Lekcje angielskiego dla
uprawnionych imigrantów w
Australii
ZMIANY W USŁUGACH AMEP Z POWODU COVID-19
Prosimy nie uczęszczać do ośrodków nauki AMEP, jeżeli jesteś niezdrowy.
Z powodu trwającej sytuacji spowodowanej COVID-19, zostaną wprowadzone nowe działania w
celu dostarczenia AMEP, takie jak nauka online lub nauka na odległość.
Proszę skontaktować się ze swoim dostawcą usług AMEP bezpośrednio, by przedyskutować te
nowe ustalenia.
Dowiedź się o COVID-19 i jego objawach.

PROGRAM ANGIELSKIEGO
DLA DOROSŁYCH
MIGRANTÓW
Program angielskiego dla dorosłych
migrantów (AMEP) świadczy darmową
naukę języka angielskiego dla
uprawnionych migrantów z rodzinnych,
wykwalifikowanych i humanitarnych
grup wizowych.

DOSTARCZANIE PROGRAMU
Program AMEP jest dostarczany w 58
rejonach kontraktowych w całej Australii i
jest przeznaczony do zapewnienia potrzeb
edukacyjnych klientów przez oferowanie
gamy opcji i kombinacji nauczania,
włącznie z nauką na odległość.
Możesz znaleźć szczegóły Twojego
najbliższego dostawcy usług tego
programu według stanu i terytorium na
stronie AMEP dostawcy usług.
Mamy dostępne informacje o AMEP w
innych językach. By zobaczyć
przetłumaczone informacje w Twoim

języku, odwiedź naszą stronę informacje w
innych językach.

UPRAWNIENIA
Aby być uprawnionym do uczestnictwa w
programie AMEP, należy:
•
•

być w Australii
nie posiadać funkcjonalnego
angielskiego (Functional English)
według oceny wykwalifikowanego
pracownika AMEP według kryteriów
(Educational)(Functional English)
Specification 2017
• nie być już ocenionym przez
Departament jako osoba posiadająca
funkcjonalny angielski, lub wyżej, dla
celów wizowych (tylko dla głównych
posiadaczy wizy)
• zastosować się do terminów
rozpoczęcia i zakończenia rejestracji
(zobacz Terminy poniżej)
• spełnić co najmniej jedno z
następujących wymagań:
o posiadać stałą wizę lub
uprawnioną tymczasową wizę
o posiadać uprawnioną tymczasową
wizę według specyfikacji
Temporary Visa Classes Instrument
o posiadać wcześniejsze pozwolenie
na stały wjazd lub stałą wizę i
zostać obywatelem Australii
o jeżeli osoba ma mniej niż 18 lat,
powinna mieć co najmniej jednego
z rodziców, który ma lub miał
pozwolenie na stały wjazd lub stałą
wizę .

Poniżej 18 lat
Migranci i przyjezdni ze względów
humanitarnych w wieku pomiędzy 15 i 17
lat, którzy nie posiadają funkcjonalnego
angielskiego i których potrzeby nie są
spełnione przez powszechne szkolnictwo,
mogą również być uprawnieni do brania
udziału w tym programie.

Terminy
Należy zastosować się do następujących
terminów:
•

•
•

Zarejestrować się w przeciągu sześciu
miesięcy (18 lat lub więcej) lub 12
miesięcy (poniżej 18 lat).
Rozpocząć naukę w przeciągu 12
miesięcy.
Zakończyć naukę w przeciągu pięciu
lat.

Dostawcy usług AMEP mogą złożyć
podanie o przedłużenie terminów w
imieniu klientów i potencjalnych klientów.
Podania będą oceniane w każdej sprawie
osobno i według specyfikacji Immigration
(Education) Act 1971 {Ustawy o imigracji
(Edukacji) 1971r.}

OPIEKA NAD DZIEĆMI
Opieka na dziećmi jest dostępna dla
klientów AMEP, którzy mają dzieci poniżej
wieku szkolnego. Opieka nad dziećmi jest
zorganizowana przez dostawców usług
AMEP i jest usytuowana blisko klasy
klienta, jeśli to możliwe.

