Học tiếng Anh với Chương trình
tiếng Anh Nhập cư dành cho Người
lớn (Adult Migrant English
Program)
Adult Migrant English Program
Tiếng Anh là ngôn ngữ quốc gia của Úc. Ở Úc người ta nói nhiều thứ tiếng, nhưng nói và hiểu được
tiếng Anh sẽ giúp bạn hội nhập đầy đủ vào cuộc sống ở Úc. Không biết tiếng Anh, bạn sẽ khó có được
quốc tịch Úc, tiếp cận các dịch vụ quan trọng và sống độc lập được.
Để học tiếng Anh, bạn có thể tham dự chương trình Adult Migrant English Program (AMEP).

AMEP là gì?
AMEP là chương trình do Chính phủ Úc (Australian Government) tài trợ và cung cấp tối đa 510 giờ
học tiếng Anh miễn phí cho những người nhập cư đủ điều kiện và những người vào Úc theo chương
trình nhân đạo. Nếu bạn có thị thực thường trú vĩnh viễn hoặc thị thực tạm trú đủ điều kiện và chỉ
nói được ít hoặc hoàn toàn không nói được tiếng Anh, bạn có thể được học chương trình AMEP.
Một số thanh thiếu niên nhập cư từ 15 đến 17 tuổi cũng có thể được học chương trình này.
Trong lớp học của AMEP, bạn sẽ học các kỹ năng tiếng Anh và thông tin về xã hội Úc. Bạn sẽ gặp
những người mới đến khác và có thể kết bạn với những người bạn mới. Tất cả những việc này sẽ
giúp bạn và gia đình định cư được thành công ở Úc. Các kỹ năng tiếng Anh cũng rất quan trọng nếu
bạn muốn làm việc ở Úc.
AMEP được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ đã được phê chuẩn thực hiện và được dạy bởi
các giáo viên được đào tạo để dạy tiếng Anh cho những người nói các ngôn ngữ khác.

Cơ hội qua việc học tập
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Làm thế nào để ghi danh?
Để được học tiếng Anh với AMEP, bạn phải đăng ký với một nhà cung cấp dịch vụ AMEP đã được
phê chuẩn trong vòng 6 tháng kể từ khi đến Úc hoặc từ khi thị thực của bạn bắt đầu. Bạn phải bắt
đầu học tiếng Anh trong vòng 12 tháng từ khi tới nước Úc hoặc từ khi thị thực của bạn bắt đầu.
Bạn có năm năm kể từ khi đặt chân tới Úc hoặc từ ngày thị thực của bạn bắt đầu để học tiếng Anh
qua chương trình AMEP. Bạn có thể được học thêm tùy theo nhu cầu của bạn.
Nhà cung cấp dịch vụ của bạn sẽ giúp bạn chọn lớp phù hợp nhất với nhu cầu của bạn để giúp bạn
bảo đảm đạt kết quả tốt nhất. Có các lớp học toàn thời gian và bán thời gian vào những thời gian
khác nhau và địa điểm khác nhau để bạn có thể học vào thời gian và địa điểm phù hợp với bạn.

Các chương trình học
Để đáp ứng nhu cầu của bạn tốt hơn, nhà cung cấp dịch vụ AMEP của bạn sẽ giúp bạn chọn trong hai
chương trình học sau:


Chương trình tiếng Anh Trước khi xin việc làm – dành cho các đối tượng muốn học tiếng
Anh chức năng để hội nhập với nơi làm việc, hoặc học thêm để có thể có được việc làm
vững chắc hơn.



Chương trình tiếng Anh Giao tiếp (Social English Program)– dành cho các đối tượng
muốn nâng cao năng lực giao tiếp tiếng Anh để giúp họ hòa nhập vào xã hội và có được
sự tự tin để sống độc lập trong cộng đồng địa phương của họ.

Bạn có thể sử dụng 510 giờ được học để học một trong hai chương trình này hoặc kết hợp cả hai.
Các khách hàng nhận tiền hỗ trợ thu nhập với yêu cầu nghĩa vụ chung (mutual obligation) sẽ không
được học chương trình tiếng Anh Giao tiếp.

Nếu tôi không thể tới được lớp học thì sao?
Nếu bạn không thể tới được lớp học, hãy nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ AMEP của bạn. Họ có
thể giúp bạn học tiếng Anh tại nhà với gia sư hoặc học theo chương trình học trên mạng có giáo viên
của AMEP trợ giúp.
Bạn cũng có thể học theo tiến độ riêng của mình với các học phần tự học trên mạng của AMEP tại
địa chỉ www.amepdl.net.au. Các bài học miễn phí này dành cho tất cả mọi người (không phải chỉ
riêng khách hàng của AMEP) để giúp mọi người học tiếng Anh.

Các chương trình phụ của AMEP
Bạn cũng có thể được học thêm nếu bạn có nhu cầu đặc biệt.
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Chương trình dự bị đặc biệt (Special Preparatory Program)
Special Preparatory Program (SPP) cung cấp giờ học thêm và hỗ trợ cho những người mới đến theo
chương trình nhân đạo mà đủ điều kiện, có hoàn cảnh khó khăn trước khi nhập cư và ít học.

Chương trình Học tiếng để Định cư hướng tới tìm Việc làm và Đào
tạo (Settlement Language Pathways to Employment and Training)
Chương trình Settlement Language Pathways to Employment and Training (SLPET) cung cấp cho các
học viên đủ điều kiện một khóa học chú trọng vào việc làm để giúp họ học tiếng Anh chuyên dùng
trong nghề nghiệp và làm quen với văn hóa và thực tế tại nơi làm việc ở Úc.
SLPET cung cấp tối đa 200 giờ học thêm về tiếng Anh chuyên dùng trong nghề nghiệp, trong đó có
tối đa 80 giờ thực tập tại nơi làm việc trong nhiều ngành nghề khác nhau.

Chương trình AMEP mở rộng (AMEP Extend)
Chương trình AMEP Extend cung cấp tối đa 490 giờ học thêm cho các học viên đủ điều kiện đã học
xong 510 giờ được học mà chưa đạt được mục tiêu thành thạo tiếng Anh.

Dịch vụ trông trẻ của AMEP (AMEP child care)
Nhà cung cấp dịch vụ AMEP của bạn có thể thu xếp trông trẻ miễn phí cho bạn khi bạn học trên lớp.
Chỉ những trẻ chưa đến tuổi đi học mới được trông miễn phí.

Hướng dẫn lộ trình học của AMEP (AMEP pathway guidance)
Các nhà cung cấp dịch vụ AMEP sẽ có hướng dẫn lộ trình học để giúp bạn lập mục tiêu, tìm hiểu
những lựa chọn mình có và đưa ra những quyết định liên quan đến các cơ hội về học tập, học tiếp
lên cao hơn và xin việc.

Để có thêm thông tin
AMEP

Thông tin liên lạc

Điện thoại

13 38 73

Trang mạng của AMEP

www.education.gov.au/amep

Thư điện tử

skilling@education.gov.au

Thông tin bằng các thứ tiếng khác ngoài tiếng
Anh

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

Tôi có thể học tiếng Anh ở đâu?
Các nhà cung cấp và các trung tâm học tiếng của
AMEP
AMEP trên mạng

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