
ARABIC 

�ة المكثف و�رنامج الوافدين   ف برنامج اللغة اإلنجل�ي
ال�ا ي جنوب أس�ت

 الجدد �ف
ي المدارس االبتدائ�ة ، �س� هذا ال�ب 

ال�ا. �ف �ة للطالب الذين وصلوا حديثا إ� أس�ت ف ي اللغة اإلنجل�ي
نامجتقدم وزارة التعل�م دعما مكثفا �ف
�ة المكثف   ف ي المدرسة و ).  IELP(برنامج اللغة اإلنجل�ي

ي  ).  NAP(   الثان��ة والثان��ة عل�ا، �س� برنامج الوافدين الجدد  �ف
أو   IELPالمشاركة �ف

NAP  .ال�ا ي جنوب أس�ت
�ة الالزمة للع�ش والدراسة �ف ف  �ي الط��قة األ��� فعال�ة لتعلم اللغة اإلنجل�ي

ي 
م جميع المرا�ز �ف ف ف المستمر للتأ�د من تقد NAPو  IELPتل�ت ها مالءمة لجميع الطالب. بالتحسني  �م أفضل المناهج الدراس�ة وأ���

 كل مركز: 

ال�ة  • ي المناهج الدراس�ة األس�ت
�عد الطالب للنجاح �ف

ا�ي  • ي المجتمع األس�ت
 �طور ثقة الطالب للع�ش �ف

 و�تحقق ذلك من خالل: 

�ة كلغة أو لهجة  • ف ي اللغة اإلنجل�ي
ف �ف ف متخصصني �ة مع مدرسني ف  ) EALDإضاف�ة ( دعم مكثف للغة اإلنجل�ي

�ة من خالل مجاالت المناهج الدراس�ة  • ف  تعلم اللغة اإلنجل�ي

ي ذلك الرحالت والمناسبات االجتماع�ة  •
 مجموعة متنوعة من األ�شطة داخل المدرسة والمجتمع ، بما �ف

ة.  •  صفوف دراس�ة صغ�ي

جمون الفور  ي برنامج  �دعم ضباط الخدمات المدرس�ة ثنائيو اللغة وضباط االتصال المجتم�ي والم�ت
�ون الطالب وأ�هم للمشاركة �ف

 التعل�م. 

ي 
 لمدة عام واحد. �مكن تمد�د هذا إذا لزم األمر.  NAPأو  IELPيب�ت الطالب عموما �ف

ي غضون ،  NAPأو  IELPل�ي تكون مؤهال للحصول ع� 
ال�ا ، أو  12�جب �سج�ل الطالب �ف ي حالة   18شهرا من وصولهم إ� أس�ت

شهرا �ف
 الحضانة أو السنة االو�.  دخول الطالب إ�

ف للحصول ع�  ات المؤقتة غ�ي مؤهلني  أو قد �طلب منهم دفع رسوم.  NAPو  IELPبعض فئات حام�ي التأش�ي

ة مطل��ة عند تحد�د موعد للتسج�ل.   تفاص�ل التأش�ي

�ة المكثف األسا�ي مرا�ز ب ف رنامج اللغة اإلنجل�ي
ف األساس�ة مخصصة للطالب الذين   IELPمرا�ز  اوح أعمارهم بني ي مواقع مختلفة.   12و   5ت�ت

 عاما. وتقع هذە المرا�ز �ف

ي 
ة ومنظمة حسب العمر. يتم تعل�م الطالب مواد المدرسة االبتدائ�ة بينما يتعلمون أ�ضا عن   IELCsالصفوف الدراس�ة �ف االبتدائ�ة صغ�ي

�ة.  ف  اللغة اإلنجل�ي

ي النقل متاحة للطالب: 
 قد تكون المساعدة �ف

 سنوات من العمر  10أقل من   •

 ك�لوم�ت من المركز   1.75الذين �ع�شون ع� بعد أ��� من •
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ي  
. يتم تنظ�م برامج انتقال�ة حىت يتمكن الطالب من مواصلة تعل�مهم بنجاح �ف ف يتم مساعدة الطالب ع� االندماج مع الطالب العاديني

 مدرستهم المحل�ة. 
   : ي

وئف �ة المكثف الحا�ي ، قم ب��ارة الموقع االل��ت ف ي لديها برنامج اللغة اإلنجل�ي للحصول ع� قائمة بالمدارس الىت  
https://www.sa.gov.au/topics/education-and-learning/international-students/english-language-support/learning-

english. 

ي المرحلة الثان��ة 
 برنامج الوافدين الجدد �ف

ف   اوح أعمارهم بني ي مدرسة أد�ال�د الثان��ة  17و   12�مكن �سج�ل الطالب الوافدين حديثا الذين ت�ت
�ة. هذە مدرسة   عاما �ف ف للغة اإلنجل�ي

 دول�ة معتمدة. 

 تتوفر كل من المسارات األ�اد�م�ة والمهن�ة من خالل برنامج الوافدين الجدد. 

 توفر المدرسة: 

�ة  • ف  فصول دراس�ة ع� مست��ات مختلفة من إجادة اللغة اإلنجل�ي

ي ثمان من مجاالت الدراسة المطل��ة  •
�ة المكثفة �ف ف  اللغة اإلنجل�ي

 ة المجتمع�ة فرص المشارك •

 برنامج انتقا�ي إ� المدرسة الثان��ة  •

�ة  ن  مدرسة أد�ال�د الثان��ة للغة اإلنجل�ي
253 Torrens Road, West Croydon SA 5008 

 )  08(  8340 3733الهاتف:  
 : ي

وين �د اإلل��ت  dl.1686.info@schools.sa.edu.auال�ب
www.adsecenglish.sa.edu.au 

 برنامج الوافدين الجدد للمرحلة الثان��ة العل�ا
ي كل�ة ثيبارتو 

ف للطالب الذين ت��د أعمارهم عن يوفر برنامج الوافدين الجدد الثانوي �ف ي   17ن العل�ا بيئة للبالغني
عاما والذين يرغبون �ف

ي الدراسة بدوام كامل. 
 المشاركة �ف

�ة وال��اض�ات والعلوم والجغراف�ا    NAPتوفر دورة  ف ي ذلك اللغة اإلنجل�ي
�ة من خالل مجاالت الدراسة بما �ف ف برنامجا مكثفا للغة اإلنجل�ي

ا�ي وال . هذا سوف �عد الطالب لم��د من الدراسة والتوظ�ف. والتار�ــــخ األس�ت ي
ي والتخط�ط الوظ��ف  حوسبة والتعل�م المهىف

 

 كل�ة ثيبارتون العل�ا 
40 Ashley Street, Torrensville SA 5031 

 ) 08( 8352 5811الهاتف:  
info@tsc.sa.edu.au : ي

وين �د اإلل��ت  ال�ب
www.tsc.sa.edu.au 
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