ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ در ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﺷﻤﺎ را ﮐﻤﮏ ﻧﻣﺎئﻳم
ﭼﺮا ﺑﺎﻳﺪ اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮم؟
حال که در استراليا هستيد برای شما مهم است که لسان انگليسي ياد بگيريد.
انگلﻴﺴﯽ زبان ملﯽ اسﺘﺮالﻴا اسﺖ .مﺮدمان اسﺘﺮالﻴا به لﺴان ها ی مﺨﺘلﻔﯽ سﺨﻦ مﯽ گويند ،ولﯽ بﺮای اينکه در زنﺪگﯽ اسﺘﺮالﻴا
مﺼﺮوﻓﻴﺖ کامﻞ داشﺘه باشﺪ ،نﻴاز داريد تا به انگلﻴﺴﯽ سﺨﻦ گﻔﺘه و ﺁن را درﮎ نﻤاﺋﻴﺪ .بﺪون دانﺴﺘﻦ انگلﻴﺴﯽ ،دستيابﯽ به خدمات
ضروری و اسﺘﻘﻼل بشمول ياﻓتن شغل مﻤکﻦ اسﺖ بﺮای شﻤا دشﻮار باشﺪ .اگﺮ بﺨﻮاهﻴﺪ تابعيت اسﺘﺮالﻴا را بگيريد نيز دانﺴﺘﻦ لﺴان
انگلﻴﺴﯽ ضﺮورت دارد.

ﭘﺮوﮔﺮام اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﺑﺮاﯼ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﮐﻼن ﺳﺎل ﭼﻳﺳت؟
ﭘﺮوگﺮام انگليسﯽ برای مهاجرين کﻼن سال که به اختصار  AMEPنام دارد ،توسط دولت استراليا تمويل شده و به مهاجرين و
ﭘناهندگان مستحق کمک مﯽ نمايد تا لﺴان انگلﻴﺴﯽ مﻘدماتﯽ را ياد بگيرند تا به مﺴکﻦ گزين شﺪن مﻮﻓﻘّانه در اسﺘﺮالﻴا به ﺁنان کمک
شود.
عﻼوه بر اينکه ﭘﺮوگﺮام  AMEPبه شﻤا کمک مﯽ کند تا مهارت های خود را در لسان انگلﻴﺴﯽ تکگميل کنيد ،به شﻤا در بارۀ جامعه
اسﺘﺮالﻴا ،کلﺘﻮر و ﺁداب و رسوم اين کﺸﻮر هم معلﻮمات مﯽ دهد .شﻤا همچنين با اﻓرادی تازه ﺁمده ديگر مﻼقات خواهيد کرد؛ کﺴانﯽ که
با شﻤا در سوابق ،تجربه ها و اهداف شﺒاهت دارنﺪ و در  AMEPهم اشتراﮎ نموده و احتماﻻً به شما کمک مﯽ کنند تا دوسﺘان بﺴﻴار
زيادی در استراليا ﭘيدا کنيد.

ﺁﻳﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻳﻦ ﭘﺮوﮔﺮام را دارم؟
اگﺮ شﻤا مهاجﺮ يا ﭘناهنده کﻼنسال در اسﺘﺮالﻴا هستيد و در اين کﺸﻮر مﺴکﻦ گزين مﯽ باشﻴﺪ و ويزۀ اقامت داﺋﻢ يا ويۀ موقت دارای
استحﻘاق به شﻤا داده باشند و انگلﻴﺴﯽ شﻤا ضعﻴﻒ اسﺖ يا اصﻼً انگلﻴﺴﯽ بلﺪ نﻴﺴﺘﻴﺪ مﻤکﻦ اسﺖ اسﺘﺤﻘاق اين ﭘﺮوگﺮام را داشﺘه باشﻴﺪ.
برخﯽ از مهاجﺮين جوان که بين سن  51و  51سال عمر نيز ممکن است که واجد شرايط ﭘيوستن به ﭘروگرام  AMEPباشند.
شﻤا بايد در مﺪت شش ماه از بﺪو ورود تان به اسﺘﺮالﻴا يا بدست ﺁوردن اقامت داﺋم ،در يکﯽ از مﺆسﺴات اراﺋه کﻨﻨﺪۀ ﭘﺮوگﺮام AMEP
ﺛﺒﺖ نام نموده و در مﺪت يک سال از بدو ورود يا اعطای ويزۀ تان صنف های انگلﻴﺴﯽ خود را ﺁﻏاز نﻤاﺋﻴﺪ.
شﻤا مﯽ توانيد با ﭘﺮوگﺮام  AMEPتا  155ساعﺖ کورس های انگليسﯽ را در مدت ﭘنج سال از تاريخ ﺁمدن به استراليا يا شروع ويزۀ
تان ،به ياد گﺮﻓﺘﻦ ادامه دهيد.
اگﺮ شﻤا بﻮاسﻄۀ تجارب دشﻮار ﭘﻴﺶ از مهاجﺮت به اسﺘﺮالﻴا (بﺮای مﺜال شکﻨﺠه و يا مصيبت ديدگﯽ) يل مﺤﺪود بﻮدن سﻮاد (کﻢ بﻮدن
سﻨﻮات مکﺘﺐ) ،نﻴازهای خاصﯽ داشﺘه باشﻴﺪ مﻤکﻦ اسﺖ شﻤا مستحق ساعات بﻴﺸﺘﺮی باشيد.
برعﻼوه ،ﺁموزش های اضاﻓﯽ برای مراجعين  AMEPاز طريق ﭘروگرام مسيرهای زبان مسکن گزينﯽ برای استخدام يا ﺁموزش
حرﻓوی ) (Settlement Language Pathways to Employment and Training - SLPETنيز در دسترس ميباشند.
 SLPETبه مراجعين يک کورس متمرکز بر استخدام را اراﺋه ميکند تا به ﺁنها در ياد گيری لسان انگليسﯽ خاص حرﻓوی مساعدت
کند ،و در عين حال با تجارب و کلتور محيط کار استراليايﯽ ﺁشنا شوند.

اﻳﻦ ﭘﺮوﮔﺮام ﭼﻘﺪر ﻣﺼرف دارد؟
بﺮای اﻏلﺐ اشخاصﯽ که اسﺘﺤﻘاق دارند شﺮکﺖ در ﭘﺮوگﺮام  AMEPهيچگونه مﺼارﻓﯽ در بﺮ نﺪارد.
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ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﯽ دهد؟
ﭘروگرام  AMEPتوسط اراﺋه کﻨﻨﺪگان خدمات نظير کالج های تيف ،وزارت های تعليم و تربيۀ اياﻻت و مؤسسات خصوصﯽ و ﻏير
انتﻔاعﯽ عرضه مﯽ شود .اين مؤسسات معلﻤﻴﻨﯽ را در اسﺘﺨﺪام خود دارنﺪ که در ياد دادن انگلﻴﺴﯽ به گويندگان زبان های ديگر،
اموزش ديده اند.
اراﺋه کﻨﻨﺪۀ خدمات  ÷AMEPدر مﺤﻞ شﻤا بﺮای شﻤا توضﻴﺢ خواهد داد که ﺁيا شﻤا اسﺘﺤﻘاق اين ﭘﺮوگﺮام را داريد يا خير .ﺁنها همچنين
مﯽ توانند به شﻤا بهترين طريﻘۀ ياد گﺮﻓﺘﻦ لﺴان انگلﻴﺴﯽ را توصيه نمايند؛ و چنانچه به دﻻيل ﻓامﻴلﯽ يا به دﻻيل اشتغال به کار نﺘﻮانﻴﺪ
در صنف های انگلﻴﺴﯽ حاضﺮ شويد ،ﺁنها مﯽ توانند تاييديه ای بﺮای شﻤا اخذ نمايند تا کﻼس های خود را ديرتر ﺁﻏاز نماﺋيد.
مﺆسﺴۀ اراﺋه کنندۀ خدمات شما در مﻮرد اينکه کﺪام دوره (کﻮرس) بﻴﺸﺘﺮ مﻨاسﺐ نﻴاز های شﻤا اسﺖ به شﻤا مﺸﻮره خواهد داد .ﺁنها اين
کار را بﺮ اساس شﺮايط کار ،وضعﻴﺖ ﻓامﻴلﯽ و سﻄﺢ ﻓعلﯽ دانﺴﺘﻦ لﺴان انگلﻴﺴﯽ شﻤا انﺠام مﯽ دهند .ﺁنها مﯽ توانند به شﻤا کﻤک نمايند
ﭘﻼنﯽ بﺮای ادامۀ تحصيﻼت ﭘس از  AMEPهم داشﺘه باشﻴﺪ.

در ﻣدﺗﯽ ﮐﻪ ﻣن اﻧﮕﻠﻳﺳﯽ ﻳﺎد ﻣﻳﮕﻳرم از اطفﺎل ﻣن ﮐﯽ ﻣواظفت خواهد ﮐرد؟
اراﺋه کنندۀ  AMEPشما مي تواند موقعي که در صنﻔها شرکت مي کنيد ترتيبي براي کودکستان رايگان هم بدهد .کودکستان رايگان
تنها براي اطﻔالي اراﺋه مي شود که به سن
مکتب نرسيده اند ،و ﻓﻘط در زماني که مصروف در صنف لسان انگليسي هستيد.
برای معلومات بيشتري در اين خصوص ،ورق معلوماتﯽ مراقبت از کودکان را از مرکز  AMEPخود تهيه کنيد.

در ﮐﺠﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻢ؟
اراﺋه کﻨﻨﺪگان خدمﺖ دوره ها ی تمام وقﺖ و نيمه وقﺖ در هنگام مﺨﺘلﻒ (روزانه ،شﺒانه ،و ﺁخر هﻔته ها) دارنﺪ که در مﺤﻞ ها ی
متﻔاوتﯽ از قﺒﻴﻞ مکﺘﺐ ها ،کالج ها  ،و مﺮاکﺰ مﺤلﯽ بﺮگﺰار مﯽ شﻮد.
اين مﺆسﺴات اراﺋه کﻨﻨﺪۀ خدمت دوره هاﺋﯽ هم عﻼوه بﺮ شهﺮها ی بﺰرگ ،در نﻘاط روسﺘاﺋﯽ و خارج از مﺮکﺰ دارنﺪ.

اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻢ در صﻧف هﺎ حﺎﺿﺮ ﺷﻮم ﭼﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد؟
عﻼوه بر تدريس در صنف های درسﯽ ،انواع ديگری از ﺁموزش ،بشمول طرح معلم خانگﯽ و همچنين خود ﺁموزی بسته به استعداد
خويش ،در اختيار مراجعين مﯽ باشد.

ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ از راﻩ دور
ﭘﺮوگﺮام  AMEPيک ﭘﺮوگﺮام ياد گﺮﻓﺘﻦ از راه دور دارد .اراﺋه کﻨﻨﺪۀ ﭘﺮوگﺮام  AMEPدر مﻨﻄﻘۀ شﻤا مﯽ تواند در مﻮرد اين کورس
به شﻤا معلﻮمات بﻴﺸﺘﺮی اراﺋه نﻤايد.
اين ﭘروگرام يا از طريق انترنيت و يا هم از طريق يک بسته کﺘاب های درسﯽ و وسايل سﻤعﯽ و بﺼﺮی اراﺋه ميشود .شما همچنان به
وسﻴله تيلﻔون تماس مﻨﻈﻤﯽ با يک معلﻢ مﺴلکﯽ خواهيد داشﺖ .حد اقل بايد در هﻔته ﭘﻨج ساعﺖ بﺮای اين کﻮرس وقﺖ صرف نﻤاﺋﻴﺪ.
تمرينات و ﻓعالﻴﺖ ها بشمول شﻨﻴﺪن به راديو ،خوانﺪن روزنامه ها و اعﻼنات تبليغاتﯽ ،سﺨﻦ گﻔﺘﻦ در بارۀ خود تان ،ﭘﺮسان کﺮدن بﺮای
معلﻮمات گﺮﻓﺘﻦ ،تکميل کﺮدن ﻓورمه ها ،و نامه نگاری مﯽ باشد.

ﻃﺮح ﻣﻌﻠﻢ ﺳﺮخﺎﻧﻪ
اگﺮ شﻤا اسﺘﺤﻘاق ﭘﺮوگﺮام  AMEPرا داشﺘه باشﻴﺪ ولﯽ نﺘﻮانﻴﺪ در صنف حاضﺮ شويد ،با کﻤک معلﻢ در خانه خود تان يا در محلﯽ
کهبرای هردوی شما مناسب باشد،انگلﻴﺴﯽ ياد گﺮﻓﺘه مﯽ توانﻴﺪ.
اين معلﻢ با شﻤا در مﻮرد بهﺘﺮين ﻃﺮيﻘۀ ياد گﺮﻓﺘﻦ لﺴان انگلﻴﺴﯽ سﺨﻦ خواهد گﻔﺖ ،به شﻤا در تمرين انگلﻴﺴﯽ کﻤک نﻤﻮده ،و شﻤا را با
زنﺪگﯽ روزمﺮه در اسﺘﺮالﻴا ﺁشﻨا خواهد ساخت.
مﺆسﺴه اراﺋه کﻨﻨﺪۀ خدمات  ،AMEPمﯽ تواند در خصوصيات ﻃﺮح معلﻮمات بﻴﺸﺘﺮ و مﺸﻮره به شﻤا اراﺋه نﻤايد.
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خودﺁﻣوزﯼ ﺑﺎ ﺳرعت خود ﺷخص
مﯽ توانيد با سرعتﯽ که خودتان مﯽ خواهيد و با دسترسﯽ به خود ﺁموزهای کمﭘيوتری لسان انگليسﯽ با سرعتﯽ که استعداد شما معين
مﯽ کند از طريق ويبسايت ﺁموزش از راه دور  AMEPدر  www.amepdl.net.auانگليسﯽ ياد بگيريد.
اين وسيلۀ رايگان انترنتﯽ (ﺁنﻼين) در دسترس همکان بشمول مراجعينﯽ ﻏير از شاگردهای  AMEPو اشخاصﯽ که قصد مهاجرت به
استراليا را دارند و مﯽ خواهند مهارت های لسان انگليسﯽ خود را بهتر نمايند هم مﯽ باشد.

قﺑل از ﺷروع ﮐردن صﻧف هﺎﯼ AMEP
قبل از شروع کردن صنف های  ،AMEPشما بايد وقت مﻼقات را با مرکز  AMEPتان تعيين کنيد تا کارهای زير را طﯽ کنيد:


ارزيابﯽ سطﺢ لسان انگليسﯽ شما



تواﻓق بر تعداد ساعاتﯽ که شما در طﯽ هر هﻔته درس خواهيد خواند و نوعيت صنف هايﯽ که شما در ﺁن اشتراﮎ خواهيد
کرد



گﻔتگو در باره نياز های کودکستان شما و اينکه مرکز  AMEPچگونه ميتواند به شما کمک کند



انکشاف يک مسير رهنمايﯽ ﻓردی که اهداف تعليمﯽ و مسلکﯽ شما را تعيين خواهد کرد و اينکه شما به ﺁموزش چه چيزی
نياز داريد تا ﺁنها را بدست ﺁوريد .ﭘيشرﻓت شما بسوی دستيابﯽ به اهداف تان در ﭘﻼن شما با ﺁموختن لسان انگليسﯽ توسط
شما ﺛبت خواهد شد.

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﻳﺷﺗر
بﺮای معلﻮمات بﻴﺸﺘﺮ ،شﻤا مﯽ توانيد به خط تيلﻔون معلﻮمات رسانﯽ مهارت بخشيدن به استراليا ( Skilling Australia
 )information lineبه شﻤارۀ (13 38 73از هر نﻘﻄۀ اسﺘﺮالﻴا با مصرف يک تيلﻔون مﺤلﯽ) زنگ بزنيد.
معلﻮمات ﭘﻴﺮامﻮن  ،AMEPاز جﻤله اينکه نزديکترين مﺆسﺴۀ اراﺋه کنندۀ اين ﭘﺮوگﺮام به شﻤا ،را مﯽ توانيد از
 www.industry.gov.au/amepبدست ﺁريد.
اگﺮ به کﻤک ترجمانﯽ نﻴاز داريد ،با خدمات ترجمانﯽ (تحريری و شﻔاهﯽ) سﺮاسﺮی ( )TISشﻤارۀ ( 015 535از هر نﻘﻄۀ اسﺘﺮالﻴا با
مصرف يک تيلﻔون مﺤلﯽ) تماس بگيريد .اين مﺆسﺴه خدمات ترجمانﯽ را  40ساعﺖ شﺒانه روز و هﻔت روز هﻔته اراﺋه مﯽ نﻤايد.
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