Cursuri de limba engleză pentru
migranții eligibili în Australia
SCHIMBĂRI ÎN SERVICIILE AMEP CAUZATE DE COVID-19

Vă rugăm să nu mergeți într-un loc în care se organizează cursuri AMEP [Programul de învățare a
limbii engleze pentru migranții adulți], dacă nu sunteți sănătos.
Din cauza situației actuale privind COVID-19, se vor face aranjamente noi în ceea ce privește
desfășurarea cursurilor AMEP, cum ar fi cursuri online sau învățământ la distanță.
Vă rugăm să contactați furnizorul de servicii AMEP pentru a discuta aceste aranjamente noi.
Învățați despre COVID-19 și simptomele sale.

PROGRAMUL DE ÎNVĂȚARE
A LIMBII ENGLEZE PENTRU
MIGRANȚII ADULȚI
Programul de învățare a limbii engleze
pentru migranții adulți (AMEP) oferă
cursuri gratuite de limba engleză
migranților eligibili din categoriile de
vize de familie, lucrători calificați și vize
umanitare.

LIVRAREA PROGRAMULUI
AMEP este livrat pe bază de contract în
58 de regiuni din Australia și este
conceput pentru a răspunde nevoilor de
învățare ale clienților, oferind o gamă
largă de opțiuni de învățare și combinații,
inclusiv învățarea la distanță.

Puteți găsi detalii despre cel mai apropiat
furnizor de servicii de program pe stat și
teritoriu pe pagina furnizorului de
servicii AMEP.
Avem informații despre AMEP
disponibile în alte limbi. Pentru a vedea
informațiile traduse în limba dvs., vizitați
pagina noastră de informații în alte
limbi.

Eligibilitate

Termene

Pentru a fi eligibilă pentru AMEP, o
persoană trebuie:
• să fie în Australia
• să nu aibă nivelul de limba engleză
funcțională evaluat de personalul
AMEP calificat în funcție de
Specificațiile de imigrare privind
(Educația) (engleza funcțională) din
2017
• să nu fi fost deja evaluată de către
Departament ca având nivelul de
limba engleză funcțională sau peste,
în scopul acordării vizei (numai
pentru deținătorii de viză primară)
• să respecte termenele de începere și
de finalizare a înregistrărilor (a se
vedea termenele de mai jos)
• să îndeplinească cel puțin una din
următoarele condiții:
o să dețină o viză permanentă sau o
viză temporară eligibilă
o să dețină o viză temporară
eligibilă după cum este specificat
în Instrumentul privind Clasele de
viză Temporară
o să fi deținut anterior un permis de
intrare permanentă sau o viză
permanentă, iar apoi să fi devenit
cetățean australian
o în cazul în care persoana are
vârsta sub 18 ani, să aibă cel
puțin un părinte care a deținut sau
deține un permis de intrare
permanentă sau o viză
permanentă.

Se aplică următoarele termene:
• Înregistrarea în termen de șase luni
(18 ani și peste) sau 12 luni (sub 18
ani).
• Începerea școlarizării în 12 luni.
• Școlarizarea finalizată în termen de
cinci ani.

Sub vârsta de 18 ani
Migranții și persoanele intrate în țară pe
o viză umanitară cu vârste cuprinse între
15 și 17 ani, care nu au nivelul de limba
engleză funcțională și ale căror nevoi nu
sunt satisfăcute prin intermediul
școlarizării tradiționale, pot fi, de
asemenea, eligibili pentru a participa la
program.

Furnizorii de servicii AMEP pot solicita
prelungiri ale termenelor în numele
clienților și al clienților potențiali.
Cererile sunt luate în considerare de la
caz la caz și în conformitate cu
specificațiile prevăzute de Legea privind
imigrația (educația) din 1971.

CENTRE DE ÎNGRIJIRE A
COPILULUI
Îngrijirea copilului este disponibilă pentru
clienții AMEP cu copii sub vârsta
școlară. Îngrijirea copilului este
organizată de furnizorii de servicii
AMEP, iar centrele sunt situate aproape
de clasa clientului, acolo unde se aplică.

