
ده و پروگرام نو آمدگان  پروگرام انگلییس فشر

یلیا )   به
ر

الیای جنوب  ساوت آست
ر

( است
الیا فراهم یم نماید. احمایت زبه  یوزارت تعلیم و ترب ده  را برای شاگردان نو آمده  به استر ، این پروگرامن انگلییس فشر به نام در مکتب های ابتدایی

ده  نو آمدگان  پروگرام ، مو چه در سه سال دوی نخستمتوسطه چه در سه سال  نامیده یم شود.  در مکتب  (IELP)پروگرام زبان انگلییس فشر

(NAP)   ن در ن زبان انگلییس NAPیا  IELPنام دارد. سهم گرفتر  و تحصیل در ساوت آستر مؤثر ترین راه یاد گرفتر
ی

اشد. یلیا یم ب  مورد نیاز برای زندگ

ین و مناسب ترین متعهد به بهبود مداوم برای حصول اطمینان  NAPو  IELPز مراکهمه  ن دریس از بهتر ارائه متعلمانکه به همه   هستند مضامت 
 یم شوند. 

هر مرکز: 

الیایی آماده یم سازد •
ن دریس استر شاگردان را برای کامیایی در مضامت 

 در جامعۀ ا به شاگردان•
ی

الیایی برای زندگ
یم بخشد.  ماد به نفس تاع ستر

ق زیر به دست یم آید: و این دو از طر 

ده زبان   حمایت • ن انگلییس متخصص به حیث یک زبان یا لهجه ای عالوه   انگلییس فشر (EALD)توسط معلمت 

ن انگلییس به کمک  • ن دریس استفاده در زمینه های یاد گرفتر  مضامت 

علیم  و رویدادهای اجتماع  انواع فعالیت های درون مکتبی و در جامعه ، به شمول چکر های •

 شاگردان  تعداد کم از  با  کالس های  •

یم نمایند تا در پروگرام تعلیم و  از شاگردان و خانواده های آنان حمایت  ن ها  اکارمندان روابط عمویم و ترجممکتب،  دو زباین خدمات مأموران  
ند تربیه   . سهم بگت 

ورت بود برای مدت بیشتر ادامه یم دهند. یم مانند. اگر ضن   NAPو  IELPیک سال در   شاگردان به طور معمول  برای مدت

الیا  12نام نوییس در فاصله زماین    NAPو  IELPط استحقاق برای شر  1در مورد شاگرداین است که به صنف ماه  18، یا ماه از تاری    خ ورود به استر
 یم شوند.   وارد 

ندارند یا ممکن است مجبور به پرداخت فیس شوند.  NAPو  IELPای برخن از طبقات دارندگان ویزه موقت استحقاق بر 

 اشند. ب زه هنگام وقت مالقات برای نام نوییس الزم یم جزئیات وی

د   زبان مراکز پروگرام   ه در سطح مکتب ابتدایی انگلییس فشر
ن   IELPمراکز  ود دارند.ساله یم باشد.  این مراکز در نقاط مختلف وج  12تا    5در سطح ابتدایی برای شاگردان سنت 

ن دریس ابتدایی انگلییس  یم شوند.  ترتیب داده کم و بسته به سن های ابتدایی    IELC ی صنف هاتعداد شاگردان در  به شاگردان با استفاده از مضامت 
ن انگلییس  یاد یم دهند در حایل که زبان ند. نت   یاد یم گت 

: جود داشته باشد به مکتب کمک و شاگردان  ممکن است برای رفت و آمد 

سال باشد  10برای آنهایی که سن آنان کمتر از  •

 آنااگر •
ی

. د دور باش مرکز کیلومتر از   1.75بیش از ن محل زندگ
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ییطوری ترتیب داده یم شوند که شاگرد بتواند با کامیا شوند. پروگرام های انتقال  یکسانکمک یم شود تا با شاگردان معمول مکتب ها   متعلمانبه 
 تب های محیل ادامه دهند. کتحصیالت خود را در م

ده  برای فهرسبر از مکتب ها با برنامه زبان انگلییس به این ویبسایت بروید:  یلفع  فشر

https://www.sa.gov.au/topics/education-and-learning/international-students/english-language-support/learning-
english. 

مکتب متوسطهدر سه سال نخست پروگرام نو آمدگان  
ن  متعلمان ن ا  است کهمکتبی این   ساله یم توانند در مکتب انگلییس متوسطه ادالیید نام نوییس شوند.  17تا  12نو آمده سنت  ملیل  لدر سطح بت 
 دارد.   و اعتبار  رسمیت

: ۀاین مکتب ارائه کنند

کالس هایی در صنف های متفاوت از لحاظ تسلط به زبان انگلییس   •

ده در   •  زمینه دریس الزم   8انگلییس فشر

ن در جامعه •  و  فرصت هایی برای سهم گرفتر

است.   به مکتب متوسطهیک پروگرام انتقال   •

 ب انگلییس متوسطه ادالیید ت مک 

253 Torrens Road, West Croydon SA 5008 
3733 8340 (08)  تلفون:   
dl.1686.info@schools.sa.edu.au  ایمیل:   
www.adsecenglish.sa.edu.au ویبسایت: 

مکتب متوسطه دوم  سه سال پروگرام نوآمدگان در 

ن برای شاگردان بیش از   Thebarton Senior Collegeدر کتب متوسطه م دوم    نو آمدگان در سه سالم پروگرا سال سن   17محییط از بالغت 
 وقت تحصیل نمایند.  -ه تمام یو به شیم باشد که یم خواهند 

ده  از طریق زمینه های دریس به شمول انگلییس،  NAPکورس )دوره(  و  ، ساینس )علوم(، جغرافیا ریاضیاتارائه کنندۀ یک پروگرام انگلییس فشر
الیا  ادامه تحصیل و استخدام در آیندهست. این دوره شاگردان را برای یندۀ شغیل اآ برنامه ریزی برای  ینده، و آ  شغل تعلیم، کامپیوتر، تاری    خ استر
 آماده یم سازد. 

Thebarton Senior College  - کالج سه ساله دوم مکتب متوسطه دبارتون  
40 Ashley Street, Torrensville SA 5031 

5811 8352 (08) تلفون: 
info@tsc.sa.edu.au  ایمیل: 

www.tsc.sa.edu.au           :و��سا�ت
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