Výučba anglického jazyka pre
oprávnených migrantov v Austrálii
ZMENY V SLUŽBÁCH ANGLICKÉHO PROGRAMU PRE DOSPELÝCH
MIGRANTOV V DÔSLEDKU COVID-19
Ak sa necítite dobre, prosíme vás aby, ste nenavštevovali miesto výučby AMEP (Anglického programu
pre dospelých migrantov).
Z dôvodu pretrvávajúcej situácie ohľadom COVID-19 budú zavedené nové opatrenia tak, aby sa
poskytoval AMEP (Anglický program pre dospelých migrantov), ako napríklad výučba cez internet alebo
diaľková výučba.
Prosím priamo kontaktuje Vášho poskytovateľa AMEP služby, aby ste prekonzultovali tieto nové
opatrenia.
Viac informácií o COVID-19 a jeho príznakoch

ANGLICKÝ PROGRAM
PRE DOSPELÝCH MIGRANTOV
Anglický program pre dospelých migrantov
(AMEP) poskytuje výučbu anglického jazyka
zadarmo oprávneným migrantom, ktorí
majú víza humanitárne, cez rodinu
alebo profesiu.

DODANIE PROGRAMU
AMEP je poskytovaný v 58 zmluvných okresoch
po celej Austrálii a je navrhnutý tak,
aby vyhovoval učebným potrebám klientov tým,
že sa poskytnú možnosti a kombinácie výuky
vrátane diaľkovej výuky.

Podrobné údaje ohľadom Vášho najbližšieho
poskytovateľa programu podľa štátu alebo
územia nájdete na stránke poskytovateľa
služby programu AMEP.
Informácie ohľadom AMEP sú k dispozícii aj
v iných jazykoch. Pre bližšie informácie vo
Vašom jazyku, navštívte našu stránku
informácie v iných jazykoch.

KRITÉRIA

Časové lehoty

Kritéria pre AMEP, ktoré jednotlivec musí
spĺňat sú:
 nachádzať sa v Austrálii
 nemať funkčnú znalosť angličtiny posúdené kvalifikovaným zamestnancom
AMEP voči Immigračným špecifikáciám
2017 (Vzdelávanie)(Funkčná znalosť
angličtiny)
 nebyť už posúdený oddelením
vnútroštátnych záležitostí ako znalec
funkčnej angličtiny alebo ako vyššie
uvedené pre účely udelenia víz (iba pre
hlavných držiteľov víz)
 dodržať časové lehoty začiatku a konca
registrácie (viď nižšie časové lehoty)
 splniť aspoň jedno z nasledujúcich:
o mať permanentné alebo oprávnené
dočasné víza
o mať oprávnené dočasné víza uvedené
v dokumente o kategóriach dočasných
víz
o v minulosti mať trvalé povolenie pre
vstup alebo permanentné víza, po
ktorých sa stal občanom Austrálie
o ak má jednotlivec 18 a menej rokov,
a aspoň jedného rodiča, ktorý mal
alebo má trvalé povolenie na vstup
alebo permanentné víza.

Platia nasledújúce časové lehoty:
 Zaregistrovať sa do 6 mesiacov (18
a rokov a starší) alebo do 12 mesiacov
(mladší ako 18 rokov).
 Začať výuku do 12 mesiacov.
 Ukončiť výuku do piatich rokov.

Mladší ako 18 rokov
Oprávnení zúčastniť sa na tomto programe
môžu byť aj migranti a humanitárni
uchádzači vo veku od 15 do 17 rokov, ktorí
nemajú funkčnú znalosť angličtiny, a ktorých
potreby nie sú splnené cez tradičný
vzdelávací proces.

Poskytovatelia služby AMEP môžu požiadať o
predĺženie časových lehôt v mene klientov
a potencionálnych zákazníkov.
Žiadosti sú vyhodnocované jednotlivo v
súlade so špecifikáciami uvedenými v zákone
o imigrácii (vzdelávaní) z roku 1971.

STAROSTLIVOSŤ O DETI
Starostlivosť o deti je k dispozícii klientom
AMEP, ktorí majú deti v predškolskom veku.
Starostlivosť o deti je realizovaná
poskytovateľmi služby AMEP a nachádza sa v
blízkosti miesta vyučovania klienta v prípade,
že je dostupná.

