کالس های زبان انگلیسی برای
مهاجران در استرالیا
تغییرات در کالس های زبان  AMEPبه علت کووید 19
لطفا اگر بیمار هستید از حضور در کالس های زبان بزرگساالن ) (AMEPخودداری کنید.
به علت شرایط جاری کووید  ،19تمهیدات جدیدی برای ارائه کالس های زبان  ،AMEPمانند یادگیری آنالین و یا از راه دور ،در نظر
گرفته شده است.
برای آگاهی از این تمهیدات با ارائه دهنده خدمات  AMEPخود تماس بگیرید.
برای کسب اطالعات بیشتر از کووید  19و عالئم آن ،اینجا کلیک کنید.

برنامه زبان انگلیسی مهاجران
بزرگسال

برای آگاهی از جزئیات نزدیکترین ارائه دهنده برنامه
 AMEPدر ایالت و یا قلمروی خود به صفحه ارائه دهنده
های خدمات  AMEPمراجعه کنید.

برنامه زبان انگلیسی بزرگساالن ) (AMEPآموزش
رایگان زبان انگلیسی برای مهاجران واجد شرایط
شامل ویزاهای خانوادگی ،ویزاهای مهارت و ویزاهای
بشردوستانه را فراهم میسازد.

اطالعات مربوط به برنامه  AMEPبه زبان های دیگر
نیز موجود می باشد .برای مشاهده این ترجمه این
اطالعات به صفحه اطالعات به زبان های دیگر
مراجعه کنید.

ارائه برنامه
دوره  AMEPدر  58منطقه قراردادی و در سرتاسر
استرالیا برگزار می شود .این برنامه به گونه ایی طراحی
شده است که با ارائه طیف وسیعی از گزینه ها و ترکیب
های متفاوت یادگیری ،شامل آموزش از راه دور،
نیازهای یادگیری دانش آموزان را برآورده کند.

افراد واجد شرایط

بازه های زمانی

برای واجد شرایط بودن برای  ، AMEPفرد باید:
• در استرالیا باشد
• طبق ارزیابی کارشناسان  ،AMEPزبان انگلیسی
فرد بر اساس معیارهای مهاجرتی سال 2017
(تحصیلی) (انگلیسی کاربردی) ،در حد کاربردی
نباشد.
• هنگام صدور ویزا ،زبان فرد توسط اداره مهاجرت
در حد زبان کاربردی و یا بیشتر ارزیابی نشده نباشد
(مختص فرد اصلی در ویزا)
• فرد محدودیت های زمان ثبت نام و تکمیل دوره را
رعایت کرده باشد (به بازه های زمانی عنوان شده در
زیر مراجعه کنید)
• حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشد:
 oدارای ویزای اقامت دائم و یا ویزای موقت واجد
شرایط باشد
 oبر طبق موارد عنوان شده در بخشنامه کالس
های ویزای موقت ،دارای ویزای موقت واجد
شرایط باشد
 oدر گذشته دارای مجوز ورود دائم و یا ویزای
اقامت دائم بوده است و شهروند استرالیا شده
است.
 oاگر فرد زیر  18سال سن دارد ،حداقل یکی از
والدین او دارای مجوز ورود دائم و یا ویزای
اقامت دائم باشد.

در این برنامه ،بازه های زمانی زیر اعمال می شود:
• افراد دارای  18سال و بیشتر  6ماه و افراد زیر
 18سال  12ماه فرصت ثبت نام دارند.
• ظرف  12ماه کالس ها را شروع کنید
•  5سال برای اتمام کالس ها زمان دارید

افراد زیر  18سال
مهاجرین و دارندگان ویزاهای بشردوستانه ایی که زبان
انگلیسی آن ها در حد کاربردی نمی باشند ،و نیازهای آن
ها از طریق مدارس آموزش و پروش برآورده نمی شود،
ممکن است واجد شرایط شرکت در این برنامه باشند.

ارائه دهندگان خدمات  AMEPمی توانند از طرف دانش
آموزان برای تمدید بازه های زمانی درخواست بدهند.
این درخواست ها به صورت موردی و مطابق با
مشخصات قانون مهاجرت ( 1971بخش آموزش)
بررسی می شوند.

مهد کودک
دانش آموزان دوره های  AMEPکه دارای کودکان زیر
سن مدرسه هستند ،می توانند از خدمات مهدکودک
استفاده کنند .مهدکودک توسط ارائه دهندگان خدمات
 AMEPهماهنگ می شود ،و در نزدیکی محل برگزاری
کالس ها می باشد.

