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 نمائيمکمک را نگليسی شما ن ابازگرفتن د يادر نيم اما می تو

 م؟ بگيرد نگليسی ياابايد ا چر

 برای شما مهم است که لسان انگليسي ياد بگيريد. هستيدحال که در استراليا 

ليا استراندگی اينکه در زی الی برگويند، وی مختلفی سخن می ن ها ليا به لسااسترن امادست. مراليا استراملی ن بازنگليسی ا

خدمات دستيابی به ، نگليسیانستن ون داک نمائيد. بدن را درآو نگليسی سخن گفته ابه ز داريد تا نيا، شته باشددافيت کامل ومصر

ن نستن لسارا بگيريد نيز داليا استرتابعيت ايد اهگر بخواباشد. ار شودی شما است براممکن  ن شغلبشمول يافتل ستقالو ا ضروری

 ورت دارد. نگليسی ضرا

 ل چيست؟سان ی مهاجرين کالانگليسی برام اگروپر

توسط دولت استراليا تمويل شده  و به مهاجرين و  نام دارد، AMEPاختصار که به  انگليسی برای مهاجرين کالن سال امگروپر

به آنان کمک  ليااستردر اموفقّانه ن شدگزين به مسکن تا  مقدماتی را ياد بگيرندنگليسی ن السا پناهندگان مستحق کمک می نمايد تا 

  شود.

رۀ جامعه بادر به شما کگميل کنيد، تنگليسی ا مهارت های خود را در لسان کمک می کند تابه شما  AMEPام گروپرعالوه بر اينکه 

کسانی که افرادی تازه آمده ديگر مالقات خواهيد کرد؛ با همچنين شما دهد. می ت معلومار هم کشواين  آداب و رسومر و کلتو، ليااسترا

ر بسيان ستادو تابه شما کمک می کنند الً و احتما هم اشتراک نموده AMEPو در  ندهت دارشباتجربه ها و اهداف سوابق،  دربا شما 

 . در استراليا پيدا کنيدزيادی 

 ام را دارم؟گروين پرق استحقااآيا من 

يا ويۀ موقت دارای  ئمو ويزۀ اقامت دامی باشيد گزين مسکن ر کشوهستيد و در اين ليا استرا کالنسال در يا پناهندهگر شما مهاجر ا

شته باشيد. ام را داگروپرق اين ستحقااست انگليسی بلد نيستيد ممکن يا اصالً است انگليسی شما ضعيف و ا باشنده دادبه شما  استحقاق

 باشند.   AMEPسال عمر نيز ممکن است که واجد شرايط پيوستن به پروگرام  51و  51بين سن که جوان ين مهاجررخی از ب

 AMEPام گروپرۀ ئه کنندت ارامؤسسابدست آوردن اقامت دائم، در يکی از  ياليا استرابه و ورود تان بداز ماه ت شش مدبايد در شما 

 نمائيد. ز آغاخود را نگليسی ااز بدو ورود يا اعطای ويزۀ تان صنف های ت يک سال مددر  نموده وم ثبت نا

استراليا  يا شروع ويزۀ  آمدن بهمدت پنج سال از تاريخ را در کورس های انگليسی ساعت  155تا  AMEPام گروبا پرتوانيد شما می 

 دهيد. مه اداگرفتن ياد به ، تان

دن )کم بواد سودن بوود محدو يا مصيبت ديدگی( يل شکنجه ل ی مثااليا )براسترابه ت مهاجراز پيش ار شوتجارب دسطۀ اگر شما بوا

 باشيد. بيشتری ت ساعامستحق ست شما اشته باشيد ممکن زهای خاصی دانيا، مکتب(ات سنو

مسيرهای زبان مسکن گزينی برای استخدام يا آموزش  پروگرام از طريق AMEP، آموزش های اضافی برای مراجعين برعالوه

نيز در دسترس ميباشند.  (Settlement Language Pathways to Employment and Training - SLPET)حرفوی 

SLPET  آنها در ياد گيری لسان انگليسی خاص حرفوی مساعدت به مراجعين يک کورس متمرکز بر استخدام را ارائه ميکند تا به

 کند، و در عين حال با تجارب و کلتور محيط کار استراليايی آشنا شوند.

 رف دارد؟مصر چقدام گروين پرا

 ارد.بر نددر فی رمصاهيچگونه   AMEPام گروپردر شرکت  دارند قستحقااشخاصی که اغلب ای ابر
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 دهد؟چه کسی به من تعليم می 

نظير کالج های تيف، وزارت های تعليم و تربيۀ اياالت و مؤسسات خصوصی و غير  ن خدماتئه کنندگااراتوسط  AMEPپروگرام 

گويندگان زبان های ديگر، نگليسی به در ياد دادن اند که ام خود دارستخدرا در امعلمينی اين مؤسسات  انتفاعی عرضه می شود. 

 اموزش ديده اند. 

 همچنين آنهاام را داريد يا خير. گروپرق اين ستحقااشما آيا که خواهد داد ضيح توی شما امحل شما بردر  ÷AMEP اتۀ خدمئه کنندراا

نيد انتوکار  اشتغال بهداليل به يا فاميلی داليل به چنانچه ؛ و را توصيه نمايندنگليسی ن اگرفتن لسابهترين طريقۀ ياد به شما توانند می 

 اخذ نمايند تا کالس های خود را ديرتر آغاز نمائيد.ی شما ای برتوانند تاييديه اآنها می شويد، ر نگليسی حاضدر صنف های ا

اين آنها خواهد داد. ه رست به شما مشوای شما ز هابيشتر مناسب نيارس( ه )کوام دورکدرد اينکه موکنندۀ خدمات شما در ئه ارامؤسسۀ 

نمايند به شما کمک توانند آنها می دهند. می م نجاانگليسی شما ن انستن لسافعلی داح سطو ضعيت فاميلی ر، وکاايط شرس ساابر ر را کا

 شته باشيد. هم دا AMEPپس از تحصيالت مۀ ادای اپالنی بر

 در مدتی که من انگليسی ياد ميگيرم از اطفال من کی مواظفت خواهد کرد؟

د ترتيبي براي کودکستان رايگان هم بدهد. کودکستان رايگان شما مي تواند موقعي که در صنفها شرکت مي کني AMEPارائه کنندۀ 

 تنها براي اطفالي ارائه مي شود که به سن 

 مکتب نرسيده اند، و فقط در زماني که مصروف در صنف لسان انگليسي هستيد.

 خود تهيه کنيد. AMEPبرای معلومات بيشتري در اين خصوص، ورق معلوماتی مراقبت از کودکان را از مرکز 

 ؟کجا من تعليم می بينمدر 

ی ها محل در ند که ، و آخر هفته ها( دارشبانه، نه)روزامختلف  گامدر هنقت و نيمه وقت تمام وی ها ه دورمت ن خدئه کنندگاارا

 د. می شوار برگز کز محلیامرها ، و کالج ها، قبيل مکتب متفاوتی از 

 ند. دارمرکز و خارج از ستائی ط رونقارگ، در ی بزها ه بر شهروعالهم ئی هاه ۀ خدمت دورئه کنندت ارامؤسسااين 

 د؟چی می شوم ضر شودر صنف ها حانم اگر نتوا

عالوه بر تدريس در صنف های درسی، انواع ديگری از آموزش، بشمول طرح معلم خانگی و همچنين خود آموزی بسته به استعداد 

 ش، در اختيار مراجعين می باشد.خوي

 دوره از راگرفتن د يا

رد اين کورس موتواند در منطقۀ شما می در  AMEPام گروپرۀ ئه کننددور دارد. اراه از راگرفتن ام ياد گروپريک  AMEPام گروپر

 يد. ئه نماارابيشتری ت به شما معلوما

به ارائه ميشود. شما همچنان بصری و سمعی و وسايل  ی درسیب هاکتا اين پروگرام يا از طريق انترنيت و يا هم از طريق يک بسته

 نمائيد.صرف قت رس وکواين ی اپنج ساعت برحد اقل بايد در هفته شت. خواهيد دامعلم مسلکی يک منظمی با تيلفون تماس سيله و

ی ابردن کرن پرسارۀ خود تان، بادر خن گفتن سها و اعالنات تبليغاتی، نامه ن روزندراديو، خوابه ن شنيدها بشمول فعاليت تمرينات و 

 می باشد. ی رنامه نگادن فورمه ها، و کر، تکميل گرفتنت معلوما

 معلم سرخانهح طر

يا در محلی در خانه خود تان با کمک معلم شويد، حاضر در صنف نيد الی نتووشته باشيد را دا AMEPام گروپرق ستحقااگر شما ا

 نيد. تواگرفته می ياد نگليسی اباشد،کهبرای هردوی شما مناسب 

با را شما ، و هدنگليسی کمک نمودر تمرين ابه شما ، گفتخواهد نگليسی سخن ن اگرفتن لسايقۀ ياد طرين بهتررد مودر معلم با شما اين 

 خواهد ساخت. ليا آشنا استردر امره روزندگی ز

 يد. ئه نمااراه به شما رمشوو بيشتر ت لومامعح طرتواند در خصوصيات می ، AMEPۀ خدمات ئه کنندارامؤسسه 
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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 

 ی ياد بگيريد.انگليس www.amepdl.net.auدر  AMEPمی کند از طريق ويبسايت آموزش از راه دور 

و اشخاصی که قصد مهاجرت به  AMEPاين وسيلۀ رايگان انترنتی )آنالين( در دسترس همکان بشمول مراجعينی غير از شاگردهای 

  استراليا را دارند و می خواهند مهارت های لسان انگليسی خود را بهتر نمايند هم می باشد.

  AMEPقبل از شروع کردن صنف های

 تان تعيين کنيد تا کارهای زير را طی کنيد: AMEP، شما بايد وقت مالقات را با مرکز AMEPقبل از شروع کردن صنف های 

 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

 ره نياز های کودکستان شما و اينکه مرکز گفتگو در باAMEP چگونه 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

ما با آموختن لسان انگليسی توسط نياز داريد تا آنها را بدست آوريد. پيشرفت شما بسوی دستيابی به اهداف تان در پالن ش

 شما ثبت خواهد شد.

 معلومات بيشتر

 Skilling Australia) مهارت بخشيدن به استراليا سانیت رمعلوماخط تيلفون  بهتوانيد شما می ، بيشترت ی معلوماابر

information line) نيدزنگ بزمحلی( مصرف يک تيلفون ليا با استرانقطۀ )از هر  73 38 13رۀ به شما. 

توانيد از می ، را به شماام گروپرنندۀ اين ئه کارامؤسسۀ اينکه نزديکترين جمله ، از AMEPن مواپيرت معلوما

www.industry.gov.au/amep  .بدست آريد 

ليا با استرانقطۀ )از هر  015 535رۀ ( شماTISسری )اسرخدمات ترجمانی )تحريری و شفاهی( با ز داريد، نياترجمانی گر به کمک ا

 يد.ئه می نماروز و هفت روز هفته اراساعت شبانه  40خدمات ترجمانی را مؤسسه تماس بگيريد. اين محلی( مصرف يک تيلفون 

http://www.industry.gov.au/amep
http://www.industry.gov.au/amep

