
 
 

The Australian government recently announced that changes will soon be made to the 

Immigration (Education) Act 1971 

Chính phủ Úc gần đây đã thông báo rằng những thay đổi sẽ sớm được thực 

hiện đối với Đạo luật Nhập cư (Giáo dục) 1971 
 

The Adult Migrant Education Program (AMEP) currently provides new migrants with 510 

hours of free English classes over 5 years. Once the changes have been passed in 

Parliament, they will: 

Chương trình Giáo dục Di cư Người lớn (AMEP) hiện cung cấp cho những 

người di cư mới 510 giờ học tiếng Anh miễn phí trong 5 năm. Khi các thay 

đổi đã được thông qua tại Nghị viện, chúng sẽ: 
 

• remove the limit of 510 hours (unlimited hours until higher level of English is achieved);  

bỏ giới hạn 510 giờ (không giới hạn giờ cho đến khi đạt được trình độ tiếng 

Anh cao hơn); 
• remove the time limits on enrolling, commencing and completing AMEP tuition (for 

those already in Australia as at 1 October 2020); 

bỏ giới hạn thời gian ghi danh, bắt đầu và hoàn thành học phí AMEP (đối 

với những người đã ở Úc vào ngày 1 tháng 10 năm 2020); 
• raise the exit point for the program (from functional to vocational English); 

nâng điểm đầu ra cho chương trình (từ tiếng Anh chức năng sang tiếng 

Anh nghề); 
 

These changes mean that more migrants will be able to access free English classes for 

longer and until they reach a higher level of proficiency. 

Những thay đổi này có nghĩa là nhiều người di cư sẽ có thể tiếp cận các lớp 

học tiếng Anh miễn phí lâu hơn và cho đến khi họ đạt được trình độ thông 

thạo cao hơn. 
 

The changes have not happened yet, but we expect they will take effect in 2021. 

Những thay đổi vẫn chưa xảy ra, nhưng chúng tôi hy vọng chúng sẽ có hiệu 

lực vào năm 2021. 
 

If you are a current or past student and you are interested in more information as it 

becomes available, please register your interest by emailing us at info@gealc.org.au 

Nếu bạn là sinh viên hiện tại hoặc trước đây và bạn muốn biết thêm thông tin khi nó có 

sẵn, vui lòng đăng ký sự quan tâm của bạn bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa 

chỉ info@gealc.org.au 
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