Engelse les voor in
aanmerking komende
migranten in Australië
WIJZIGINGEN IN DE AMEP-DIENSTVERLENING ALS GEVOLG VAN
COVID-19
Bezoek a.u.b. geen AMEP studielocatie als u zich niet goed voelt.
Als gevolg van de aanhoudende COVID-19 situatie zullen er nieuwe regelingen getroffen worden voor
de voorziening van AMEP, zoals online- of afstandsonderwijs.
Neem rechtstreeks contact op met de AMEP-dienstverlener om deze nieuwe regelingen te
bespreken.
Meer informatie over COVID-19 en de symptomen

ENGELS PROGRAMMA
VOLWASSEN MIGRANT
Het Adult Migrant English Program (AMEP)
biedt gratis Engelse les aan in aanmerking
komende migranten uit de visumstromen
voor gezinnen, geschoolde en humanitaire
visumhouders.

PROGRAMMA VOORZIENING
Het AMEP wordt in 58 regio's in Australië
aangeboden en is ontworpen om te voorzien
in de leerbehoeften van klanten door een

reeks leermogelijkheden en combinaties aan
te bieden, inclusief afstandsonderwijs.
U kunt op de website van de AMEPdienstverlener, per staat of grondgebied,
informatie vinden over de dichtstbijzijnde
dienstverlener.
Informatie over AMEP is beschikbaar in
andere talen. Ga naar onze pagina voor
informatie in andere talen om de vertaalde
informatie in uw eigen taal te zien.

TOELATINGSCRITERIA

Jonger dan 18 jaar

Om in aanmerking te kunnen komen voor
AMEP moet iemand aan de volgende
voorwaarden voldoen:
 zich in Australië bevinden
 niet over functioneel Engels
beschikken, zoals beoordeeld door
gekwalificeerd AMEP-personeel
overeenkomstig Immigration
(Education)(Functional English)
Specification 2017
 door het Ministerie niet bevonden zijn
als een persoon met functioneel Engels
of hoger, in het kader van hun
visumtoewijzing (alleen voor primaire
visumhouders)
 voldoen aan de begin- en
voltooiingstermijnen van de
inschrijving (zie hieronder Termijnen)
 voldoen aan ten minste één van de
volgende voorwaarden:
o houder zijn van een permanent
visum of een in aanmerking
komend tijdelijk visum
o beschikken over een in aanmerking
komend tijdelijk visum zoals
vermeld in het Instrument voor
tijdelijke visumklassen
o voorheen houder geweest zijn van
een permanente inreisvergunning
of permanent visum en intussen
Australisch staatsburgerschap
verkregen hebben
o als de persoon jonger is dan 18, ten
minste één ouder hebben die in het
bezit was of is van een permanente
inreisvergunning of een permanent
visum.

Migranten en humanitaire nieuwkomers
tussen de 15 en 17 jaar die geen
functioneel Engels hebben en wiens
noden niet worden vervuld via regulier
onderwijs kunnen eventueel ook in
aanmerking komen voor deelname aan
het programma.

Termijnen
De volgende termijnen zijn van
toepassing:
 Schrijf u in binnen zes maanden (18
jaar en ouder) of binnen 12 maanden
(jonger dan 18 jaar).
 Begin binnen 12 maanden met de
cursus.
 Voltooi de cursus binnen een termijn
van vijf jaar.
AMEP-dienstverleners kunnen namens
(mogelijke) klanten een verlenging van de
termijn aanvragen.
Aanvragen worden per geval beoordeeld
overeenkomstig de bepalingen van de
Immigration (Education) Act 1971.

KINDEROPVANG
Kinderopvang is beschikbaar voor AMEPklanten met kinderen onder de
schoolgaande leeftijd. De kinderopvang
wordt verzorgd door de AMEPdienstverleners en indien mogelijk
voorzien in de buurt van de leslocatie.

