په آسترالیا کې د مستحقو مهاجرینو
لپاره د انګلیسي ټولګي
د کویډ– 19له امله د  AMEPخدماتو کې بدلونونه
که ناروغه یئ لطفا د  AMEPزده کړې ساحې ته مه ورځئ
د کویډ– 19موجود وضعیت له امله ،د  AMEPلپاره نوي ترتیبات نیول کیږي ،لکه آنالین یا له لیرې فاصلې زده کړه.

د دې ترتیباتو په اړه خبرو کولو لپاره مهرباني وکړئ په مستقیم ډول د  AMEPخدمت وړاندې کونکي سره اړیکه ونیسئ.
د کویډ– 19او د دې د عالیمو په اړه معلومات

د بالغ مهاجرینو
د انګلیسي پروګرام
د بالغو مهاجرینو د انګلیسي پروګرام ( ،)AMEPد
کورنۍ ،فني او بشردوستانه ویزو جریانونو څخه په
شرایطو برابر مهاجرینو لپاره د انګلسي ژبې وړیا
درسونه وړاندې کوي.

د پروګرام ارائه کول
په ټوله آسترالیا کې په  58قراردادي سیمو کې
 AMEPوړاندې کیږي ،او د لیرې فاصلې زده کړې
په ګډون د زده کړې یولړ انتخابونو او ترکیبونو
وړاندې کولو له الرې د زده کوونکو د زده کړې
اړتیاو پوره کولو لپاره ډیزاین شوی دی.

تاسې کولی شئ د  AMEPخدمت وړاندې کونکي
پاڼه کې د ایالت او سیمې له مخې تاسې ته ترټولو
نږدې د پروګرام خدمت چمتو کونکي تفصیالت
ومومئ.
موږ په نورو ژبو کې د  AMEPپه اړه موجود
معلومات لرو .په خپله ژبه کې د ژباړل شوي
معلوماتو لیدلو لپاره ،زموږ په نورو ژبو کې معلومات
پاڼې نه لیدنه وکړئ.

په شرایطو برابري

مهالویشونه

د  AMEPلپاره په شرایطو برابري لپاره ،یو فرد
باید:

الندې مهالویشونه پلي کیږي:
· نوم لیکنه په شپږ میاشتو کې ( 18کلن یا ډیر عمر
لرونکي) یا  12میاشتو کې (د  18کلونو نه کم
عمر لرونکي).
· درس په  12میاشتو کې پیل کیږي.
· درس په  5کلونو کې بشپړیږي.

·
·

·

·

·

په آسترالیا کې وي
د
 2017له مخې د  AMEPوړ پرسونل لخوا
ارزونې کې د کاري انګلیسي سویه ونلري
د کاري انګلیسي یا دې نه پورته سویه درلوودو
لپاره د وزارت لخوا واردمخه نه وي ارزول
شوی ،د ویزې ورکولو موخو لپاره (یوازې د
لومړنۍ ویزې لرونکو لپاره)
د نوم لیکنې پیل او د بشپړولو د وخت محدودیتونه
په پام کې ونیسي (الندې مهالویشونه وګورئ)
د الندې مواردو څخه لږترلږه یو پوره کړي:
 oدایمي ویزه یا په شرایطو برابره لنډمهاله
ویزه ولري
 oپه شرایطو برابره لنډمهاله ویزه ولري لکه
څنګه چې د لنډمهاله ویزې رده بندیو سند کې
مشخص شوي دي

 oمخکې یې د دایمي داخلیدو جواز یا دایمي
ویزه درلودله او د آسترالیا تابعیت یې اخیستی
وي
 oکه څوک د  18کلونو نه کم عمر لري ،نو
مور یا پالر یې باید د دایمي داخلیدو جواز یا
دایمي ویزه ولري.

د  18کلونو نه کم عمر لرونکي
هغه مهاجرین اود بشردوستانه وېزولرونکي افراد چې
عمرونه یې د  15او  17کلونو ترمینځ دي ،او د کاري
انګلیسي ژبې سویه نلري او اړتیاوې یې د ښوونځیو په
لړ کې نه پوره کیږي هغوی هم په پروګرام کې د
ګډون کولو مستحق دي.

د  AMEPخدمت وړاندې کوونکي کولی شي د
مراجعه کوونکو په استازیتوب د مهالویشونو غزولو
لپاره غوښتنه وکړي.
غوښتنلیکونه په انفرادي ډول او د
قانون 1971
مالحظه

وړکتون
د  AMEPهغه مراجعه کونکي چې د ښوونځي عمر
نه واړه ماشومان لري د هغوی لپاره وړکتون شتون
لري .وړکتون د  AMEPخدمت وړاندې کونکو لخوا
برابریږي او چیرې چې د مراجعه کونکي ټولګی وي
هلته څیرمه ورته موقعیت لري.

