ஆஸ்திரேலியாவில் குடிரயறும் தகுதிபெறும்
குடிரயறிகளுக்கான ஆங்கில வகுப்புகள்

ரகாவிட்-19ன் விறைவால் ஏ.எம்.இ.பி. ரசறவகளில் மாற்ைங்கள்
நீங்கள் சுகவீனமாக இருந்தால் தயவுபசய்து வயதுவந்த குடிரயறிகளுக்கான ஆங்கில திட்டமுறை கற்றக
நிகழ்விடத்திற்கு வருறக தோதீர்கள்.
நிலவிக் பகாண்டிருக்கும் ரகாவிட்-19ன் சூழ்நிறலயின் விறைவாக இறணயதைம் அல்லது
பதாறலவழிக் கற்றக ரொன்ைதான, புதிய ஏற்ொடுகள் ஏ.எம்.இ.பி. வழங்களுக்காக நிறுவப்ெடும்.
இப்புதிய ஏற்ொடுகறை கலந்துறேயாடுவதற்கு தயவுபசய்து உங்கள் ஏ.எம்.இ.பி. சேவை ைழங்குநவை
ரநேடியாக பதாடர்பு பகாள்க.
ச ோவிட்-19 மற்றும் அதன் அறிகுறி ள் ெற்றி அறிந்து பகாள்க

வயதுவந்த
குடிரயறிகளுக்கான ஆங்கில
திட்டமுறை

திட்டமுறை அளிப்பு

வயதுவந்த குடிரயறிகளுக்கான ஆங்கில

பிோந்தியங்களில் அளிக்கப்ெடுகிைது,
மற்றும் பதாறலவழிக்கற்றக உள்ளிட்ட
ெல்தேப்ெட்ட கற்றகத் பதரிவுகறையும்

திட்டமுறை (ஏ.எம்.இ.பி. - AMEP)
யானது குடும்ெ, திைன்பெற்ரைார், மற்றும்
மனிதாபிமான விசா வழிகளிலிருந்து வந்த
தகுதிபெறும் குடிரயறிகளுக்கு இலவச
ஆங்கில பமாழி தனிப்ெயிற்சி அளிக்கிைது.

ஏ.எம்.இ.பி. யானது ஆஸ்திரேலியாவின்
அறனத்துப்ெகுதிகளிலும் 58 ஒப்ெந்த

கலப்புகறையும் முன்றவப்ெதன் வழியாக,
வாடிக்றகயாைர்களின் கற்றகத்
ரதறவகறை இணக்கஞ்பசய்திட
வடிவறமக்கப்ெட்டுள்ைது. உங்களுக்கான
மிகஅருகிலுள்ை திட்டமுறை ரசறவ
வழங்குநரின் விெேங்கறை, மாநிலம்

தகுதிபெற்ை தற்காலிக விசா
றவத்திருக்க ரவண்டும்
o முன்னதாக ஒரு நிேந்தே
நுறழவு அனுமதி அல்லது

மற்றும் பிோந்திய ெகுதி வாரியாக,
ஏ.எம்.இ.பி. சேவை ைழங்குநரின் இறணய
ெக்கத்தில் கண்டுபகாள்ை முடியும்.

நிேந்தே விசா றவத்திருந்து,
ஓர் ஆஸ்திரேலிய
பிேறையாக ஆகியிருக்க
ரவண்டும்

நாங்கள் ஏ.எம்.இ.பி. ெற்றிய பிை
பமாழிகளில் கிறடக்கும் தகவல்கள்
றவத்திருக்கிரைாம். உங்கள் பமாழியில்
பமாழிபெயர்ப்ொன தகவல்கறைக் காண
எங்கைது பிற மமோழி ளில் த ைல் ள்

o இந்த நெோனவர் 18
வயதுக்குட்ெட்டவபேனின்,
ஒரு நிேந்தே நுறழவு
அனுமதி அல்லது ஒரு
நிேந்தே விசா
றவத்திருந்தவாோகரவா
அல்லது

இறணய ெக்கத்திற்கு பசன்றிடுக.

தகுதிபெைல்
ஏ.எம்.இ.பி. க்கு தகுதி பெை, ஒரு நெர்
கண்டிப்ொக:
•

ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்க ரவண்டும்

•

குடிவேவு (கல்வி) (இயங்குவதற்கான

றவத்துள்ைவோகரவா,
குறைந்தெட்சம் ஒரு
பெற்ைாறேயாவது

ஆங்கிலம்) குறிப்பீடு 2017 ல்

பகாண்டிருக்க ரவண்டும்.

உள்ைவாறு, தகுதியுறடய ஏ.எம்.இ.பி.
அலுவலோல் மதிப்பீடுபசய்யப்ெட்டெடி
இயங்குமைவுக்கான ஆங்கிலத் திைன்
•

இருக்கக் கூடாது.

15 முதல் 17 வயதுக்குட்ெட்ட
குடிரயறிகளும் மனிதாபிமான

விசா வழங்கும் ரநாக்கங்களுக்காக

உள்வந்தவர்களும் கூட, இயங்குதற்கான

(பிேதான விசா உள்ைவருக்கு மட்டும்)
இயங்குதற்கான ஆங்கிலத்திைரனா
அதற்குரமலாகரவா பகாண்டிருப்ெதாக
திறணக்கைத்தினால் ஏற்கனரவ

ஆங்கிலத்திைன் இல்லாமலும், பிேதானவழி
ெள்ளிப் ெடிப்பின் மூலம் அவர்களின்
ரதறவகள்

மதிப்பிடப் ெட்டிருக்கக்கூடாது.
•

•

18 வயதுக்குட்ெட்டவர்கள்

பூர்த்திபசய்யப்ெடாமலுமிருப்பின், இந்தத்
திட்டமுறையில் ெங்குபெை தகுதியறடயக்

ெதிவு, பதாடக்கம், மற்றும் முடித்தல்
ஆகியவற்றுக்கான காலக்பகடுக்கரைாடு
இணங்கிநடக்க ரவண்டும்

கூடும்.

(காலவறேயறேகறை கீரழ காண்க)

கால வறேயறேகள்

கீழ்க்காண்ெவற்றில் குறைந்தெட்சம்
ஒன்றைரயனும் பூர்த்தி பசய்ய

கீழ்க்காணும் கால வறேயறேகள்

ரவண்டும்:

•

o ஒரு நிேந்தே விசா அல்லது
ஒரு தகுதிபெற்ை தற்காலிக
விசா றவத்திருக்க ரவண்டும்
o தற்காலிக விசா பிரிவுகள்
சட்ட வறேவில்
குறிப்பிட்டுள்ைெடி, ஒரு

பொருந்துவன:
ஆறு மாதங்களுக்குள்ைாக (18 வயது
அல்லது அதற்குரமல்) அல்லது 12
மாதங்களுக்குள்ைாக (18 வயதுக்குக்
கீழ்) ெதிவு பசய்துபகாைல்.

•

12 மாதங்களுக்குள்ைாக தனிப்ெயிற்சி
பதாடங்குதல்.

•

ஐந்து ஆண்டுகளுக்குள்ைாக
தனிப்ெயிற்சிறய முடித்தல்.

ஏ.எம்.இ.பி. ரசறவ வழங்குநர்கள்
வாடிக்றகயாைர்கள் மற்றும் வருங்கால
வாய்ப்புறடய வாடிக்றகயாைர்கள் சார்ொக
கால வறேயறே நீட்டிப்புகளுக்காக
விண்ணப்பிக்க முடியும்.
விண்ணப்ெங்கள் ஒவ்பவாரு விவகாேத்தின்
தனித்தன்றமயின் அடிப்ெறடயிலும்,

குடிவேவு (கல்வி) சட்டம் 1971ன் கீழுள்ை
குறிப்பீடுகரைாடு இணங்கும் வறகயிலும்
ெரிசீலிக்கப்ெடுகின்ைன.

பிள்றைப் ெோமரிப்பு
ெள்ளி வயதுக்குக் கீழ் பிள்றைகள்
றவத்திருக்கும் ஏ.எம்.இ.பி.
வாடிக்றகயாைர்களுக்கு பிள்றைப்
ெோமரிப்பு வசதி கிறடக்கிைது. பிள்றைப்
ெோமரிப்பு ஏ.எம்.இ.பி. ரசறவ
வழங்குநர்கைால் ஏற்ொடு
பசய்யப்ெடுகிைது, மற்றும்
கிறடக்குமிடங்களில் வாடிக்றகயாைரின்
வகுப்புக்கு அருகிரலரய
அறமந்திருக்கிைது.

