
ብትምህርቲ ዚርከብ ዕድል 

ብ‘ፕሮግራም እንግሊዝኛ ንዓበይቲ ስደተኛታት’ 
(Adult Migrant English Program)፡ 
እንግሊዝኛ ተማሃሩ 
Adult Migrant English Program  

እንግሊዝኛ፡ ሃገራዊ ቛንቋ ኣውስትራልያ እዩ። ኣብ ኣውስትራልያ ዘሎ ህዝቢ፡ ብዙሕ ቛንቋታት ዝዛረብ እኳ እንተኾነ፡ ብእንግሊዝኛ 
ምዝራብን ንእንግሊዝኛ ምርዳእን፡ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ዝህልወኩም ህይወት ምሉእ ብምሉእ ንኽትሳተፉ ይሕግዘኩም እዩ። ብዘይ 
እንግሊዝኛ፡ ዜግነት ኣውስትራልያ ንኽትረኽቡ፣ ኣገዳሲ ኣገልግሎታት ንኽትረኽቡን ርእስኹም ክኢልኩም ንኽትነብሩን ከቢድ 
ይገብሮ።  

እንግሊዝኛ ንኽትምሃሩ ንኽሕግዘኩም፡ ኣብ Adult Migrant English Program (AMEP) ክትሳተፉ ትኽእሉ ኢኹም። 

AMEP እንታይ እዩ? 

AMEP፡ ብመንግስቲ ኣውስትራልያ (Australian Government) ዚምወል ኮይኑ፡ ነቶም ብቑዓት ስደተኛታትን ተጠቐምቲ 

ሰብኣዊ ሓገዛትን፡ ናይ 510 ሰዓታት ናጻ ትምህርታት ቛንቋ እንግሊዝኛ ዚህብ እዩ። ቀዋሚ ቪዛ ዝረኸብኩም እንተዄንኩም ወይ 

ብቑዕ ግዝያዊ ቪዛ ረኺብኩም፡ ግን ከኣ ውሑድ ወይ ምንም እንግሊዝኛ ዘይትዛረቡ እንተዄንኩም፡ ኣብ AMEP ንኽትኣትዉ 

ብቑዓት ኽትኮኑ ትኽእሉ።  ካብ 15 ክሳዕ 17 ዓመት ዝዕድሚኦም ገለ መንእሰያት ስደተኛታት ድማ ብቑዓት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። 

ኣብ ትምህርቲ AMEP፡ ክእለታት ቛንቋ እንግሊዝን ብዛዕባ ማሕበረ-ሰብ ኣውስትራልያ ዚምልከት ሓበሬታን ትምሃሩ። ምስ ሓደስቲ 

መጻእተኛታት ትራኸቡን ሓደስቲ ኣዕሩኽ ትገብሩን። እዚ ዂሉ ድማ ንስኹምን ስድራቤትኩምን፡ ኣብ ኣውስትራልያ ብዓወት 
ተረጋጊእኩም ንኽትቕመጡ ይሕግዘኩም። ኣብ ኣውስትራልያ ክትሰርሑ ትደልዩ እንተዄንኩም፡ ክእለታት ቛንቋ እንግሊዝ 
ክህልወኩም ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ።   

AMEP፡ ንተዛረብቲ ካልእ ቛንቋታት፡ ፍቓድ ብእተፈቕደሎም ወሃብቲ ኣገልግሎታት ዚውሃብን እንግሊዝኛ ንኽምህሩ ስልጠና 

ብእተዋህቦም መምሃራን ዚምሃርን እዩ።  

ብኸመይ ክምዝገብ ይኽእል? 

ብመገዲ AMEP ትምህርቲ ቛንቋ እንግሊዝኛ ንኽትረኽቡ፡ ኣብ ኣውስትራልያ ካብ ዝኣተኽሙሉ ወይ ቪዛ ካብ እተዋህበኩም ግዜ፡ 

ኣብ ውሽጢ ሽዱሽተ ኣዋርሕ፡ ፍቓድ ኣብ እተዋህቦ ወሃቢ ኣገልግሎት AMEP ክትምዝገቡ ኣለኩም። ትምህርቲ እንግሊዝኛ፡ ኣብ 

ኣውስትራልያ ካብ ዝኣተኽሙሉ ወይ ቪዛ ካብ ዝረኸብክሙሉ ግዜ፡ ኣብ ውሽጢ 12 ኣዋርሕ ክትጅምሩ ይግባእ።  
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ብመገዲ  AMEP እንግሊዝኛ ንኽትምሃሩ፡ ኣብ ኣውስትራልያ ካብ ዝኣተኽሙሉ ግዜ ወይ ቪዛ ካብ ዝረኸብክሙሉ ግዜ፡ ሓሙሽተ 

ዓመታት ኣለኩም። ኣብቲ ዘድልየኩም ነገራት ምርኩስ ብምግባር ድማ ተወሳኺ ትምህርታት ንኽትምሃሩ ብቑዓት ኽትኮኑ ትኽእሉ 
ኢኹም።  

ወሃቢ ኣገልግሎት፡ ብዝተኻእለ ልዑል ውጽኢት ንኸተምጽኡ ዝሕግዘኩምን፡ ንዘድልየኩም ነገራት ብዝበለጸ ንዝሰማማዕ ትምህርቲ 
ንኽትመርጹን ይሕግዘኩም። ንዓኹም ኣብ ዝሰማማዕ ግዜን ቦታን ክትምሃሩ ዘኽእለኩም፡ ኣብ እተፈላለየ ግዜን እተፈላለየ ቦታን 

ዚውሃብ ናይ ምሉእ-ግዜ ወይ ናይ ፍርቂ-መዓልቲ ትምህርታት ኣሎ።  

ደረጃታት ትምህርቲ 

ንዘድልየኩም ነገራት ብዝሓሸ መገዲ ንምምላእ፡ ወሃቢ ኣገልግሎት AMEP፡ ካብ ክልተ ደረጃታት ትምህርቲ ንኽትመርጹ 
ክሕግዘኩም እዩ፥ 

• ቅድመ-ስራሕ ዚውሃብ ደረጃ እንግሊዝኛ -  ኣብ ቦታ-ስራሕ ከምዝሳተፉ ዝገብሮም መረዳድኢ እንግሊዝኛ ወይ ቀጻሊ 

ስራሕ ንኽህልዎም ክገብሮም ዝክእል ተወሳኺ ስልጠና ክረኽቡ ንዝደልዩ ዓማዊል''ዩ። 

• ደረጃ ማሕበራዊ እንግሊዝኛ - ኣብ ማሕበረሰብ ንኽሳተፉ ዝሕግዝ ወይ ኣብ ዘለውሉ ማሕበረ-ኮም ርእሶም ክኢሎም 

መታን ክነብሩ ርእሰ-ተኣማንነት ንኸጥርዩ ኣብ ዝሕግዞም መረዳድኢ እንግሊዝኛ ንዘለዎም ብቕዓት ንኽመሓይሹ 

ንዝደልዩ ዓማዊል'ዩ።  

ኣብ ዝመረጽክሙዎ ደረጃ ትምህርቲ ወይ ክልቲኡ ዘጣመረ ትምህርቲ ንኽትምሃሩ፡ ብሕጊ ኣብ ዝወጸ ናይ 510 ሰዓታት ትምህርቲ 

ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም። 

እቶም ረቛሒታት ሓበራዊ ግዴታ ዘለዎምን ክፍሊታት ደገፍ ኣታዊ ዝቕበሉን ዓማዊል፡ ደረጃታት ማሕበራዊ እንግሊዝኛ ንኽረኽቡ 
ብቑዓት ኣይኮኑን። 

ትምህርቲ ክመሃር ምስዘይክእል፡ እንታይ እገብር? 

ትምህርቲ ክትምሃሩ ምስዘይትኽእሉ፡ ንወሃቢ ኣገልግሎት AMEP ኣዘራርቡ። ወሃቢ ኣገልግሎት፡ ናይ ገዛ መምህር ብምምዳብ ወይ 

ናይ  AMEP ሓገዝ መምህር ብዘለዎ ናይ ምልእኣኽ ትምህርቲ እንግሊዝኛ ብመስመር ኢንተርነት ንኽትምሃሩ ክሕግዘኩም ይኽእል 

እዩ። 

ኣብ www.amepdl.net.au ኣብ ዝርከብ ባዕልኹም እትምሃርሉ ሞዴላት (ምዕራፋት) ብመገዲ AMEP  ብኢንተርነት ዚውሃብ 

ትምህርቲ ብምጥቃም ኣብ ዝጥዕመኩም ቦታ ክትምሃሩ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ናጻ ትምህርታት፡ ሰባት እንግሊዝኛ መታን ክምሃሩ 

ንምሕጋዝ፡ ንዂሉ ሰብ (ንዓማዊል AMEP ጥራይ ኣይኮነን) ዝውሃብ እዩ።  

 

ንኡስ መደባት AMEP 

ብፍሉይ ዘድልየኩም ነገራት ምስዝህልወኩም፡ ተወሳኺ ትምህርታት ንኽትምሃሩ ብቑዓት ኽትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም። 

ፍሉይ መደብ ምድላው (Special Preparatory Program) 

Special Preparatory Program (SPP)፡ ነቶም ቅድሚ ምስዳዶም ብኽፉእ ኲነታት ዝሓለፉን ውሱን ትምህርቲ ዝወሰዱን 
ሰብኣዊ ሓገዛት ንኽረኽቡ ብቑዓት ዝኾኑ ሰባት፡ ተወሳኺ ሰዓታት ትምህርትን ደገፍን ይህብ። 

  

http://www.amepdl.net.au/
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ናብ ስራሕን ስልጠናን ዚወስድ ንምጥያስ ዚሕግዝ ቛንቋ (Settlement 
Language Pathways to Employment and Training)  

ፕሮግራም Settlement Language Pathways to Employment and Training (SLPET)፡ ኣብ ባህልውን ንጥፈታትን 

ቦታ-ስራሕ ኣውስትራልያ ዘተኮረ ኣፍልጦ እናረኸቡ ኣብ በዓላት ብፍሉይ ዘገልግል እንግሊዘኛ ንኽምሃሩ ዝሕግዞም ንብቑዓት 

ተማሃሮ ዚውሃብ ኣብ ስራሕ ዘተኮረ ትምህርቲ እዩ።  

SLPET፡ ኣብ እተፈላለየ ዓውድታት ኢንዱስትሪ እተዘርግሔ ተሞክሮ ስራሕ ዚህብ ክሳዕ 80 ሰዓታት ዜጠቓልል ኣብ በዓላት ብፍሉይ 

ዜተኮረ ክሳዕ 200  ተወሳኺ ሰዓታት ትምህርቲ ቛንቋ እንግሊዝ ይህብ። 

ተወሳኺ ፕሮግራም እንግሊዝኛ ንዓበይቲ ስደተኛታት (AMEP Extend) 

ፕሮግራም AMEP Extend፡  ነቶም ሸቶታት ምልከት ቛንቋ እንግሊዝ ዘይወቕዑ፡ ክሳዕ 510 ሰዓታት ትምህርቲ ንዝወድኡ ብቑዓት 

ተማሃሮ ንልዕሊ 490 ሰዓታት ተወሳኺ ትምህርቲ ይህብ። 

ክንክን ቆልዑ ዘካተተ ፕሮግራም እንግሊዝኛ ንዓበይቲ ስደተኛታት (AMEP 
child care) 

ወሃቢ ኣገልግሎት AMEP፡ ኣብ ትምህርቲ ኣብ እትህልውሉ እዋን፡ ደቅኹም ናጻ ክንክን ቆልዓ ንኽረኽቡ መደባት ክሰርዕ እዩ። ናጻ 
ክንክን ቆልዑ፡ ነቶም ትምህርቲ ንኽጅምሩ ዕድሚኦም ዘይኣከለ ቆልዑ ጥራይ ዚውሃብ እዩ። 

መምርሒ ጐደና ፕሮግራም እንግሊዝኛ ንዓበይቲ ስደተናታት (AMEP 
pathway guidance) 

ወሃብቲ ኣገልግሎት AMEP፡ ሸቶታት ንኽሕንጽጹ፣ ዘለኩም ዕድላት ንኽትርድኡ ከምኡውን ንእትወስድዎ ትምህርቲ፡ ተወሳኺ 

ትምህርትን ዕድላት ስራሕን ዚምልከት ውሳኔታት ንኽትገብሩ፡ መምርሒ ጎደና ይህብኹም። 

 

ንዝያዳ ሓበሬታ 

AMEP ዝርዝር መወከሲ ሓበሬታ 

ተሌፎን  13 38 73 

መርበብ-ሓበሬታ AMEP www.education.gov.au/amep 

ኢመይል  skilling@education.gov.au 

ኣብ ካብ እንግሊዝኛ ወጻኢ ዝኾኑ ቛንቋታት ዝርከብ ሓበሬታ www.education.gov.au/amep-information-other-
languages 

እንግሊዝኛ ኣበይ ክመሃር ይኽእል?  
ወሃብትን ማእከላት ትምህርትን ፕሮግራም AMEP 

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

AMEP online www.amepdl.net.au 
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