Aulas de inglês para imigrantes
elegíveis na Austrália
ALTERAÇÕES NOS SERVIÇOS AMEP DEVIDO AO COVID-19
Pedimos que não compareça ao centro educativo da AMEP se não estiver bem de saúde.
Devido à situação atual do COVID-19, estamos implementando novas medidas para conduzir o AMEP,
como o ensino on-line ou à distância.
Entre em contato diretamente com seu provedor de serviços AMEP para discutir essas novas medidas.
Informe-se sobre o COVID-19 e seus sintomas

PROGRAMA DE INGLÊS
PARA IMIGRANTES ADULTOS
O Programa de Inglês para Imigrantes
Adultos (AMEP) fornece aulas de inglês
gratuitas para imigrantes elegíveis que
tenham visto de família, visto de
ocupações qualificadas (skilled visa) e
visto humanitário.

CONDUÇÃO DO PROGRAMA
O AMEP é conduzido em 58 regiões na
Austrália e foi desenvolvido para atender
às necessidades de aprendizado dos

clientes, oferecendo uma variedade de
opções e pacotes de aprendizado,
incluindo o ensino à distância.
Para maiores informações sobre o
provedor do programa mais próximo por
estado e território, visite a página de
provedores de serviços do AMEP .
Informações sobre o AMEP estão
disponíveis em outros idiomas. Para ver as
informações traduzidas no seu idioma,
visite nossa página de informações em
outros idiomas.

ELEGIBILIDADE

Prazos

Para ser elegível para o AMEP, é
necessário:
• estar na Austrália
• não ter inglês funcional, avaliado por
pessoal qualificado da AMEP com base
na Especificação de Imigração
(Educação) (Inglês Funcional) 2017
• não ter sido avaliado pelo
Departamento como tendo Inglês
Funcional ou superior, para fins de
concessão de visto (somente para
primeiros titulares de visto)
• cumprir os limites de tempo de início e
conclusão de matrícula (consulte
Prazos abaixo)
• atender a pelo menos um dos
seguintes itens:
o possuir um visto permanente ou
visto temporário elegível
o possuir um visto temporário
elegível, conforme especificado no
Instrumento de Classes de Vistos
Temporários
o ter possuído permissão de entrada
permanente ou visto permanente e
obtido cidadania australiana
o se o indivíduo for menor de 18
anos, pelo menos um dos pais
deverá possuir ou ter possuído
permissão de entrada permanente
ou visto permanente.

Os seguintes prazos são aplicáveis:
• Matrícula num prazo de seis meses (18
anos ou mais) ou 12 meses (menor de
18 anos).
• Início das aulas num prazo de 12
meses.
• Conclusão do programa num prazo de
cinco anos.

Menores de 18 anos
Imigrantes e ingressantes humanitários,
com idade entre 15 e 17 anos, que não
têm inglês funcional e cujas necessidades
não são atendidas através do sistema
educacional convencional, também
podem ser elegíveis para participar do
programa.

Os provedores de serviços da AMEP
podem solicitar extensão de prazos em
nome de clientes e candidatos.
As solicitações são consideradas caso a
caso e de acordo com as especificações da
Lei de Imigração (Educação) de 1971.

BERÇÁRIO E CRECHE
Serviços de berçário e creche estão
disponíveis para clientes AMEP com filhos
em idade pré-escolar. Esses serviços são
organizados pelos prestadores de serviços
da AMEP e ficam perto da sala de aula dos
clientes, quando disponíveis.

