Madarasa ya Kiingereza kwa
wahamiaji wanaostahili Australia

MABADILIKO YA HUDUMA ZA AMEP KUTOKANA NA COVID-19
Tafadhali usihudhurie mahali pa kujifunza kwa AMEP ikiwa haujisikii unaumwa.
Kutokana na hali ya COVID-19 inayoendelea, mipango mipya itawekwa kwa ajili ya utoaji wa AMEP,
kama vile masomo ya mtandaoni au ya mbali.
Tafadhali wasiliana na mtoaji wako wa AMEP moja kwa moja ili kujadiliana mipangilio mipya.
Jifunze kuhusu COVID-19 na dalili zake (symptoms).

MPANGO WA KIINGEREZA
WA WAHAMIAJI WAZIMA
Programu ya Watu Wazima ya Wahamiaji
ya Kingereza (AMEP) hutoa masomo ya
lugha ya Kiingereza ya bure kwa
wahamiaji stahifu kutoka viza aina za
familia, ujuzi na za kibinadamu.

UTOAJI WA PROGRAMU
AMEP inawasilishwa katika mikoa ya
mkataba 58 nchini Australia, na imeundwa
ili kupata mahitaji ya kujifunzia ya wateja
kwa kutoa chaguzi mbalimbali za kujifunza

na mchanganyiko, ikiwa ni pamoja na
kujifunza kwa umbali.
Unaweza kupata maelezo ya mtoa
huduma wako wa karibu wa programu
kwa jimbo na wilaya kwenye ukurasa wa
AMEP service provider.
Tuna taarifa kuhusu AMEP iliyopo katika
lugha zingine. Kuona taarifa za kutafsiriwa
katika lugha yako, tembelea ukurasa wa
habari katika lugha zingine.

USTAHILI

Viwango vya muda

Ili kustahili kwa AMEP, mtu binafsi
anatakiwa:
• awepo nchini Australia
• kutokuwa na Kiingereza Kinachofaa
kama kuchunguzwa na wafanyakazi
waliohitimu wa AMEP kulingana na
Vipimo vya Uhamiaji (Elimu)
(Kiingereza Kinachofaa) 2017
• asiyekuwa tayari na uchunguzi na Idara
kama kuwa na Kiingereza Kinachofaa
au cha juu, kwa madhumuni ya ruzuku
yao ya viza (kwa wamiliki wakuu wa
viza tu)
• kubaliana na mipaka ya muda wa usajili
na ukamilishaji (tazama Viwango vya
muda hapo chini)
• atoshe na angalau moja ya vifuatavyo :
o ana viza ya kudumu au viza
stahiki ya muda
o ana viza stahifu ya muda kama
iliyoelezwa katika Chombo cha
Hadhi ya Viza wa Muda
o alikuwa na awali kushikilia kibali
cha kudumu au viza ya kudumu
na amekuwa raia wa Australia
o ikiwa mtu ana umri wa chini ya
miaka 18, na angalau ana mzazi
mmoja ambaye alishikilia au ana
kibali cha kuingia cha kudumu au
viza ya kudumu.

Muda ufuatao unatumika:
• Kujiandikisha ndani ya miezi sita
(miaka 18 na zaidi) au miezi 12 (chini
ya miaka 18).
• Kuanza masomo ndani ya miezi 12.
• Kukamilisha masomo ndani ya miaka
mitano.

Chini ya miaka 18
Wahamiaji na watu wanaoingia nchini wa
kibinadamu wenye umri kati ya miaka 15
na 17, ambao hawana Kiingereza
kinachofaa na ambao mahitaji yao
hayakutimizwa kwa njia ya masomo ya
shule ya kawaida, wanaweza pia kuwa na
haki ya kushiriki katika mpango huo.

Watoa huduma wa AMEP wanaweza
kuomba kuongezewa kwa viwango vya
muda kwa niaba ya wateja na wateja
watarajiwa.
Maombi yanachukuliwa kutokana na kesi
ya mtu kwa msingi wa kesi na kwa mujibu
wa maelekezo chini ya Sheria ya Uhamiaji
(Elimu) ya 1971.

CHEKECHEA
Huduma ya mtoto inapatikana kwa wateja
wa AMEP na watoto chini ya umri wa
kwenda shule. Huduma ya mtoto
hupangwa na watoa huduma wa AMEP na
iko karibu na darasa la mteja pale
inapopatikana.

