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ေတာင�်သစေ�တးလျြပည်နယ၌် အ�ိှန်အဟန်ုြမင့သ်င�်ကားေပးသည့် 

အဂင်္လိပ်စာ အစီအစဉ်�ငှ့ ်အသစ်ေရာက်လာသမူျား အစီအစဉ်

ပညာေရးဌာနသည် �သစေ�တးလျ�ိငုင်�ံှ ိအသစ်ေရာက�်ှိလာေသာ ေကျာငး်သူေကျာငး်သားများအတွက် အ�ှိနအ်ဟုန ်

တုိးြမင့သ်င�်ကားေပးသည့် အဂင်္လိပ်စာကုိ သင�်ကားေပးပါသည်။ မူလတနး်ေကျာငး်များတွင ်ဤအစီအစဉ်ကုိ 

အ�ှိနအ်ဟုနြ်မင့သ်င�်ကားေပးသည့် အဂင်္လိပ်စာ အစီအစဉ် (Intensive English Language Program (IELP)) ဟုေခါ်သည်။ အထက်တနး်�ငှ့ ်

အ�ကီးတနး် အထက်တနး်ေကျာငး်များတွင ်၎ငး်ကုိ အသစ်ေရာက်လာသူများ အစီအစဉ် (New Arrivals Program (NAP)) ဟုေခါ်သည်။ IELP 

သိုမ့ဟုတ် NAP တွင ်ပါဝငသ်ငယ်ူြခငး်သည် ေတာင�်သစေ�တးလျြပည်နယ်တွင ်ေနထုိငြ်ခငး်�ငှ့ ်ပညာသငယ်ူြခငး်အတွက် လုိအပ်သည့် 

အဂင်္လိပ်စာ ေလလ့ာသငယ်ူြခငး်၏ အထိေရာက်ဆံုး နည်းလမ်းြဖစ်ပါသည်။ 

IELP �ငှ့ ်NAP သင�်ကားေပးသည့် ေကျာငး်အားလုံးသည် ေကျာငး်သူေကျာငး်သား အားလုံးတုိအ့ား အေကာငး်ဆံုး�ငှ့ ်အသင့ေ်တာဆ်ံုး 

သင�်ို း��နး်တမ်းကို သင�်ကားပုိခ့ျေပးရန ်ေသချာေစရနအ်တွက် ဆကတ်ိုက် တိုးတက်မ�များကို လုပ်ေဆာငရ်န ်တာဝနယ်ူထား�ကသည်။ 

ေကျာငး် တစ်ေကျာငး်စီသည် - 

• ေကျာငး်သူေကျာငး်သားများအတွက် �သစေ�တးလျနး် သင�်ို း��နး်တမ်းတွင ်ေအာငြ်မငေ်စရန ်ြပငဆ်ငေ်ပးသည် 

• �သစေ�တးလျနး်လူမ�အသိုငး်အဝုိငး်၌ ေနထုိငရ်နအ်တွက် မိမိကိုယ်မိမိ အားကိုးစိတ် ဖွံ� �ဖိုးေပးသည်။

၎ငး်ကို ေအာက်ပါတိုမှ့တစ်ဆင့ ်ေအာငြ်မငမ်�ရသည်- 

• အ�ှိနအ်ဟုနြ်မင့သ်င�်ကားေပးသည့် အဂင်္လိပ်စာ ပ့ံပုိးမ�ကို အပုိ ဘာသာစကား သိုမ့ဟုတ် အရပ်ေြပာစကား (Additional Language or

Dialect (EALD)) အြဖစ် အထူးြပုဆရာဆရာမများြဖင့ ်သင�်ကားေပးသည်

• အဂင်္လိပ်စာကို သင�်ို း��နး် နယ်ပယ်များမှတစ်ဆင့ ်ေလလ့ာသငယ်ူြခငး်

• ေလလ့ာေရးခရီးများ�ငှ့ ်လူမ�ေရးပဲွလမ်းများအပါအဝင ်ေကျာငး်�ငှ့ ်လူမ�အသိုက်အဝနး်အတွငး် အမျိုးမျိုးေသာ လ�ပ်�ာှးမ�များ 

• ေကျာငး်သူေကျာငး်သား အနည်းငယ်�ှိသည့် စာသငခ်နး်များ။

ဘာသာစကား �စ်ှမျိုးေြပာ ေကျာငး်ဝနေ်ဆာငမ်� အရာ�ှိများ၊ လူမ�အသိုက်အဝနး် ဆက်ဆံေရး အရာ�ှိများ�ငှ့ ်စကားြပနမ်ျားသည် 

ေကျာငး်သူေကျာငး်သားများ�ငှ့ ်၎ငး်တို၏့ မိသားစုများအား ပညာေရး အစီအစဉ်ကို ဝငေ်ရာက်လုပ်ေဆာငရ်န ်ကူညီေပးသည်။ 

ေကျာငး်သူေကျာငး်သားများသည် ေယဘုယျအားြဖင့ ်IELP သိုမ့ဟုတ် NAP တွင ်တစ်�စ်ှ ေန၍သငယူ်�ကရသည်။ ဤကာလကို လုိအပ်လ�င ်

တိုးေပး�ိငုသ်ည်။ 

IELP သိုမ့ဟုတ် NAP သငယ်ူ�ိငုရ်နအ်တွက် ေကျာငး်သူေကျာငး်သားများသည် �သစေ�တးလျ�ိငုင် ံေရာက�်ှိ�ပီး ၁၂ လအတွငး် သိုမ့ဟုတ် 

သူငယ်တနး် သိုမ့ဟုတ် ပထမ�စ်ှအတနး် ဝငေ်ရာက်ေနသည့် ေကျာငး်သူေကျာငး်သားများအဖို ့ ၁၈ လအတွငး် ေကျာငး်အပ်ရန ်

လုိအပ်သည်။ 

ယာယီဗီဇာ အမျိုးအစား အချို� ကိုငေ်ဆာငထ်ားသူများသည် IELP �ငှ့ ်NAP ကို မရထုိက်ပါ သိုမ့ဟုတ် အခေ�ကးေပးရန ်လုိအပ်�ိငုသ်ည်။ 

ေကျာငး်အပ်ရန ်ရက်ချိနး်ယူသည့်အခါ ဗီဇာ အေသးစိတ်အချက်များ လုိအပ်ပါသည်။ 

မူလတန်း အ�ိှန်အဟုန်ြမင့သ်င�်ကားေပးသည့် အဂင်္လိပ်စာ အစီအစဉ်ေကျာငး်များ

မူလတနး် IELP ေကျာငး်များမှာ အသက် ၅ �စ်ှမှ ၁၂ �စ်ှ အရွယ် ေကျာငး်သူေကျာငး်သားများအတွက် ြဖစ်သည်။ ေကျာငး်များမှာ တည်ေနရာ 

အမျိုးမျိုးတွင ်�ှိပါသည်။ 

မူလတနး်ေကျာငး် IELCs အတနး်များမှာ ေကျာငး်သူေကျာငး်သား ဦးေရနည်း�က�ပီး အသက်အရွယ်အလုိက် စီမံထားသည်။ 

ေကျာငး်သူေကျာငး်သားများကို မူလတနး်ေကျာငး် ဘာသာရပ်များကို အဂင်္လိပ်စာကိုလည်း သင�်ကားေပးေနစဉ် သင�်ကားေပးသည်။ 

ေအာက်ပါ ေကျာငး်သူေကျာငး်သားများအတွက် သယ်ယူပုိေ့ဆာငေ်ရး အကူအညီ ရ�ှိ�ိငုသ်ည်- 

• အသက် ၁၀ �စ်ှေအာက်အရွယ်
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• ေကျာငး်မှ ၁.၇၅ ကီလုိမီတာထက်ေကျာ်လွနေ်သာ ေနရာတွင ်ေနထုိငသူ်များ။ 

ေကျာငး်သူေကျာငး်သားများကို ပုံမှနေ်ကျာငး်တက်သည့် ေကျာငး်သူေကျာငး်သားများ�ငှ့ ်ေပါငး်စည်းသွားေစရန ်ကူညီေပးသည်။ 

ကူးေြပာငး်ေရး အစီအစဉ်များကို စီမံေပးေသာေ�ကာင့ ်ေကျာငး်သူေကျာငး်သားများသည် ၎ငး်တုိ၏့ ေဒသတွငး်ေကျာငး်တွင ်ပညာေရးကုိ 

ေအာငြ်မငစွ်ာ ဆက်လက် သငယ်ူ�ိငုသ်ည်။ 

လက်�ှိ အ�ှိနအ်ဟုနြ်မင့သ်င�်ကားေပးသည့် အဂင်္လိပ်စာ အစီအစဉ် သင�်ကားသည့်ေကျာငး် စာရငး်ကို ဝက်ဘဆ်ိုက် 
https://www.sa.gov.au/topics/education-and-learning/international-students/english-language-support/learning-english 
တွင�်ကည့်ပါ။ 

 
အထက်တန်းေကျာငး် အသစေ်ရာက်လာသမူျား အစီအစဉ် 
အသက် ၁၂ �စ်ှမှ ၁၇ �စ်ှ အရွယ် အသစ်ေရာက်လာေသာ ေကျာငး်သူေကျာငး်သားများသည် Adelaide Secondary School of English တွင ်

ေကျာငး်အပ်�ိငုသ်ည်။ ၎ငး်ေကျာငး်သည် လက်မှတ်ရ အြပည်ြပည်ဆိုငရ်ာေကျာငး် တစ်ေကျာငး်ြဖစ်သည်။ 

ပညာေရး�ငှ့ ်အသက်ေမွးဝမ်းေ�ကာငး် လမ်းေ�ကာငး်များ �စ်ှခုလုံးကို အသစ်ေရာက်လာသူ အစီအစဉ်မှတစ်ဆင့ ်ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည်။ 

ေကျာငး်က သင�်ကားပုိခ့ျေပးသည်မှာ- 

• အဂင်္လိပ်စာ တတ်က�မ်းမ� အဆင့ ်အမျိုးမျိုး�ှိ အတနး်များ 

• သင�်ကားမ� သတ်မှတ်ေနရာ �ှစ်မျိုး�ှိ အ�ှိနအ်ဟုနြ်မင့သ်င�်ကားေပးသည့် အဂင်္လိပ်စာ 

• အသိုငး်အဝုိငး်အတွငး် ပါဝငလု်ပ်ေဆာငရ်နအ်တွက် အခွင့အ်လမ်းများ 

• အထက်တနး်ေကျာငး်သို ့ တက်ရန�်ကားကာလ အစီအစဉ်တစ်ခု။ 

Adelaide Secondary School of English 
253 Torrens Road, West Croydon SA 5008  
ဖုနး်- (08) 8340 3733 

အးီေမးလ် - dl.1686.info@schools.sa.edu.au 

www.adsecenglish.sa.edu.au 
 

အထက်တန်းေကျာငး် အ�ကီးတန်း အသစေ်ရာက်လာသမူျား အစီအစဉ် 

Thebarton Senior College �ိှ အထက်တနး်ေကျာငး် အ�ကးီတနး် အသစ်ေရာက်လာသူများ အစအီစဉ်သည် အချိနြ်ပည့် 

သင�်ကားလိုသည့် အသက် ၁၇ �စှ်အထက် ေကျာငး်သူေကျာငး်သားများအတွက် လူရွယ်ပတ်ဝနး်ကျငတ်စ်ရပ်ကို ဖနတ်ီးေပးသည်။ 

<0} 
NAP သင�်ို း��နး်သည် အ�ှိနအ်ဟုနြ်မင့သ်င�်ကားေပးသည့် အဂင်္လိပ်စာ အစီအစဉ်ကုိ အဂင်္လိပ်စာ၊ သခင်္ျာ၊ သပိ�ံ၊ �သစေ�တးလျနး် ပထဝီ�ငှ့ ်

သမုိငး်၊ ကွနပ်ျူတာ၊ အသက်ေမွးဝမ်းေ�ကာငး် ပညာေရး�ငှ့ ်အသက်ေမွးဝမ်းေ�ကာငး် အစီအစဉ်ေရးဆွဲေရး အပါအဝင ်သင�်ကားမ� 

က�များမှ တစ်ဆင့ ်သင�်ကားေပးပါသည်။ ၄ငး်သည် ေကျာငး်သူေကျာငး်သားများအား ထပ်ဆင့ ်ပညာသင�်ကားရန�်ငှ့ ်

အလုပ်အကိုငရ်�ှိေရးအတွက် �ကိုတငြ်ပငဆ်ငေ်စမည်ြဖစ်သည်။ 

Thebarton Senior College 
40 Ashley Street, Torrensville SA 5031 
ဖုနး်- (08) 8352 5811 

အးီေမးလ် - info@tsc.sa.edu.au  

www.tsc.sa.edu.au 

https://www.sa.gov.au/topics/education-and-learning/international-students/english-language-support/learning-english
mailto:DL.1686.INFO@SCHOOLS.SA.EDU.AU
http://www.adsecenglish.sa.edu.au/
mailto:INFO@TSC.SA.EDU.AU
http://www.tsc.sa.edu.au/
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