ਯੋਗ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਵਿੱ ਚ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ
ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ
COVID-19 ਦੇ ਕਾਰਨ AMEP ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਵ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ AMEP ਵਸਖਲਾਈ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਿੱ ਲ ਰਹੀ COVID-19 ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, AMEP ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੰ ਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਵਜਵੇਂ ਕੀ
ਔਨਲਾਇਨ ਜਾਂ ‘ਦੂਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਸਿੱ ਖਣਾ (distance learning)।
ਇਨਹ ਾਂ ਬੰ ਦੋਬਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ AMEP ਪਰਦਾਨ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵਸਿੱ ਧੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
COVID-19 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵਸਿੱ ਖੋ

ਬਾਲਗ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅੰ ਗਰਜ਼
ੇ ੀ

ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਆਨ ਵਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਜਸ

ਵਸਖਲਾਈ ਯੋਜਨਾ (AMEP)

ਹਨ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ‘ਦੂਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਸਿੱ ਖਣਾ (distance

ਬਾਲਗ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅੰ ਗਰਜ਼
ੇ ੀ ਵਸਖਲਾਈ ਯੋਜਨਾ
(AMEP) ਪਵਰਵਾਵਰਕ (family), ਕੁਸ਼ਲਤਾ (skilled)
ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ (humanitarian) ਆਧਾਰ ਦੇ ਯੋਗ
ਵੀਜ਼ਾਧਾਰਕ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਵਿੱ ਚ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਵਟ੍ਊਸ਼ਨ
ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਿਲੀਵਰੀ
AMEP ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭਰ ਦੇ 58 ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ੍ ਖੇਤਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ
ਮੁਹਿੱਇਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਸਰਜਣਾ
ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੋਣ ਵਾਵਲਆਂ (clients) ਦੀਆਂ ਵਸਿੱ ਖਣ ਦੀਆਂ

ਵਵਿੱ ਚ ਵਸਿੱ ਖਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਵਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ
learning)’ ਵੀ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ
ਦੇ ਪਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਖੇਤਰਸ਼ੁਦਾ ਵੇਰਵੇ, AMEP ਸੇਵਾ
ਪਰਦਾਨਕਰਤਾ ਪੇਜ ਤੇ ਲਿੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਾਿੇ ਕੋਲ AMEP ਬਾਰੇ ਦੁਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਤੁਹਾਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਵਿੱ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਿਾ ਪੇਜ ਵੇਖੋ।

ਯੋਗਤਾ
AMEP ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਵਕਸੇ ਵਵਅਕਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਵਕ:
•

ਉਹਆਸਟ੍ਰੇਵਲਆ ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਵੇ

•

AMEP ਦੇ ਵਕਸੇ ਯੋਗ ਅਵਧਕਾਰੀ ਵਿੱ ਲੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਤੇ, ਪਰਵਾਸੀ (ਵਸਿੱ ਵਖਆ) (ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅੰ ਗਰਜ਼
ੇ ੀ) ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ
2017 ਦੇ ਟ੍ੀਵਚਆਂ ਮੁਤਾਵਬਕ ਉਸਦੀ ਅੰ ਗਰਜ਼
ੇ ੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ
ਪਿੱ ਧਰ (functional English) ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

•

ਵੀਜ਼ਾ ਵਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ, ਵਵਭਾਗ (Department)
ਵਿੱ ਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੋਵੇ,
ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਉਸਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਿੱ ਧਰ
ਦੀ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ (ਵਸਰਫ਼ ਪਰਾਇਮਰੀ
ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ)

•

ਪੰ ਜੀਕਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ
ਸੀਮਾਵਾਂ (ਸਮੇਂ ਸਾਰਣੀ ਥਿੱ ਲੇ ਵੇਖ)ੋ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ

•

ਉਹਇਨਹ ਾਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਘਿੱ ਟ੍ੋ-ਘਿੱ ਟ੍ ਵਕਸੇ ਇਿੱ ਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ:
o

ਪਿੱ ਕਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਮਵਲਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਯੋਗ ਅਸਥਾਈ
(eligible temporary) ਵੀਜ਼ਾ ਵਮਵਲਆ ਹੋਵੇ

o

•

ਛੇ ਮਹੀਵਨਆਂ ਅੰ ਦਰ ਰਵਜਸਟ੍ਰ ਕਰਨਾ (18 ਸਾਲ ਅਤੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ) ਜਾਂ 12 ਮਹੀਵਨਆਂ ਅੰ ਦਰ (18 ਸਾਲ ਤੋਂ
ਘਿੱ ਟ੍)।

•

ਵਟ੍ਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 12 ਮਹੀਵਨਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ-ਅੰ ਦਰ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇ।

•

ਵਟ੍ਊਸ਼ਨ ਪੰ ਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ-ਅੰ ਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਵਲਿੱਤੀ
ਜਾਵੇ।

AMEP ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ (clients) ਜਾਂ ਸੰ ਭਾਵਵਤ
ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਵਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾ ਸਕਦੇ
ਹਨ।
ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਅਤੇ
ਪਰਵਾਸੀ (ਵਸਿੱ ਵਖਆ) ਕਾਨੂੰਨ 1971 ਅਨੁਸਾਰ
ਵਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਾਲਵਾੜੀ (Child Care)
AMEP ਦੇ ਗਾਹਕ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬਿੱ ਚੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਥਿੱ ਲੇ ਹੁੰ ਦੇ
ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਬਾਲਵਾੜੀ ਦੀ ਸੁਵਵਧਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਬਾਲਵਾੜੀ ਦਾ ਬੰ ਦੋਬਸਤ AMEP ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਵਾਂ ਵਿੱ ਲੋਂ ਕੀਤਾ

ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਕੋਈ ਯੋਗ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਜਿੱ ਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਹੋ ਸਕੇ, ਗਾਹਕ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਥਾਨ

ਂ ਰੀ
ਪਵਹਲਾਂ ਕਦੀ ਪਿੱ ਕਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ੍ ਐਟ੍
ਪਰਵਮਟ੍ (permanent entry permit) ਵਮਲੀ ਹੋਵੇ
ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਵਲਅਨ ਨਾਗਵਰਕ ਬਣ ਵਗਆ/ਗਈ
ਹੈ।

o

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱ ਸੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ:

Temporary Visa Classes Instrument ਵਵਿੱ ਚ
ਵਮਵਲਆ ਹੋਵੇ

o

ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ (Timeframes)

ਜੇ ਇਸ ਵਵਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ੍ ਹੈ, ਤਾਂ
ਇਸਦੇ ਮਾਵਪਆਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਘਿੱ ਟ੍ੋ-ਘਿੱ ਟ੍ ਵਕਸੇ ਇਿੱ ਕ ਨੂੰ ਪਵਹਲਾਂ
ਕਦੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱ ਕਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਪਰਵੇਸ਼ ਪਰਵਮਟ੍
ਵਮਵਲਆ ਹੋਵੇ।

18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ੍
ਪਰਵਾਸੀ ਜਾਂ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਾਵਖਲ ਹੋਏ 15 ਤੋਂ 17
ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪਿੱ ਧਰ
ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਮੁਿੱ ਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਰਾਹੀਂ
ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ, ਅਵਜਹੇ ਲੋ ਕ ਵੀ ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਵਿੱ ਚ
ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

