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আপিন যখন �কান AMEP �ােস �যাগদান করেবন �ধুমা� তখনই িবনামূেল� িশ� পিরচয�া �সবা �দয়া হেব। আপনার AMEP �াস 

সময়সীমা বিহভূ� ত কায�কলােপর জন� এটা পাওয়া যােব না। আপিন যখন AMEP �ােস অংশ�হণ করেছন না, অথবা যখন আপিন 

আপনার �িশ�ণ �শষ কেরেছন, তখন আপনােক িনেজই আপনার িশ� পিরচয�া �সবার ব�ব�া কের িনেত হেব। যিদ এমন হয় �য 

আপনার বা�া বা বা�ারা �কান সমেয়র জন� িশ� পিরচয�া �সবা �নেব না তেব তা আপনার AMEP �সবা �দানকারীেদর অবগত করা 

জ�ির। এেত কের আপনার বা�ােদর প� �থেক �কান বুিকং �নয়া হেয় থাকেল তা সম�য় করা যােব।  

যিদ এমন হয় �য আপিন অেনক�েলা AMEP �ােস অংশ�হণ কেরনিন তাহেল আপনার �সবা �দানকারী িশ� পিরচয�া �সবায় ভিত�  

বািতল কের িদেত পােরন। তেব, আপিন যিদ AMEP �ােস পুনরায় �যাগদান কেরন তাহেল আপনােক আবার িবনামূেল� চাই� �কয়ার 

সুিবধা �দান করা হেব। তেব আপনােক আবার নতুন কের িশ� পিরচয�া �সবা পাওয়ার জন� অেপ�া করেত হেত পাের।  

�া�বয়� অিভবাসীেদর ইংেরিজ কায��ম (Adult 

Migrant English Program)-এ িশ� পিরচয� া 
আপনার িক Adult Migrant English Program (AMEP)-এর �ােস �যাগদােনর জন� িশ� পিরচয�া �সবা �েয়াজন? আপিন 

যখন �কান AMEP �ােস থাকেবন তখন আপনার �ুল বয়স সীমার িনেচর বা�ােদর জন� িবনামূেল� িশ� পিরচয�া �সবার সুিবধা পাওয়া 

যায়।  

আপনার AMEP �সবা �দানকারী আপনার বাসা �থেক বা AMEP �াস �থেক ৩০ িমিনেটর মেধ� �পৗঁছােনা যায় এমন  িশ� 

পিরচয�া �সবার  ব�ব�া করার �চ�া করেবন। এটা সবসময় স�ব নাও হেত পাের। তেব AMEP �সবা �দানকারীরা আপনার জন� 

সবেচেয় িনকটবত� িশ� পিরচয�া খঁুেজ �পেত যথাসাধ� �চ�া করেবন।  

AMEP  �সবা �দানকারীরা এমন  িশ� পিরচয�া �সবার রব�ব�া করেবন যা আপনার AMEP�কাস� �� হওয়ার িদেনর সােথ  িমেল 

যায়। এছাড়াও আপিন �যসব িদেন �ােস থাকেবন �সসব িদেন িশ� পিরচয�া �সবা িনি�ত করার �চ�া করেবন। এটা সবসময় স�বনাও 

হেত পাের কারণ  িশ� পিরচয�া �সবা সুিবধা �দানকারী �ান সংখ�ায় সাধারণত সীিমত এবং এ�েলার চািহদা উ�। কখনও কখনও 

এমনও হেত পাের �য অিবলে� িশ� পিরচয�া �সবা সুিবধা �দান করা যাে� না অথবা যখন আপিন অিতির� িদন পাওয়ার জন� অেপ�া 

করেছন তখন আপনােক আংিশক িশ� পিরচয�া �সবার ��াব �দয়া হে�।  
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আপনার িশ� পিরচয�া �সবার  চািহদা মূল�ায়েনর সময় আপনার AMEP �সবা �দানকারী অেনক�েলা িবকে�র ��াব করেত পােরন 

যােত কের আপিন আপনার িশ�া যথাশী� আর� করেত পােরন। উদাহরণ��প, আপনােক হয়েতা বলা হেব: 

 অন-সাইট িশ� পিরচয�া �সবা  সুিবধা আেছ এমন �কান কিমউিন� �স�াের পড়ােশানা করেত 

 এমন �রে� �মণ করেত যা আপনার পছ�সই নাও হেত পাের 

 িশ� পিরচয�া �সবা সুিবধা না পাওয়া পয�� �কান গৃহিশ�েকর কােছ অথবা �রিশ�েণর মাধ�েম পড়ােশানা করেত।  

যিদ �কান িশ� পিরচয�া �সবার  ব�ব�া আপনার �েয়াজন �মটােত স�ম না হয় তাহেল এ ব�াপাের আপনার AMEP �সবা �দানকারীর 

সােথ কথা বলা উিচৎ।  

িশ� পিরচয�া �সবার  ব�াপাের অিতির� তেথ�র জন� অনু�হ কের আপনার AMEP �সবা �দানকারীর সােথ কথা বলেবন। 


