட்கள் ஆங்கிலத்ளதப் ெடிப்ெதற்கு 

உதவுவதற்கோக இந்த இலவசப்ெோடங்களள (AMEP  தசளவபெறுநர்  ோத்திே ல்ல) 

எல்தலோரும் பெற்றுக்பகோள்ளலோம்.  

 

  

http://www.amepdl.net.auஇல்/
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AMEP சோர்ெோன திட்டங்கள் 

உங்களுக்கு விதஷட ததளவகள் இருப்ெின் நீங்கள் த லதிக ோியூஷனுக்கு தகுதி பெறலோம். 

விதஷடதயோர்ெடுத்தும் திட்டம்(Special Preparatory Program) 

புலம்பெயர்ச்சிக்கு முன்னர் கஷ்டங்களள அனுெவித்த  ற்றும் குளறந்த கல்வியறிவுளடய 

தகுதிவோய்ந்த  னிததநய வருளகயோளர்களுக்கு Special Preparatory Program (SPP) த லதிக 

தநேத்ளதயும் ஆதேளவயும் வழங்குகிறது. 

பதோழில்ெயிற்சி  ற்றும் தவளலக்கு ஏற்ற 

குடிதயற்றப ோழிக்கோன ெோளதகள் (Settlement Language 

Pathways to Employment and Training) 

அவுஸ்திதேலிய தவளலயிட கலோச்சோேம்  ற்றும் ெழக்கவழக்கங்களுடன் 

ெோீட்சய ோவதற்கோகத் பதோழில்சோர்ஆங்கிலத்ளதப் ெடிப்ெதற்கு அவர்களுக்கு உதவும் முக ோக 

தவளலக்தகற்ற கல்விளய தகுதிவோய்ந்த  ோணவர்களுக்கு Settlement Language Pathways to 

Employment and Training (SLPET) திட்டம் வழங்குகிறது. 

ெல்தவறு வளகயோன ளகத்பதோழில்களுக்கோன 80  ணித்தியோல தவளல அனுெவம் 

பெறுவதற்கோன வோய்ப்புக்கள் உட்ெட  200 த லதிக  ணித்தியோலங்கள் பதோழில்சோர் 

ஆங்கிலப ோழி ோியூஷன் SLPET ஆல் வழங்கப்ெடுகிறது. 

 
AMEP Extend 

ஆங்கிலப ோழித் ததர்ச்சிக்கோன இலக்குகளள அளடயோ ல் 510  ணித்தியோல தளகள ளய 

முடித்த தகுதி வோய்ந்த  ோணவர்களுக்கு 490   ணித்தியோல த லதிக ோியூஷன் AMEP Extend  

திட்டத்தோல் வழங்கப்ெடுகிறது. 

 

AMEP குழந்ளதப்ெேோ ோிப்பு (AMEP child care) 

நீங்கள் வகுப்ெில் சமூக ளிக்கும்தெோது உங்கள் குழந்ளதகளுக்கோக இலவச 

குழந்ளதப்ெேோ ோிப்ளெ AMEP தசளவவழங்குநர் ஒழுங்குெடுத்துவோர். ெள்ளிவயதளடயோத 

குழந்ளதகளுக்கு  ட்டும் இலவச குழந்ளதப்ெேோ ோிப்பு வழங்கப்ெடுகிறது.  
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AMEP ெடிப்புக்கோன வழிகோட்டல் (AMEP pathway guidance) 

இலக்குகளள எட்டவும், உங்கள் விருப்ெங்களள விளங்கிக்பகோள்ளவும் அத்துடன் உங்கள் 

ோியூஷன், த ற்கல்வி  ற்றும் பதோழில்வோய்ப்புக்கள் பதோடர்ெோனமுடிவுகளளச்பசய்யவும் 

உங்கள் குறிக்தகோளள நிர்ணயம்பசய்ய உதவுவதற்கோன ெோளதளய AMEP தசளவவழங்குநர் 

உங்களுக்குக் கோட்டுவோர். 

த லதிக தகவல்களளப் பெற 

AMEP பதோடர்புத் தகவல்கள் Contact details 

பதோளலதெசி:  13 38 73 

AMEP இளணயத்தளம் www.education.gov.au/amep 

 ின்அஞ்சல்  skilling@education.gov.au 

ஆங்கிலம் அல்லோத ஏளனய ப ோழிகளில் 

தகவல்கள் 

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

 

எங்தக நோன் ஆங்கிலம் ெடிக்கலோம்? 

AMEP வழங்குநர்கள்  ற்றும் ெடிக்கும் 

ள யம் 

 

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

AMEP ஒன்ளலன் www.amepdl.net.au 

 

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

