Уроки англійської для іммігрантів в
Австралії, що мають на них право

ЗМІНИ В РОБОТІ AMEP У ЗВ'ЯЗКУ З COVID-19
Будь ласка, не відвідуйте навчальний центр AMEP, якщо ви захворіли.
У зв'язку з поточною ситуацією з COVID-19 будуть внесені зміни у надання послуг AMEP, такі як
навчання в режимі онлайн або перехід на дистанційне навчання.
Будь ласка, зв'яжіться зі своїм постачальником послуг AMEP безпосередньо, щоб обговорити ці
нововведення.
Дізнайтеся про COVID-19 і його симптоми.

ПРОГРАМА
ВИВЧЕННЯ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ
ДОРОСЛИХ ІММІГРАНТІВ
Програма Adult Migrant English
Program (AMEP) пропонує іммігрантам
з сімейною, робочою та гуманітарною
візою, які мають на це право,
безкоштовно вивчати англійську мову.

НАДАННЯ ПОСЛУГ
Програмою AMEP можна скористатися в
58 регіонах Австралії, клієнтам

пропонується широкий спектр варіантів і
комбінацій навчання, включаючи
дистанційне.
Дізнатися про найближчого
постачальника послуг програми в штатах
і на територіях можна на сторінці
постачальника послуг AMEP.
Інформація про програму AMEP
доступна й на інших мовах. Щоб обрати
вашу мову, відвідайте веб-сторінку з
інформацією на інших мовах.

ПРАВО НА НАВЧАННЯ
Отримати право на участь у програмі
AMEP можна, якщо ви:
• знаходитеся в Австралії
• не володієте практичною
англійською мовою за оцінкою
кваліфікованого персоналу AMEP
відповідно до Міграційної
специфікації (освіта) (практична
англійська мова) від 2017 р.
• ще не пройшли оцінку Міністерства
на володіння англійською мовою на
практичному рівні, або більш
вищому рівні, з метою отримання
візи (тільки для основних власників
візи).
• дотримуєтесь термінів початку і
завершення реєстрації (див. Терміни
нижче).
• відповідаєте, принаймні, одній із
наступних вимог:
o маєте постійну візу або діючу
тимчасову візу
o маєте діючу тимчасову візу згідно
з Temporary Visa Classes
Instrument
o отримали постійний дозвіл на
в'їзд або постійну візу раніше і
вже набули громадянство
Австралії
o якщо особа віком до 18 років має
хоча б одного з батьків, який
отримав чи має постійний дозвіл
на в'їзд або постійну візу.

Особам до 18 років
Іммігранти й особи, які прибувають за
гуманітарною програмою у віці від 15
до 17 років, що не володіють
практичною англійською мовою, і
потреби яких не забезпечуються

звичайною шкільною освітою, також
можуть мати право на участь у цій
програмі.

Терміни
Діють наступні терміни:
• Зареєструйтеся протягом шести
місяців (для осіб віком 18 років і
старше) або 12 місяців (для осіб
віком до 18 років).
• Почніть навчання протягом 12
місяців.
• Пройдіть навчальну програму
протягом п'яти років.
Постачальники послуг AMEP можуть
подавати заявки на продовження цих
термінів від імені клієнтів і потенційних
клієнтів.
Заяви розглядаються в індивідуальному
порядку згідно з умовами Закону про
імміграцію (освіта) від 1971 року.

ДОГЛЯД ЗА ДІТЬМИ
Клієнтам програми AMEP, які мають
дітей дошкільного віку, надається
послуга догляду за дітьми. Догляд за
дітьми організовується
постачальниками послуг у рамках
програми AMEP і, якщо це можливо, в
безпосередній близькості від місця
навчання клієнта.

