
GUJARATI 

સાઉથ ઓસ્ટ�ે િલયામાં ઇન્ટેિન્સવ ઇંિગ્લશ 
લ�ગ્વેજ પ્રોગ્રામ અને ન્યુ અરાઇવલ્સ પ્રોગ્રામ 
િશ�ણ ખાતું ઓસ્ટ�ે િલયામાં નવા આવેલા િવ�ાથ�ઓને અંગે્ર� ભાષામાં સઘન ટેકો પરૂો પાડે છે. પ્રાથિમક શાળાઓમાં 
આ કાય�ક્રમને ઇન્ટેિન્સવ ઇંિગ્લશ લ�ગ્વેજ (આઇઇએલપી) પ્રોગ્રામ કહે છે. માધ્યિમક અન ેઉચ્ચ માધ્યિમક શાળાઓમાં તનેે 
ન્યુ અરાઇવલ્સ પ્રોગ્રામ (એનએપી) કહે છે. સાઉથ ઓસ્ટ�ે િલયામાં રહેવા અને અભ્યાસ કરવા માટે જ�રી અંગે્ર� શીખવાની 
સૌથી અસરકારક રીત આઇઇએલપી અથવા એનએપીમાં ભાગ લેવો એ છે. 

આઇઇએલપી અને એનએપીના તમામ કેન્દ્રો તમામ િવ�ાથ�ઓને શ્રે� અને સૌથી યોગ્ય અભ્યાસક્રમ પહોચંાડવામાં 
આવે તે સુિનિ�ત કરવા માટે સતત સધુારણા માટે પ્રિતબ� છે. 

દરકે કેન્દ્ર: 

• ઓસ્ટ�ેિલયાના અભ્યાસક્રમમા ંસફળતા માટે િવ�ાથ�ઓને તૈયાર કર ેછે 

• ઓસ્ટ�ેિલયાના સમદુાયમાં રહેવા માટે િવ�ાથ�ઓના આ�િવ�ાસનો િવકાસ કર ેછે.

તે નીચેની રીતે પ્રા� થાય છે: 

• વધારાની ભાષા અથવા બોલી (ઇએએલડી) તરીકે અગેં્ર�ના િનષ્ણાત િશ�કો થકી અગેં્ર� ભાષાનો સઘન
ટેકો

• અભ્યાસક્રમના �ેત્રો �ારા અગેં્ર� શીખવુ ં

• પય�ટનો અને સામાિજક કાય�ક્રમો સિહત શાળા અને સમુદાયની અંદર િવિવધ પ્રવૃિ�ઓ

• નાના વગ�.

િ�ભાષી શાળા સેવા અિધકારીઓ, સમુદાિયક સપંક�  અિધકારીઓ અન ેદુભાિષયાઓ, િવ�ાથ�ઓ અને તમેના 
પિરવારોને િશ�ણ કાય�ક્રમ સાથે જોડાવામાં ટેકો આપે છે. 

સામાન્ય રીતે િવ�ાથ�ઓ આઇઇએલપી અથવા એનએપીમાં એક વષ� માટે રહે છે. આવશ્યક હોય તો તે લબંાવી શકાય 
છે. 

આઇઇએલપી અથવા એનએપીને પાત્ર થવા માટે િવ�ાથ�ઓએ ઓસ્ટ�ે િલયામાં આગમનના ૧૨ મિહનાની અંદર અથવા 
િરસેપ્શન કે વષ� ૧માં પ્રવેશતા િવ�ાથ�ઓના િકસ્સામાં ૧૮ મિહનાની અંદર નોધંણી કરાવવી જ�રી છે. 

કેટલાક વગ�ના અસ્થાયી િવઝા ધારકો આઇઇએલપી અને એનએપી માટે પાત્ર નથી અથવા ફી ભરવાની જ�ર પડી શકે 
છે. 

નોધંણીની એપોઇન્ટમેન્ટ લેતી વખતે િવઝાની િવગતો હોવી જ�રી છે. 

પ્રાઇમરી ઇન્ટેિન્સવ ઇંિગ્લશ લ�ગ્વજે પ્રોગ્રામ કેન્દ્રો 
પ્રાઇમરી (પ્રાથિમક) આઇઇએલપી કેન્દ્રો ૫થી ૧૨ વષ�ની વયના િવ�ાથ�ઓ માટે છે. આ કેન્દ્રો િવિવધ સ્થળોએ છે. 

પ્રાથિમક આઇઇએલસીના વગ� નાના હોય છે અને વય પ્રમાણે ગોઠવાયેલા હોય છે. અંગે્ર� ભાષા શીખવાની સાથ ે
િવ�ાથ�ઓને પ્રાથિમક શાળાના િવષયો પણ શીખવવામાં આવે છે. 

નીચેના િવ�ાથ�ઓ માટે પિરવહન સહાય ઉપલબ્ધ હોય શકે છે: 
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• ૧૦ વષ�થી ઓછી ઉંમર હોય 

• જઓે કેન્દ્રથી ૧.૭૫ િકલોમીટર કરતાં વધુ દૂર રહેતાં હોય. 

િવ�ાથ�ઓન ેમુખ્ય પ્રવાહના િવ�ાથ�ઓ સાથે સંકલન કરવામાં મદદ કરવામાં આવે છે. િવ�ાથ�ઓ તમેની સ્થાિનક 
શાળામાં સફળતાપવૂ�ક તમેનું િશ�ણ ચાલુ રાખી શકે તે માટે સંક્રમણ કાય�ક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવે છે. 

વત�માન સઘન અંગે્ર� ભાષા કાય�ક્રમ ધરાવતી શાળાઓની યાદી માટે, https://www.sa.gov.au/topics/education-
and-learning/international-students/english-language-support/learning-english અહી ં�ઓ. 

સેકન્ડરી ન્યુ અરાઇવલ્સ પ્રોગ્રામ 
૧૨થી ૧૭ વષ�ની વયના નવા આવેલા િવ�ાથ�ઓને એિડલેડ સેકન્ડરી સ્કુલ ઓફ ઇંિગ્લશમાં પ્રવેશ આપી શકાય છે. તે 
એક માન્યતા પ્રા� આંતરરા�� ીય શાળા છે. 

ન્યુ અરાઇવલ્સ પ્રોગ્રામ મારફત ેશૈ�િણક અને વ્યાવસાિયક બંને માગ� ઉપલબ્ધ છે. 

શાળા નીચેની સહાય પૂરી પાડે છે: 

• અગેં્ર�માં િનપણુતાના િવિવધ સ્તરને આધાર ેવગ� 

• અભ્યાસના ૮ જ�રી �ેત્રોમા ંસઘન અગેં્ર� 

• સમુદાયમાં ભાગીદારી માટેની તકો 

• હાઇ સ્કુલમાં સંક્રમણ માટેનો પ્રોગ્રામ 

એિડલેડ સેકન્ડરી સ્કુલ ઓફ ઇંિગ્લશ 
૨૫૩ ટોરને્સ રોડ, વેસ્ટ ક્રોયડન એસએ ૫૦૦8  
ફોન: (૦૮) ૮૩૪૦ ૩૭૩૩ 
ઇમેલ: dl.1686.info@schools.sa.edu.au 
www.adsecenglish.sa.edu.au 

િસિનયર સેકન્ડરી ન્યુ અરાઇવલ્સ પ્રોગ્રામ 
થીબાટ�ન િસિનયર કોલેજ ખાતે િસિનયર સેકન્ડરી ન્યુ અરાઇવલ્સ પ્રોગ્રામ ૧૭ વષ�થી વધુ ઉંમરના િવ�ાથ�ઓ, જઓે 
પૂણ�-સમયના અભ્યાસમાં ભાગ લેવા માંગે છે તમેના માટે પુખ્ત વાતાવરણ પૂ�ં પાડે છે. 

એનએપી અભ્યાસક્રમ અંગે્ર�, ગિણત, િવ�ાન, ઓસ્ટ�ે િલયાનુ ંભૂગોળ અને ઇિતહાસ, કોમ્પ્યુટર, કારિકદ� િશ�ણ અને 
કારિકદ� આયોજન સિહતના અભ્યાસના �ેત્રો �ારા સઘન અંગે્ર� કાય�ક્રમ પરૂો પાડે છે. ત ેિવ�ાથ�ઓને વધુ અભ્યાસ 
અને રોજગાર માટે તૈયાર કરશે. 

થીબટ�ન િસિનયર કોલેજ 
૪૦ એ�ી સ્ટ� ીટ, ટોરને્સિવલ 
ફોન: (૦૮) ૮૩૫૨ ૫૮૧૧ 
ઇમેલ: 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
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/

	સાઉથ ઓસ્ટ્રેલિયામાં ઇન્ટેન્સિવ ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ પ્રોગ્રામ અને ન્યુ અરાઇવલ્સ પ્રોગ્રામ
	પ્રાઇમરી ઇન્ટેન્સિવ ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ પ્રોગ્રામ કેન્દ્રો
	સેકન્ડરી ન્યુ અરાઇવલ્સ પ્રોગ્રામ
	સિનિયર સેકન્ડરી ન્યુ અરાઇવલ્સ પ્રોગ્રામ


