ما می توانیم به شما کمک کنیم تا زبان انگلیسی را بیاموزید
چرا باید زبان انگلیسی را بیاموزم؟
حاال که در استرالیا هستید ،آموختن زبان انگلیسی بسیار برای شما حائز اهمیت است.
انگلیسی زبان ملی استرالیا است .مردم استرالیا به زبان های متعددی صحبت می کنند ،اما برای اینکه بتوانید به طور کامل با زندگی
استرالیایی ارتباط برقرار کنید نیاز دارید که به زبان انگلیسی صحبت کنید و آن را متوجه شوید .ندانستن زبان انگلیسی ،باعث می شود
دسترسی به خدمات اساسی و مستقل شدن ،از جمله یافتن شغل ،برای شما دشوار گردد .اگر مایل باشید یک شهروند استرالیایی شوید
نیز دانستن زبان انگلیسی الزامی است.

برنامه آموزش زبان انگلیسی به مهاجران بزرگسال چیست؟
برنامه آموزش زبان انگلیسی به مهاجران بزرگسال ) (AMEPیک برنامه با بودجه دولتی است که به مهاجران و پناهندگان واجد
شرایط کمک می کند تا مهارتهای اولیه زبان انگلیسی را بیاموزند تا بتوانند با موفقیت در استرالیا مستقرشوند.
عالوه بر کمک به شما جهت تقویت مهارتهای زبان انگلیسی ،با شرکت در برنامه  ،AMEPشما مسائلی درباره جامعه ،فرهنگ و
رسوم استرالیا را نیز فرا خواهید گرفت .شما همچنین با سایر تازه واردان که سابقه ،تجربیات و اهداف مشابهی با شما دارند مالقات
خواهید کرد .شرکت در برنامه  AMEPاحتماالً به شما کمک می کند تا دوستان جدید زیادی در استرالیا بیاید.

آیا واجد شرایط حضور در این برنامه هستم؟
اگر یک مهاجر یا پناهنده بزرگسال در حال استقرار در استرالیا باشید ،یک ویزای اقامت دائم یا ویزای موقت به شما اعطا شده باشد و
فقط کمی انگلیسی بدانید و یا اصالً زبان انگلیسی را ندانید ،ممکن است واجد شرایط حضور در این برنامه باشید .برخی از مهاجران
نوجوان  15تا  17ساله نیز ممکن است واجد شرایط تحصیل در برنامه  AMEPباشند.
شما باید طی شش ماه پس از ورود به استرالیا یا از تاریخ آغاز اعتبار ویزای خود نزد یک ارائه دهنده خدمات  AMEPثبت نام کنید
و طی یک سال از ورود به استرالیا کالس های زبان انگلیسی خود را شروع کنید.
شما می توانید تا حداکثر  510ساعت طی  5سال از تاریخ ورود به استرالیا یا آغاز اعتبار ویزا در کالس های زبان  AMEPشرکت
کنید.
در صورتیکه به دلیل تجربیات دشوار پیش از مهاجرت (مانند شکنجه یا ضربه روحی) یا تحصیالت محدود ،دارای نیازهای ویژه
هستید ممکن است واجد شرایط آموزش اضافی نیز باشید.
به عالوه ،خدمات آموزشی اضافی از طریق برنامه روش های آمادگی زبانی برای اشتغال و آموزش ) (SLPETنیز در دسترس
متقاضیان  AMEPقرار دارد SLPET .دوره ای اشتغال-محور را به متقاضیان ارائه می دهد تا به آنها کمک کند حین آشنایی با
فرهنگ و روال کاری محیط کار استرالیا ،زبان انگلیسی با زمینه شغلی خاص را نیز فرا بگیرند.

هزینه این برنامه چقدر خواهد بود؟
اکثر افرادی که واجد شرایط تحصیل در برنامه  AMEPهستند نباید هزینه ای پرداخت کنند.
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چه کسی به من آموزش خواهد داد؟
برنامه  AMEPاز طریق ارائه دهندگان خدمات مانند کالج های  ،TAFEسازمان های آموزشی ایالتی و سازمان های خصوصی و
غیر انتفاعی ارائه می شود .این ارائه دهندگان خدمات ،معلمانی را استخدام می کنند که در آموزش زبان انگلیسی به متکلمان زبان های
دیگر آموزش دیده اند.
ارائه دهنده خدمات محلی  AMEPبه شما اطالع می دهد که واجد شرایط حضور در این برنامه هستید یا خیر .آنها همچنین می توانند
بهترین روش برای یادگیری زبان انگلیسی را به شما توصیه کنند و در صورتیکه بنا به علل خانوادگی یا کاری نیاز داشته باشید کالس
ها را با تاخیر آغاز کنید ،مجوز این کار را برای شما فراهم می کنند.
ارائه دهنده خدمات به شما اطالع خواهد داد که چه دوره ای به بهترین شیوه نیازهای شما را تامین خواهد نمود .آنها این کار را با
توجه به شرایط کاری و خانوادگی و سطح کنونی دانش زبان انگلیسی شما انجام می دهند .آنها همچنین می توانند در زمینه برنامه
ریزی برای تحصیالت بیشتر پس از اتمام دوره  AMEPبه شما کمک کنند.

هنگامیکه مشغول آموختن زبان انگلیسی هستم چه کسی از فرزندان من مراقبت می
کند؟
هنگامیکه در کالس ها شرکت می کنید ،ارائه دهنده خدمات  AMEPشما می تواند خدمات نگهداری از کودک رایگان برای شما فراهم
کند .خدمات نگهداری از کودک به صورت رایگان فقط طی مدتی که شما در کالس حضور دارید و فقط برای کودکانی ارائه می شود
که زیر سن مدرسه هستند.
برای کسب اطالعات بیشتر از مرکز  AMEPخود بخواهید که یک بروشور اطالعات خدمات نگهداری از کودک را در اختیار شما
قرار دهد.

در چه محلی آموزش خواهم دید؟
ارائه دهندگان خدمات دوره های تمام وقت و نیمه وقت را در زمان های مختلف (روزها ،عصرها و روزهای آخر هفته) و در مکان
های مختلف از جمله مدارس ،کالج ها و مراکز اجتماعی برگزار می کنند.
ارائه دهندگان خدمات عالوه بر شهرهای بزرگ ،در مناطق روستایی و ناحیه ای نیز خدمات ارائه می دهند.

اگر قادر به شرکت در کالس ها نباشم چه اتفاقی می افتد؟
عالوه بر دوره های آموزشی درکالس درس ،انواع دیگری از آموزش نیز برای متقاضیان موجود است ،مانند آموزش از راه دور،
طرح معلم خصوصی در خانه و آموزش الکترونیک خودگام.

آموزش از راه دور
 AMEPدارای برنامه آموزش از راه دور است .ارائه دهنده خدمات  AMEPمی تواند اطالعات و مشاوره بیشتری درباره این دوره
به شما ارائه دهد.
برنامه یا به صورت آنالین و یا از طریق بسته هایی حاوی کتابهای درسی و مطالب سمعی و بصری طبقه بندی شده ارائه می شود.
همچنین شما به طور منظم از طریق تلفن با یک معلم آموزش دیده تماس خواهید داشت .شما ملزم خواهید بود حداقل پنج ساعت در
هفته را صرف این دوره نمایید.
تمرین ها و فعالیت ها عبارتند از گوش دادن به رادیو ،خواندن روزنامه و تبلیغات ،صحبت کردن درباره خود ،پرسیدن اطالعات،
تکمیل فرم ها و نوشتن نامه.
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طرح معلمان خصوصی خانگی
اگر واجد شرایط حضور در دوره  AMEPباشید اما نمی توانید در کالس ها شرکت کنید ،ممکن است قادر باشید در خانه خود یا در
مکانی که برای هر دو نفر شما مناسب است به کمک یک معلم خصوصی انگلیسی یاد بگیرید.
معلم خصوصی می تواند درباره بهترین روش یادگیری انگلیسی با شما گفتگو کند و به شما کمک کند تا روند زندگی روزانه در
استرالیا را بهتر درک کنید.
ارائه دهنده خدمات  AMEPمی تواند اطالعات و مشاوره بیشتری درباره این طرح به شما ارائه دهد.

آموزش الکترونیک خودگام
شما همچنین می توانید با دسترسی رایگان به مدول های آنالین آموزش الکترونیک خودگام از طریق وب سایت آموزش ازراه دور
 AMEPبه آدرس  ،www.amepdl.net.auزبان انگلیسی را بیاموزید.
این ابزار رایگان آنالین برای همه در دسترس است ،از جمله متقاضیانی که در دوره های  AMEPشرکت نمی کنند ،افرادی که قصد
مهاجرت به استرالیا را دارند و کسانی که می خواهند مهارتهای زبان انگلیسی خود را تقویت کنند.

پیش از آغاز کالس های AMEP
پیش از آغاز کالس های  AMEPشما باید قرار مالقاتی در مرکز  AMEPخود تعیین کنید تا:


سطح زبان انگلیسی شما ارزیابی شود



در مورد تعداد ساعات آموزش هفتگی و نوع کالسی که در آن حاضر می شوید تصمیم گیری شود



نیاز به خدمات نگهداری از کودک و کمکی که مرکز  AMEPمی تواند در این زمینه به شما ارائه دهد ،مورد بحث قرار بگیرد



یک راهنما و روش آموزش شخصی برای شما تهیه شود که در آن اهداف آموزشی و شغلی و آنچه باید انجام دهید و یاد بگیرید تا
به این اهداف برسید ،در نظر گرفته شده باشد .هر چه بیشتر زبان انگلیسی را فرا می گیرید ،پیشرفت شما در راه رسیدن به این
اهداف در برنامه شما ثبت خواهد شد.

اطالعات بیشتر
برای کسب اطالعات بیشتر ،می توانید از هر نقطه از استرالیا با هزینه ای معادل تماس محلی با خط اطالع رسانی تقویت مهارت
استرالیا به شماره  13 38 73تماس بگیرید.
اطالعات مربوط به  ،AMEPاز جمله نزدیک ترین مرکز خدمات به شما ،در وب سایت  www.industry.gov.au/amepقابل
دسترسی است.
اگر نیاز به ترجمه همزمان دارید ،از طریق شماره  131 450با خدمات سراسری ترجمه و ترجمه همزمان ) (TISتماس بگیرید
(هزینه تماس محلی از هر نقطه از استرالیا) .آنها به صورت  24ساعته و  7روز هفته خدمات ترجمه و ترجمه همزمان ارائه می
دهند.
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