Kelas bahasa Inggris untuk migran
yang memenuhi syarat di Australia
PERUBAHAN TERHADAP LAYANAN AMEP TERKAIT COVID-19
Dimohon untuk tidak datang ke lokasi pengajaran AMEP jika Anda merasa kurang sehat.
Sehubungan dengan situasi COVID-19 saat ini, kami menyusun sebuah pengaturan baru mengenai
penyelenggaraan kelas AMEP, seperti pengajaran secara online atau jarak jauh.
Silakan hubungi langsung penyedia layanan AMEP Anda untuk mendiskusikan pengaturan baru ini.
Pelajari tentang COVID-19 dan gejala-gejalanya.

PROGRAM BAHASA
INGGRIS BAGI MIGRAN
DEWASA
Program Bahasa Inggris bagi Migran
Dewasa (AMEP) menyediakan pelajaran
bahasa Inggris gratis bagi para migran
yang memenuhi syarat dari jalur visa
keluarga, keterampilan, dan
kemanusiaan.

PENYELENGGARAAN
PROGRAM
AMEP diselenggarakan di 58 wilayah
kontrak di Australia, dan dirancang untuk

memenuhi kebutuhan belajar klien dengan
menawarkan berbagai jenis pilihan dan
kombinasi pengajaran, termasuk
pengajaran jarak jauh.
Anda dapat menemukan detail mengenai
penyedia layanan terdekat di setiap
negara bagian dan wilayah pada laman
penyedia layanan AMEP.
Kami menyediakan informasi mengenai
AMEP dalam berbagai bahasa lain. Untuk
melihat terjemahan informasi dalam
bahasa Anda, silakan kunjungi laman
informasi dalam bahasa lain.

PERSYARATAN
Untuk memenuhi syarat mengikuti AMEP,
calon peserta harus:
 berada di Australia
 tidak memiliki tingkat bahasa Inggris
Fungsional menurut penilaian staf
AMEP yang berwenang terhadap
Ketentuan Imigrasi (Pendidikan)
(Bahasa Inggris Fungsional ) 2017
 belum memiliki tingkat bahasa Inggris
Fungsional atau di atasnya oleh
Departemen Dalam Negeri, untuk
urusan pemberian visa mereka (hanya
untuk pemegang visa utama)
 mematuhi batasan waktu mulai dan
waktu selesai (lihat Jangka Waktu di
bawah)
 memenuhi setidaknya salah satu syarat
berikut:
o memiliki visa permanen atau visa
sementara yang memenuhi syarat
o memiliki visa sementara yang
memenuhi syarat sebagaimana
ditentukan dalam Instrumen Kelas
Visa Sementara
o telah memegang izin masuk
permanen atau visa permanen dan
telah menjadi warga negara
Australia
o apabila calon peserta berusia di
bawah 18 tahun, ia harus memiliki
setidaknya satu orang tua yang
telah atau sedang memegang izin
masuk permanen atau visa
permanen.

Usia di bawah 18 tahun
Migran dan penndatang kemanusiaan
berusia antara 15 hingga 17 tahun, yang
belum memiliki tingkat bahasa Inggris
fungsional dan memiliki kebutuhan yang

tidak bisa dipenuhi melalui sekolah arus
utama, dapat dinyatakan memenuhi
syarat untuk mengikuti program ini.

Jangka Waktu
Berikut ini adalah jangka waktu yang
berlaku:
 Mendaftar dalam jangka waktu enam
bulan (usia 18 tahun ke atas) atau 12
bulan (usia di bawah 18 tahun).
 Memulai pelajaran dalam jangka
waktu 12 bulan.
 Menyelesaikan pelajaran dalam jangka
waktu lima tahun.
Penyedia layanan AMEP dapat mewakili
klien dan calon klien untuk mengajukan
perpanjangan jangka waktu.
Setiap pengajuan akan dipertimbangkan
berdasarkan kasus dan sesuai dengan
ketentuan berdasarkan Undang-Undang
Imigrasi (Pendidikan) 1971.

PENITIPAN ANAK
Fasilitas penitipan anak tersedia bagi klien
AMEP yang memiliki anak di bawah usia
sekolah. Fasilitas penitipan anak diatur
oleh penyedia layanan AMEP dan terletak
dekat dengan kelas klien jika tersedia.

