พัฒนาภาษาอังกฤษ
เพือ� อนาคตทีส� ดใส
ตัง� ถิน
� ฐานในออสเตรเลียและใช้ชวี ติ อย่างอิสระด้วยบทเรียน
ภาษาอังกฤษฟรี

ภาษาอังกฤษเพื�อการดําเนิ นชีวต
ิ
เรียนรูบ
้ ทสนทนาภาษาอังกฤษสําหรับชีวต
ิ ประจําวัน
มีสว่ นร่วมกับชุมชนท้องถิ�นของคุณอย่างมั�นใจ
ิ อย่างอิสระใน
เพิ�มพูนทักษะการใช้ภาษาและการใช้ชีวต
ออสเตรเลีย

เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ
� ั นเรียนหลักสูตร AMEP
“ตอนทีฉ
นอกจากได้เรียนพูดภาษาอังกฤษแล้ว
ยังได้ผูกมิตรกับเพือ� นใหม่ๆ อีกด้วย
ฉั นอยากพัฒนาภาษาอังกฤษต่อไป
เพือ� จะใช้ชีวติ ในออสเตรเลียได้อย่างเต็
มที� และจะเรียนต่อไปเรือ� ยๆ
เพือ� ทํา�นให้เป็ นจริง”
Seul-Hee Kim

สามารถเข้าเรียนได้ถึง 510 ชั�วโมง
ผูกมิตรกับเพื�อนใหม่และสร้างเครือข่ายสนั บสนุ นของคุณ
เรียนรูก้ ารเข้าถึงบริการต่างๆ ของรัฐบาล
รวมถึงการสนั บสนุ นด้านการสอบเพื�อเป็ นพลเมือง
(Citizenship Test)

จบหลักสูตร AMEP ของคุณ ภายใน 5 ปี
นั บจากการเดินทางมาถึงออสเตรเลีย

“ฉั นได้เรียนรูอ้ ะไรต่างๆ มากมายจาก
AMEP และได้รบ
ั ข้อมูลต่างๆ
ทีเ� กีย� วกับผู้คนและการศึกษาของออสเต
รเลีย
หลักสูตรนี �สนุ กและมีประโยชน์ มากค่ะ”
Maysaa Durbali
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รับบริการดูแลเด็กฟรี ในขณะที�คณ
ุ เข้าเรียน
(สําหรับเด็กอายุตา�ํ กว่า 5 ปี )
รับคําแนะนํ าเกี�ยวกับแนวทางแบบตัวต่อตัว
บทเรียนต่างๆ ที�พัฒนาเพื�อความต้องการด้านการเรียน
และเป้ าหมายเฉพาะด้านของคุณ
สามารถเข้าเรียนเพิ�มเติมได้หากจําเป็ น
ได้รบั การสนั บสนุ นและคําแนะนํ าอย่างต่อเนื� องจากเจ้าหน้ า
ที�ผู้มีประสบการณ์ ของเราทั�วทัง� รัฐ

ิ ธิเ� รียนหรือไม่?
ฉั นมีสท

ฉั นจะลงทะเบียนเรียนได้อย่างไร?

ิ ธิ� ได้เรียนในหลักสูตร AMEP หากคุณ
คุณอาจมีสท

ขัน
� ตอนที� 1

เดินทางมาถึงออสเตรเลียในช่วง 6 เดือนที�ผ่านมา

ตรวจสอบว่าคุณได้รบั สิทธิห
� รือไม่

ถือวีซ่าครอบครัว วีซ่าทักษะ วีซ่ามนุ ษยธรรม วีซ่าแต่งงาน
หรือวีซ่าชั�วคราวที�อนุ มัติ ให้เรียนได้*

โทรศัพท์: (07) 3244 5488
อีเมล: tells@tafe.qld.edu.au

มีทักษะเล็กน้ อยหรือไม่มีทักษะเลยในด้านการพูด การอ่าน
หรือการเขียนภาษาอังกฤษ

หรือ
เยีย� มชมสถาบัน TAFE รัฐควีนส์แลนด์ทีอ� ยู่ ใกล้บา้ นคุณ
เข้าไปดูท�ี tafeqld.edu.au/amep

มีอายุเกิน 18 ปี (ผู้ย้ายถิ�นวัยเยาว์บางคนที�มีอายุระหว่าง
15-17 ปี อาจได้รบ
ั สิทธิ�เช่นกัน)

โปรดเตรียมข้อมูลหนั งสือเดินทางและวีซา่ ของคุณไว้ ให้
พร้อม
หากคุณต้องการความช่วยเหลือด้านการแปลภาษาโปรดโ
ทรศัพท์ ไปทีบ� ริการแปลและล่าม (TIS National)
ทีห� มายเลข 131 450 ก่อนโทรหาเรา
กรุณาเผือ� เวลาให้ โทรศัพท์สายนี � 30 นาที

“สถาบัน TAFE
ช่วยฉั นในการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ
เพือ� เตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย
และทําให้ธุรกิจใน�นของฉั นเป็ นจ
ริง”

ขัน
� ตอนที� 2

Abebe Dadi Tullu

เข้ารับการประเมินภาษาอังกฤษกับทีป� รึกษา
TAFE ท้องถิน
�

ยืดหยุ่น � ตรงประเด็น � มุ่งเน้ น
เต็มเวลาหรือไม่เต็มเวลา

ขัน
� ตอนที� 3

ทีป� รึกษา TAFE
ท้องถิน
� ของคุณจะกําหนดชัน
� เรียนให้กบั คุณ

บริการสอนพิเศษฟรีท�ีบ้าน

้ ละใช้ทรัพยากรต่างๆ
การเรียนรูแ
ผ่านทางเว็บ

*สําหรับรายการของวีซ่าชั�วคราวที�อนุ มัติ ให้เรียนได้ โปรดดูที�เว็บไซต์
www.education.gov.au/eligible-temporary-visas-amep
โปรดจําไว้วา่ วีซ่าชั�วคราวที�อนุ มัติ ให้เรียนได้นั�น ไม่รวม วีซ่าทํางานและท่องเที�ยว (work
and holiday visa) วีซ่าท่องเที�ยว-ทํางาน (working holiday visa)
หรือวีซ่าผู้มาเยือน (visitor visa)

สําหรับข้อมูลเพิ�มเติมหรือตรวจสอบสิทธิ�ของท่าน โปรดติดต่อ
TAFE Queensland English Language and Literacy Services
โทรศัพท์: 07 3244 5488 อีเมล: tells@tafe.qld.edu.au
ดูที�เว็บไซต์ : tafeqld.edu.au/amep
The Adult Migrant English Program (AMEP) is funded by the Australian Government Department of
Education and Training. In Queensland, the AMEP is delivered through TAFE Queensland.
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