ትምህርቲ ቋንቋ እንግሊዝ ኣብ
ኣውስትራሊያ፡ ንዝግብኦም ስደተኛታት
ለውጢታት ኣገልግሎታት AMEP ብምኽንያት ሕማም ኮቪድ-19
እንተተጸሊእኩም ናይ AMEP ትምህርቲ ናብ ዝወሃበሉ ቦታታት ኣይትኺዱ።
AMEP ብምኽንያት ዘሎ ኩነታት ኮቪ-19፡ ኣገልግሎታት ብኦንላይን ወይ ካብ ርሑቕ ምምሃር ዝበሉ ሓደሽቲ ኣሰራርሓታት
ከተኣታትዉ እዮ።
ብዛዕባ’ዚ ሓዲሽ ኣሰራርሓ ብቐጥታ ክትዘራረቡ እንተደሊኹም፡ ምስቲ ኣገልግሎት AMEP ዝህበኩም ኣካል ተራኸቡ።
ብዛዕባ ኮቪድ-19 ን ምልክታቱን ንምፍላጥ ነዚ መላግቦ ክፈቱ፡

ናይ ዓበይቲ ስደተኛታት ፕሮግራም
እንግሊዘኛ
ናይ ዓበይቲ ስደተኛታት ፕሮግራም እንግሊዝኛ
(AMEP) ንዝምልከቶም ስደተኛታት ማለት ብናይ
ስድራ፥ ብናይ ኪኢላን ሰብኣዊ ቪዛ ዘለዎም ናይ ነጻ
ትምህርቲ ቋንቋ እንግሊዝኛ ትምህርቲ ይህብ።

ኣገባብ ኣወሃህባ ናይቲ ፕሮግራም
AMEP ኣብ 58 ናይ ኮንትራት ዞባታት ኣብ መላእ
ኣውስትራሊያ ኣገልግሎት ይህብ። ናይ ዓማዊል
ድሌታት ምምሃር ንምምላእ ብርሑቕ ምምሃር ዝሓወሰ
ዝተፈላለዩ ኣማራጺታት ኣመሃህራ ንኸቕርብ ብዘኽእል
ቅዲ እዩ ተዳሊዩ።

ዝርዝር ሓበሬታ እቲ ኣብ ከባቢኹም ዝርከብ
ፕሮግራም ወሃቢ ኣገልግሎት ብስቴትን ብቴሪቶሪን ኣብ
መርበብ ሓበሬታ ክርከብ ይከኣል እዩ። ማለት ኣብዚ
ዝስዕብ ናይ AMEP ወሃቢ አገልግሎት መርበብ
ክርከብ ይከኣል፡፡
ብዛዕባ AMEP ዝምልከት ሓበሬታ ብዝተፈላለዩ
ቋንቋታት ተዳሊዩ አሎ። ዝተተርጎመ ሓበሬታ
ብቛንቋኹም ክትረኽቡ እንተደሊኹም፡ ኣብዚ
ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ዝተዳለየ ሓበሬታ መርበብ
ብጽሑ፡፡

ቅቡልነት

መቓናት ግዜ

ሓደ ሰብ ኣብ ፕሮግራም AMEP, ቅቡል ንክኸውን
እዞም ዝስዕቡ ከማልእ ኣለዎ:
• ኣብ ኣውስትራሊያ ክህሉ
• ብመንጽር ኣብ 2017 ተገሊጹ ዘሎ ሕጊ
Immigration (Education)(Functional
English) ብቕዓት ብዘለዎም ኣባላት AMEP
ዘስርሕ ክእለት ቋንቋ እንግሊዝኛ ከምዘይብሉ
ዝተመመየ
• ቪዛ ንኽወሃቡ ተባሂሉ (ንቀንዲ ቪዛ ዘለዎም
ዝምልከት ጥራይ) ድሮ ብደፓርትመንት ብቑዕ ወይ
ልዕሊኡ ዘስርሕ ናይ ቋንቋ እንግሊዝኛ ብቕዓት
ኣለዎም ዘይተባህሉ።
• ነዚ ቀጺሉ ዘሎ ክማላእ ኣለዎ፥
ምጅማር ምዝገባን ምምላእ ገደብ ግዜን (ብዛዕባ
መቓንግዜ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ርአ)
• ካብዞም ቀጺሎም ዘለዉ ብውሕዱ ሓደ ነገር
ኣማልእ:
o ናይ ቀዋሚ መንበሪ ቪዛ ወይ ቅቡል ግዚያዊ
ቪዛ ክህልወካ ኣለዎ።
o ከምቲ ኣብ ናይ ግዚያዊ ቪዛ ዘሎ ክላሳት
ተዘርዚሩ ዘሎ ናይ ግዚያዊ ቪዛ ክትሕዝ
ኣሎካ።
o ኣቐዲሙ ናይ ቀዋሚ መእተዊ ፍቓድ ወይ
ቀዋሚ ቪዛ ዝነበሮን ኣውስትራሊያዊ ዜግነት
ዝወሰደን
o ሓደ ዉልቀሰብ ዕድሚኡ ትሕቲ 18 ዓመት
እንተኾይኑ ብውሕዱ ሓደ ካብ ወለዱ ቀዋሚ
መእተዊ ፍቓድ ወይ ናይ ቀዋሚ መንበሪ ቪዛ
ዝሓዘ ክኸውን ኣለዎ።

በዞም ዝስዕቡ መቓናት ግዜ ይትግበር:
• ኣብ ዉሽጢ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ምምዝጋብ (18
ዓመቶምን ልዕሊኡን) ወይ ኣብ ውሽጢ 12
ኣዋርሕ (ትሕቲ 18 ዓመቶም).
• ምምሃር ትምህርቲ ኣብ ዉሽጢ 12 ኣዋርሕ
ይጅምር።
• ምምሃር ኣብ ዉሽጢ ሓሙሽተ ዓመት ይዛዘም።

ትሕቲ 18 ዓመት ዕድሚኦም
ካብ 15 ክሳብ 17 ዝዕድሚኦም ስደተኛታትን ብሰብኣዊ
ፕሮግራም ዝኣተዉ፡ እሞ ድማ ዘስርሕ ቋንቋ
እንግሊዝኛ ዘይብሎም ከምኡ’ውን ነቲ ናቶም ድልየት
ብስሩዕ ትምህርቲ ንኽመሃሩ ዘየማልእ እንተኾይኑ
ኣብዚ ፕሮግራም ክሳተፉ ቅቡላት ክኾኑ ይኽእሉ
እዮም።

ወሃብቲ ኣገልግሎት AMEP ኣብ ክንዲ ዓማዊሎምን
ዓማዊሎም ብዛዕባ ክኾኑ ዘለዎም ተኽእሎታትን መቓን
ግዜ ክናውሓሎም ከመልክቱ ይኽእሉ።
ምልክታታት ጉዳይ ብጉዳይ ተመርኲሱ በቲ ኣብ ናይ
ኢሚግረሽን ሕጊ 1971 (Education) ተሓጊጉ ብዘሎ
መሰረት ኣብ ግምት ይኣቱ።

ቆልዓ ምእላይ
ነቶም ትሕቲ ናይ ትምህርቲ ዕድመ ቆልዑ ዘለዉዎም
ዓማዊል AMEP፡ ናይ ቆልዓ ምእላይ ኣገልግሎት
ይወሃቦም እዩ። እቲ ምእላይ ቆልዓ ብወሃቢ
ኣገልግሎት AMEP ዝሰናዶን እቲ መእለዪ ቆልዓ
እንተተረኺቡ ኣብ ጥቓ እታ ዓሚል ትመሃረሉ ክፍሊ
ከምዝኸውን ይግበር።

