Englannin oppimista siihen
oikeutetuille Australiassa
COVID-19-TAUDISTA JOHTUVAT MUUTOKSET AMEP-PALVELUIHIN
Älä tule sairaana AMEP-luokkaan.
COVID-19-tilanteen jatkumisen vuoksi AMEP-opetusta jatketaan uusin järjestelyin, kuten verkossa
tapahtuvana tai etäoppimisena.
Ota yhteys suoraan AMEP-palveluntarjoajaasi keskustellaksesi uusista järjestelyistä.
Tietoa COVID-19-taudista ja sen oireista

ENGLANTIA AIKUISILLE
(AMEP)
Englantia aikuisille (AMEP, Adult Migrant
English Program) tarjoaa maksutonta
englannin opetusta siihen oikeutetuille
siirtolaisille, joiden viisumi on myönnetty
perheenyhdistämis-, ammatti- tai
humanitaarisen ohjelman puitteissa.

OHJELMA
AMEP-ohjelma toimii 58:lla alueella
ympäri Australiaa, ja se on suunniteltu
ottamaan huomioon asiakkaan
oppimistarpeet tarjoamalla eri
oppimisvaihtoehtoja ja niiden yhdistelmiä,
mukaan lukien etäoppiminen.

Tietoja lähimmästä ohjelman tarjoajasta
osavaltio- ja territoriokohtaisesti on
AMEP-palveluntarjoajan sivulla.
AMEP-ohjelmasta on saatavana tietoa
myös muilla kielillä kuin englanniksi. Eri
kielille käännettyä tietoa on tällä sivulla:
tietoa muilla kielillä.

OIKEUTUS PALVELUUN

Aikarajat

Ollakseen oikeutettu AMEP-opintoihin
hakijan:
• on oltava Australiassa
• englannin taito ei ole toiminnallinen
pätevän AMEP-henkilökunnan
arvioimana Immigration
(Education)(Functional English)
Specification 2017 -vaatimusten
mukaan
• englannin taitoa ei ole jo aiemmin
viisumia varten arvioitu toiminnallisella
tai korkeammalla tasolla olevaksi
(koskee vain ensisijaisen viisumin
haltijoita)
• on noudatettava rekisteröinnin alku- ja
päättymisaikoja (katso Aikarajat alla)
• on täytettävä vähintään yksi
seuraavista ehdoista:
o pysyvä viisumi tai palveluun
oikeuttava väliaikainen viisumi
o Temporary Visa Classes Instrument
-välineen mukainen palveluun
oikeuttava väliaikainen viisumi
o aiempi pysyvä saapumislupa tai
pysyvä viisumi ja on saanut
Australian kansalaisuuden
o Jos henkilö on alle 18-vuotias,
vähintään toisella vanhemmalla on
ollut tai on parhaillaan pysyvä
saapumislupa tai pysyvä viisumi.

Ohjelmassa noudatetaan seuraavia
aikarajoja:
• Rekisteröityminen kuuden kuukauden
(18-vuotiaat ja sitä vanhemmat) tai 12
kuukauden (alle 18-vuotiaat) kuluessa.
• Opetus aloitetaan 12 kuukauden
kuluessa.
• Opetus päätetään viiden vuoden
kuluessa.

Alle 18-vuotiaat
Siirtolaisena ja humanitaarisen
vastaanoton kautta maahan tulleet 15–17vuotiaat, joilla ei ole toiminnallista
englannin taitoa ja joiden tarpeisiin
yleinen kouluopetus ei vastaa, saattavat
myös olla oikeutettuja osallistumaan
ohjelmaan.

AMEP-palveluntarjoajat voivat hakea
aikarajoihin pidennystä asiakkaidensa ja
mahdollisten asiakkaidensa puolesta.
Hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti
ja Immigration (Education) Act 1971 lainsäädännön mukaisesti.

LASTENHOITO
Lastenhoitoa on saatavana AMEPasiakkaiden alle kouluikäisille lapsille.
AMEP-palveluntarjoajat järjestävät
lastenhoidon, joka toteutetaan lähellä
asiakkaan opiskelupaikkaa
mahdollisuuksien mukaan.

