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 ما می توانیم در آموختن لسان انگلیسی به شما کمک کنیم

 چرا باید لسان انگلیسی بیاموزم؟

 لسان انگلیسی برای شما بسیار مهم است. حال که شما در استرالیا هستید، آموختن

زندگی استرالیا به شکل  انگلیسی زبان ملی استرالیا است. در استرالیا مردم به زبان های زیادی صحبت می کنند، اما برای اینکه در

، و ان انگلیسی، دسترسی به تعداد زیادی از خدمات مهمزبکنید. بدون  گفتگوکامل سهم بگیرید، شما باید زبان انگلیسی را بدانید و به آن 

باید لسان شوید، شما  همچنان مستقل شدن برای شما مشکل خواهد بود، بشمول یافتن شغل. همچنان اگر آرزو دارید تا شهروند استرالیا

 .انگلیسی را بیاموزید

 برنامه لسان انگلیسی برای کالن ساالن چیست؟

( توسط دولت استرالیا تمویل می شود که به مهاجرین و پناهجویان واجد AMEPبرنامه لسان انگلیسی برای مهاجرین کالن سال )

گلیسی را بیاموزند تا در استقرار موفقانه آنها در استرالیا به آنها مساعدت شرایط و مستحق کمک می کند تا مهارت های ابتدایی زبان ان

 کند.

به جامعه، ، شما راجع AMEPدر پهلوی آنکه در آموختن مهارتهای زبان انگلیسی به شما کمک می کند، با سهم گیری در برنامه 

. شما افراد تازه وارد دیگر را مالقات خواهید کرد، که ممکن است دارای سوابق، تجارب و میاموزیدفرهنگ و رسوم استرالیا نیز 

 در یافتن دوستان جدید در استرالیا به شما کمک کند.احتماالً  AMEPاهداف مشابه باشند. شرکت کردن در برنامه 

 آیا من واجد شرایط این برنامه هستم؟

چنانچه شما مهاجر یا پناهجوی بزرگ سال باشید که در استرالیا استقرار می یابید، ویزه دایمی برای شما اعطا شده باشد یا مستحق 

می کنید، ممکن است مستحق این برنامه  ویزه موقت باشید، و همچنان به زبان انگلیسی صحبت کرده نمی توانید یا بسیار کم صحبت

 زبان انگلیسی بیاموزند. AMEP کمک سالگی نیز ممکن است بتوانند با 51و  51باشید. بعضی از مهاجرین نوجوان بین سن 

آمدن تان به استرالیا یا از  ثبت نام کنید و در مدت یک سال  AMEPشما باید در مدت شش ماه از آمدن تان با ارائه کننده خدمات 

 تاریخ آغاز ویزه تان، صنوف تدریس زبان انگلیسی را آغاز کنید.

زبان  AMEPساعت با برنامه  155شما می توانید در مدت پنج سال از تاریخ آمدن تان به استرالیا یا شروع ویزه تان، برای مدت الی 

 موزید.انگلیسی را بیا

بل از مهاجرت تان )مثالً شکنجه و تکان ممکن است شما مستحق تدریس اضافی نیز باشید، در صورتی که بخاطر تجربه های مشکل ق

 های روانی( و یا هم سابقه سواد آموزی محدود تان، نیازمندی های خاص داشته باشید.

( SLPETر لسان به استخدام و آموزش )از طریق برنامه مسیرهای استقرا AMEPبرعالوه، زمان تدریس اضافی برای مراجعین 

به مراجعین کورسی را پیشنهاد می کند که باالی استخدام و کاریابی تمرکز می کند، تا در  SLPETنیز در دسترس می باشد. برنامه 

نایی پیدا آموختن زبان انگلیسی مشخص به حرفه و شغل به آنها کمک کند، و در عین حال با فرهنگ و تجارب محل کار استرالیا آش

 کنند.

 مصرف برنامه چقدر خواهد بود؟

 برای مهاجرین و پناهجویان مستحق هیچ گونه هزینه یی ندارد. AMEPآموزش از طریق برنامه 
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 کی تدریس خواهد کرد؟

، ریاست های معارف ایالتی و سازمان های خصوصی و TAFEاز طریق ارائه کننده گان خدمات چون کالج های  AMEPبرنامه 

غیر انتفاعی ارائه می شوند. این فراهم کننده گان خدمات معلمینی را استخدام می کنند که در بخش تدریس زبان انگلیسی به متکلمین 

 یگر آموزش دیده اند.زبان های د

برای تان خواهد گفت که شما واجد شرایط برنامه هستید یا خیر. آنها همچنان بهترین راه آموختن  AMEPارائه کننده محلی خدمات 

زبان انگلیسی را برای شما توصیه کرده می توانند، و می توانند تالش کنند تا منظوری به تاخیر انداختن شروع صنوف تان را کسب 

 ت ضرورت داشته باشید.قند، در صورتیکه بخاطر فامیل یا دالیل کار به وکن

به شکل بهتری براورده می سازد. آنها این کار را خدمات به شما مشوره خواهند داد که کدام کورس ها نیازمندی های شما  ارائه کننده

آنها همچنان می توانند به شما  را به اساس وضعیت کار و خانوادگی شما و همچنان سطح کنونی زبان انگلیسی شما انجام می دهند.

 پالن تهیه کنید. AMEPکمک کنند که برای تعلیم بیشتر بعد از 

 در حالیکه من زبان انگلیسی میآموزم، از اطفال من کی مواظبت خواهد کرد؟

طفال را برای کودکان شما شما می توانند هنگام حضور شما در صنف، خدمات رایگان مواظبت از ا AMEPفراهم کننده خدمات 

ترتیب دهند. خدمات مواظبت از اطفال رایگان تنها برای آنعده اطفال داده می شود که زیر سن مکتب اند، و تنها در اوقاتی که شما در 

 صنف حضور دارید.

 تان ورق معلومات مواظبت از اطفال را بخواهید. AMEP، از مرکز برای کسب معلومات بیشتر

 در کجا خواهم آموخت؟

فراهم کننده گان خدمات کورس های تمام روز و نیم روز را در اوقات مختلف )روزانه، شبانه، روزهای آخر هفته(، و در مکان های 

 مختلف بشمول مکاتب، کالج ها و مراکز اجتماعی )کیمونتی سنر( ارائه می کنند.

 فراهم کننده گان خدمات این کورس ها را در ساحات روستایی و منطقوی و همچنان در شهرهای بزرگ ارائه می کنند.

 اگر نمی توانم که در صنوف حاضر شوم چه می شود؟

بشمول آموزش از راه دور،  برعالوه تدریس که در صنف ارائه می شود، انواع متبادل تدریس نیز برای مراجعین در دسترس میباشد،

 .تان خود شیوهبرنامه معلم خانگی و آموزش الکترونیکی به 

 آموزش از راه دور

AMEP رنامه آموزش از راه دور می باشد. فراهم کننده خدمات دارای بAMEP  شما می تواند معلومات بیشتر و مشوره راجع به این

 کورس برای تان ارائه کند. 

این برنامه یا از طریق آنالین )انترنت( و یا هم مجموعۀ از کتاب های درسی و مواد سمعی و بصری ارائه می شود. شما توسط تلیفون 

 اتجربه به شکل منظم در ارتباط خواهید بود. شما باید حداقل در هفته پنج ساعت وقت را در کورس سپری کنید.با یک معلم ب

تمرینات و فعالیت ها شامل گوش دادن به رادیو، خواندن روزنامه ها و اعالنات، صحبت کردن راجع به خود تان، پرسیدن معلومات، 

 تکمیل کردن فورمه ها و نوشتن نامه ها می باشد.

 طرح معلم خانگی

 ، شما می توانید لسان انگلیسی را با معلم در خانه و یاباشید و نمی توانید که در صنف حاضر شوید  AMEPچنانچه شما واجد شرایط 

 هم محل دیگری که برای هر دوی تان مناسب باشد، بیاموزید.

و در دانستن زندگی روزانه در استرالیا به شما معلم خانگی می تواند در باره بهترین راه برای آموختن لسان انگلیسی با شما گفتگو کند 

 کمک کند. 

 شما می تواند معلومات بیشتر و مشوره راجع به این طرح به شما ارائه کند. AMEPارائه کننده خدمات 
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 آموزش الکترونیکی به شیوه خود تان

نید با دسترسی به مودول های آموزش الکترونیکی آنالین به شیوه خود تان و از طریق ویب سایت آموزش از راه شما همچنان می توا

 www.amepdl.net.auلسان انگلیسی را بیاموزید. آدرس ویب سایت  AMEPدور 

د، بشمول مراجعین غیر از  ی باش م کس در دسترس  ی هر  ا گان بر ی که قصد دارند به و  AMEPابزار آنالین را ی  د افرا

ی خواهند م د، و  کنن ی شان را بهبود بخشند. استرالیا مهاجرت  س گلی ن ی لسان ا ا  که مهارت ه

 AMEPقبل از آغاز نمودن صنوف 

 خود یک مالقات را ترتیب دهید، تا: AMEPکز را آغاز کنید، شما باید با مر AMEPقبل از اینکه صنف های 

 سطح لسان انگلیسی شما ارزیابی شود؛ 

 وعیت صنف که باید در آن شرکت کنید، موافقه کنید؛راجع به تعداد ساعات که در هر هفته باید مطالعه کنید و ن 

  نیازمندی های مواظبت از اطفال را مورد بحث قرار دهید و اینکه مرکزAMEP چگونه می تواند به شما کمک کند؛ 

 می و حرفوی شما را تعیین خواهد کرد؛ و اینکه شما باید برای دستیابی به این رهنمای مسیر انفرادی را تهیه کند، که اهداف تعلی

اهداف چه کارهایی را انجام دهید و بیاموزید. با آموختن لسان انگلیسی بیشتر توسط شما، پیشرفت شما به سمت دستیابی اهداف 

 تان در پالن تان ثبت خواهد شد.

 معلومات بیشتر

، به  511311 ه شماره برای کسب معلومات بیشتر، شما می توانید از هر کجای استرالیا به خط معلومات استرالیای با مهارت ب

 محلی، زنگ بزنید. مصرف مکالمه

، بشمول نزدیک ترین ارائه کننده خدمات شما، را می توان در ویب سایت AMEPمعلومات راجع به 

www.industry.gov.au/amep .بدست اورد 

تماس بگیرید )از هر کجای  515 015( به شماره TISاگر به کمک ترجمان نیاز دارید، با خدمات ملی ترجمه و ترجمه شفاهی )

 ساعت در روز، هفت روز در هفته ارائه می کنند. 40 استرالیا با مصرف مکالمه محلی(. آنها خدمات ترجمه شفاهی و تحریری را


