Lớp học tiếng Anh dành cho người
nhập cư đủ điều kiện ở Úc
CÁC THAY ĐỔI VỀ DỊCH VỤ AMEP DO COVID-19
Vui lòng không đến lớp học của AMEP nếu bạn không khỏe.
Do tình hình COVID-19 đang diễn ra, AMEP sẽ đưa ra các sắp xếp mới, chẳng hạn như học trực tuyến
hoặc từ xa.
Vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ AMEP của bạn để thảo luận về những sắp xếp mới
này.
Tìm hiểu về COVID-19 và các triệu chứng

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG
ANH NHẬP CƯ DÀNH CHO
NGƯỜI LỚN
Chương trình tiếng Anh Nhập cư dành
cho Người lớn (AMEP) cung cấp lớp học
tiếng Anh miễn phí cho những người
nhập cư đủ điều kiện theo các diện thị
thực gia đình, kỹ năng và nhân đạo.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
AMEP được cung cấp tại 58 khu vực có ký
hợp đồng trên toàn nước Úc và được thiết
kế nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của
khách hàng bằng cách cung cấp một loạt

các lựa chọn và kết hợp học tập, bao gồm
cả học từ xa.
Bạn có thể xem chi tiết về nhà cung cấp
dịch vụ chương trình gần nhất theo tiểu
bang và lãnh thổ trên trang của nhà cung
cấp dịch vụ AMEP.
Chúng tôi có sẵn thông tin về AMEP bằng
các ngôn ngữ khác. Để xem thông tin được
dịch bằng ngôn ngữ của bạn, hãy vào trang
thông tin bằng các ngôn ngữ khác của
chúng tôi.

HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN

Khung thời gian

Để hội đủ điều kiện tham gia AMEP, cá
nhân phải:
• ở Úc
• không có Tiếng Anh Chức năng theo
như đánh giá của nhân viên đủ trình độ
chuyên môn của AMEP dựa theo Tiêu
chuẩn Nhập cư 2017 (Giáo dục) (Tiếng
Anh Chức năng)
• chưa được Bộ đánh giá là có tiếng Anh
Chức năng hoặc cao hơn, cho các mục
đích cấp thị thực của họ (chỉ dành cho
người giữ thị thực chính)
• tuân thủ các giới hạn thời gian đăng ký
và hoàn thành (xem Khung thời gian
bên dưới)
• đáp ứng ít nhất một trong những điều
kiện sau đây:
o có thị thực vĩnh viễn hoặc thị thực
tạm thời đủ điều kiện
o có thị thực tạm thời đủ điều kiện
theo quy định trong Văn kiện về
Các nhóm Visa tạm thời
o trước đây đã có giấy phép nhập
cảnh vĩnh viễn hoặc thị thực vĩnh
viễn và đã trở thành công dân Úc
o nếu cá nhân dưới 18 tuổi, có ít nhất
một phụ huynh đã có hoặc có giấy
phép nhập cảnh vĩnh viễn hoặc thị
thực vĩnh viễn.

Các khung thời gian sau đây được áp
dụng:
• Đăng ký trong vòng sáu tháng (từ 18
tuổi trở lên) hoặc 12 tháng (dưới 18
tuổi).
• Học phí bắt đầu trong vòng 12 tháng.
• Hoàn thành học phí trong vòng năm
năm.

Dưới 18 tuổi
Người nhập cư và người nhập cảnh theo
diện nhân đạo từ 15 đến 17 tuổi, không có
tiếng Anh Chức năng và có nhu cầu không
được đáp ứng thông qua việc học chính
thống, cũng có thể đủ điều kiện tham gia
chương trình.

Các nhà cung cấp dịch vụ AMEP có thể đại
diện cho khách hàng và khách hàng tiềm
năng xin gia hạn các khung thời gian.
Các đơn xin được xem xét trên sơ sở từng
trường hợp và theo các tiêu chuẩn của
Đạo luật Di trú (Giáo dục) năm 1971.

CHĂM SÓC TRẺ EM
Chăm sóc trẻ em có sẵn cho khách hàng
AMEP có trẻ em chưa đến tuổi đi học.
Chăm sóc trẻ em được các nhà cung cấp
dịch vụ AMEP sắp xếp ở nơi gần lớp học
của khách hàng.

