Şartları taşıyan Avustralya’daki
göçmenler için İngilizce sınıfları
COVID-19 NEDENİYLE AMEP HİZMETLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Kendinizi iyi hissetmiyorsanız lütfen AMEP öğrenme mahaline gitmeyiniz.
Devam etmekte olan COVID-19 durumundan dolayı AMEP hizmetlerinin verilebilmesi için çevrim içi
veya uzaktan öğrenme gibi yeni düzenlemeler uygulamaya konulacaktır.
Bu yeni düzenlemeleri tartışmak için lütfen doğrudan AMEP hizmet sağlayıcınıza başvurunuz.
COVID-19 ve belirtileri hakkında bilgi edininiz

YETİŞKİN GÖÇMEN
İNGİLİZCE PROGRAMI
Yetişkin Göçmen İngilizce Programı
(AMEP) aile, vasıflı ve insani amaçlı vize
yollarıyla gelen ve şartları taşıyan
göçmenlere ücretsiz İngilizce dil eğitimi
sunmaktadır.

PROGRAMIN SUNUMU
AMEP Avustralya’nın 58 sözleşmeli
bölgesinde hizmet vermekte olup uzaktan
öğrenme dahil bir dizi öğrenme
seçenekleri ve kombinasyonları sunarak

müşterilerin öğrenme ihtiyaçlarına cevap
vermek üzere tasarlanmıştır.
AMEP hizmet sağlayıcıları sayfasından
eyalet ve bölge bazında size en yakın
program hizmet sağlayıcısı bilgilerine
ulaşabilirsiniz.
AMEP hakkında diğer dillerde de bilgi
sunulmaktadır. Kendi dilinize çevrilmiş
bilgileri görmek için diğer dillerde bilgiler
sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

YARARLANMA ŞARTLARI

Zaman dilimleri

AMEP’ten aşağıdaki şartları taşıyanlar
yararlanabilirler:
• Avustralya’da olanlar
• yetkili AMEP personeli tarafından 2017
Göç (Eğitim) (Fonksiyonel İngilizce)
Spesifikasyonu’na
göre
yapılan
değerlendirmede Fonksiyonel İngilizcesi
olmadığı belirlenenler
• vize verilebilmesi amacıyla Bakanlık
tarafından Fonksiyonel İngilizce veya
üstüne sahip olduğu henüz
değerlendirilmemiş olanlar (yalnızca
birincil vize sahipleri)
• kayıt başlama ve bitiş zamanı
sınırlamasına uyanlar (aşağıdaki Zaman
Dilimleri’ne bakın)
• aşağıda belirtilenlerden en az birisine
uygun olanlar:
o kalıcı vize ya da geçerli geçici vize
sahibi
o Geçici Vize Sınıfları Tablosunda

Aşağıdaki zaman dilimleri geçerlidir:
• Altı ay (18 yaş ve üstü) veya 12 ay (18
yaşından küçükler) içerisinde kayıt
yapılması.
• Öğretime 12 ay içerisinde başlanması.
• Öğretimi beş yıl içerisinde
tamamlanması.

belirtilen şartlara uyan geçici vize
sahibi

o daha önce kalıcı giriş izni ya da kalıcı
vizesi olup sonradan Avustralya
vatandaşı olanlar
o kişinin yaşı 18’den küçük ise,
ebeveynlerden en az birisinin
geçmişte ya da şu anda kalıcı giriş
izni ya da kalıcı vizesi olması.

18 yaşından küçükler
15 - 17 yaşları arasında olup, fonksiyonel
İngilizcesi olmayan ve ihtiyaçları normal
okullar yoluyla karşılanamayan göçmenler
ve insani amaçlı gelenler de bu programa
katılmaya hak sahibi olabilirler.

AMEP hizmet sağlayıcıları müşterileri ve
muhtemel müşterileri adına bu
dönemlerin uzatılması için başvurabilir.
Başvurular duruma göre 1971 Göç (Eğitim)
Yasası maddeleri çerçevesinde ayrı ayrı
değerlendirilecektir.

ÇOCUK BAKIMI
Okul yaşından küçük çocuğu olan AMEP
müşterileri için çocuk bakımı mevcuttur.
Çocuk bakımı AMEP hizmet sağlayıcıları
tarafından ayarlanmakta olup mümkün
olduğunca müşterinin sınıfına yakın bir
yerde sağlanmaktadır.

