کالسهای زبان انگلیسی برای مهاجران واجد
شرایط در استرالیا
تغییرات خدمات  AMEPدر نتیجه کووید۱۹ -
لطفا اگر حالتان خوب نیست ،در مکان آموزشی حضور نیابید.
به دلیل شرایط جاری کووید ، ۱۹ -ترتیبات جدیدی از جمله یادگیری به صورت آنالین یا از راه دور برای برگزاری
کالسهای  AMEPدرنظر گرفته خواهد شد.
لطفا به طور مستقیم با ارائه کننده خدمات AMEPخود تماس بگیرید تا در مورد این ترتیبات جدید صحبت نمایید.
در مورد کووید ۱۹ -و عالئم آن اطالعات کسب کنید.

برنامه زبان انگلیسی برای مهاجران بزرگسال
برنامه زبان انگلیسی برای مهاجران بزرگسال ()AMEP
برای مهاجران واجد شرایط با ویزاهای خانواده ،مهارت و
بشردوستانه ،کالسهای زبان انگلیسی رایگان فراهم می نماید.

ارائه برنامه
 AMEPدر  ۵۸نقطه قراردادی در سراسر استرالیا ارائه می
شود ،و هدف آن برآوردن نیازهای یادگیری مراجعین با ارائه
طیفی از گزینه ها و ترکیبهای یادگیری از جمله یادگیری از
راه دور است.

شما می توانید جزئیات نزدیکترین ارائه کننده برنامه را در
استان و قلمرو خود در صفحه ارائه خدمات  AMEPپیدا
کنید.

ما اطالعات مربوط به  AMEPرا به زبانهای دیگر دراختیار
داریم .برای اطالعات ترجمه شده به زبان خودتان ،به صفحه
اطالعات به زبان خودتان مراجعه نمایید.

افراد واجد شرایط

چهارچوب زمانی

برای واجد شرایط بودن برای  ،AMEPیک شخص می بایست:

چهارچوبهای زمانی زیر به کار گرفته می شوند:

•
•

•

•
•

دراسترالیا باشد
پس از ارزیابی توسط پرسنل صالحیت دار  AMEPبر
اساس مشخصات مهاجرت (۲۰۱۷تحصیالت) (انگلیسی
کاربردی) ،زبان انگلیسی کاربردی نداشته باشد
زبان انگلیسی آنها قبال توسط سازمان ،به منظور اخذ
ویزایشان ،به عنوان زبان انگلیسی کاربردی و یا
باالترارزیابی نشده باشد (فقط برای افراد اصلی در ویزا)
زمان شروع ثبت نام و محدودیت زمانی تکمیل دوره را
رعایت کنند (جدولهای زمانی زیر را مالحظه کنید)
حداقل یکی از شرایط زیر را داشته باشند:
 oدارای ویزای دایم یا ویزای قانونی موقت باشند
 oدارای ویزای موقت قانونی که در بخش ویزاهای
موقت ذکر شده است باشند.
 oقبال دارای ویزای دائم ورود یا ویزای دائم بوده
و شهروند استرالیا شده است.
 oاگر شخص زیر  ۱۸سال دارد ،باید حداقل یکی
از والدین او یا اجازه ورود دائم یا ویزای دائم
داشته و یا دارد.

افراد زیر  ۱۸سال
مهاجران و یا ورودیهای بشردوستانه  ۱۵تا  ۱۷ساله ،که انگلیسی
کاربردی ندارند و نیازهایشان از طریق مدارس معمولی برآورده نمی
شود ،ممکن برای شرکت در این برنامه نیز واجد شرایط باشند.

•
•
•

ثبت نام ظرف شش ماه ( ۱۸سال و
باالتر) یا ظرف  ۱۲ماه (زیر  ۱۸سال)
شروع یادگیری ظرف  ۱۲ماه
تکمیل یادگیری طی پنج سال

ارائه دهندگان خدمات  AMEPمی توانند از جانب
مراجعان خود و مراجعان آتی خود تقاضای تمدید
زمان نمایند.

تقاضانامه ها به صورت موردی و براساس
خصوصیات ذکر شده در قانون مهاجرت (تحصیل)
سال  ۱۹۷۱بررسی می شوند.

مهدکودک
مهدکودک برای مراجعان  AMEPکه فرزندان زیر
سن مدرسه دارند ،قابل دسترسی است .مهدکودک
توسط ارائه دهندگان خدمات  AMEPترتیب داده
می شود و در صورت دردسترس بودن ،نزدیک
کالس خواهد بود.

