Часови по англиски јазик за доселениците во
Австралија кои имаат право на програмата АМЕР
ПРОМЕНИ НА УСЛУГИТЕ ПОРАДИ КОРОНАВИРУСОТ КОВИД-19
Ве молиме да не доаѓате во образовен центар на AMEP (Програма по англиски јазик за возрасни
доселеници) ако не се чувствувате добро.
Поради сегашната ситуација со коронавирусот (КОВИД-19), ќе бидат воведени нови начини за
одржување на наставата во центрите на AMEP, како што се преку интернет или на далечина.
Ве молиме јавете се на вашиот центар на AMEP за да се договорите за овие нови аранжмани.
Дознајте повеќе за КОВИД-19 и неговите симптоми

ПРОГРАМА ПО АНГЛИСКИ
ЈАЗИК ЗА ВОЗРАСНИ
ДОСЕЛЕНИЦИ
Програмата по англиски јазик за
возрасни доселеници (Adult Migrant
English Program - AMEP) им обезбедува
бесплатна настава по англиски јазик на
доселениците кои имаат право на
програмата, ако се носители на
семејни, стручни и хуманитарни визи.

ИЗВЕДУВАЊЕ НА
НАСТАВАТА
Програмата AMEP се изведува во 58
региони со кои е склучен договор
ширум Австралија и е подготвена на
таков начин за да може да ги задоволи
потребите на корисниците, нудејќи им

низа опции и комбинации за учење,
вклучително и учење на далечина.
Повеќе податоци за најблискиот
наставен центар, по држави и
територии, може да најдете на интернет
страницата на AMEP.
Имаме информации за AMEP достапни
и на други јазици. За да видите
информации преведени на вашиот
јазик, посетете ја нашата интернет
страница информации на други јазици.

УСЛОВИ

Помлади од 18 години

За да има право на услугите на AMEP,
лицето мора:
• да биде во Австралија
• да нема функционално владеење со
англискиот јазик, според оцена на
персоналот на AMEP и во согласност
со Спецификациите за доселување
(Образование) (Функционален
англиски) од 2017 година
• да не било проценето од
Министерството дека има
функционално владеење со
англискиот јазик или повисоко, за
цели добивање на виза (важи само
за примарни носители на виза)
• да ги почитува ограничувањата за
започнување и завршување на
регистрацијата (видете Рокови во
продолжение)
• исполнува барем еден од следниве
услови:
o да има виза за постојан престој
или исполнува услови за
добивање на привремена виза
o да има привремена виза што ги
исполнува условите, како што е
пропишано во Инструментот за
класи на визи за привремен
престој
o да има претходно добиено
постојана дозвола за влез или
виза за постојан престој и станало
австралиски државјанин
o ако лицето е помладо од 18
години, да има барем еден
родител кој имал или има
дозвола за постојан влез или виза
за постојан престој.

Доселениците и лицата со дозвола за
влез на хуманитарна основа на возраст
меѓу 15 и 17 години, чие владеење со
англискиот јазик не е функционално, но
чии потреби не се исполнети преку
редовно образование, исто така имаат
право да учествуваат во програмата.

Рокови
Се применуваат следниве рокови:
• Треба да се регистрирате во рок од
шест месеци (ако имате 18 години
или сте постари) или 12 месеци (ако
сте помлади од 18 години).
• Треба да го започнете школувањето
во рок од 12 месеци.
• Треба да го започнете школувањето
во рок од пет години.
Центрите AMEP услуги можат да
поднесат барање за продолжување на
роковите во име на нивните клиенти
или потенцијални клиенти.
Пријавите се разгледуваат
индивидуално и во согласност со
одредбите на Законот за доселување
(Образование) од 1971 година.

ДЕТСКИ ПРЕСТОЈ
Грижа за децата е обезбедена на
учесниците во програмата AMEP со
деца од предучилишна возраст.
Детскиот престој е организиран од
центрите на AMEP и е во близина до
местото каде се одржуваат часовите,
каде е тоа можно.

