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दि�ण अ��ेिलयामा गहन अंगे्रजी भाषा काय�क्रम र 
नवआग�ुक काय�क्रम 
िश�ा िवभागले अ�� ेिलयामा भख�रै आएका िव�ाथ�ह�को लािग गहन अंगे्रजी भाषाबारे सहयोग प्रदान गद�छ। प्राथिमक 
िव�ालयह�मा, यस काय�क्रमलाई गहन अंगे्रजी भाषा काय�क्रम (Intensive English Language Program ) (IELP) भिनन्छ। 
मा�िमक र उ� मा�िमक िव�ालयह�मा, यसलाई नयाँ आग�ुकह�को काय�क्रम (New Arrivals Program ) (NAP) 
भिनन्छ। IELP वा NAP मा भाग िलनु भनेको दि�ण अ�� ेिलयामा ब� र अ�यन गन�को लािग आव�क अंगे्रजी िस�े सबैभ�ा 
प्रभावकारी मा�म हो। 

IELP र NAP का सबै के�ह� सबै िव�ाथ�ह�लाई उ�ृ� र सबैभ�ा उपयु� पा�क्रमह� उपल� गराउने सुिनि�त गन� 
िनर�र सुधार गन� प्रितब� छन्। 

प्र�ेक के�ले: 

• िव�ाथ�ह�लाई अ�� ेिलयाली पा�क्रममा सफलताको लािग तयार गद�छ

• अ�� ेिलयाली समुदायमा ब� िव�ाथ�ह�को आ�िव�ास िवकास गछ� ।

िन� �वस्था माफ� त यो हािसल ग�रएको छ:

• अंगे्रजीलाई एक अित�र� भाषा वा भािषका (EALD) को �पमा िवशेष� िश�कह��ारा गहन अंगे्रजी भाषामा सहयोग गरेर

• पा�क्रमका �ेत्रह� माफ� त अंगे्रजी िसकाएर

• िव�ालय र समुदाय िबच िविभ� प्रकारका गितिविधह�, भ्रमण लगायत सामािजक काय�क्रमह� गराएर

• साना क�ाह� राखेर।

ि�भाषी िव�ालय सेवा अिधकारीह�, सामुदाियक स�क�  अिधकारीह� र दोभाषेह�ले िव�ाथ� र उनीह�का प�रवारह�लाई 
िश�ा काय�क्रममा संल� �न म�त गछ� न्। 

िव�ाथ�ह� सामा�तया IELP वा NAP मा एक वष�स� बस्छन्। यो आव�क भएमा लम्�ाउन सिकन्छ। 

IELP वा NAP को लािग यो� �िनलाई, िव�ाथ�ह�ले आफूलाई अ�� ेिलयामा आइपुगेको १२ मिहना िभत्र भना� भईस�ु पछ�  वा 
�रसेप्शन वा क�ा १ मा भरना गन� िव�ाथ�ह�का हकमा १८ मिहना िभत्र भना� भईस�ु पन� आव�क छ। 

कुनै वग�का अस्थायी िभसाधारकह� IELP र NAP को लािग यो� �दैनन वा शु� ितनु� पन� �न सक्छ। 

भना� गन�लाई एपोइ�मे�मा आउँदा प्रवेशा�ा (िभसा) को िववरण चािहन्छ।  

प्राथिमक गहन अंगे्रजी भाषा काय�क्रम के�ह� 
प्राथिमक IELP के�ह� ५ दे�ख १२ वष� उमेरका िव�ाथ�ह�का लािग �न्। के�ह� िविभ� स्थानमा छन्। 

प्राथिमक IELC ह�मा क�ाह� साना �न्छन् र उमेर अनुसार �व�स्थत �न्छन्। िव�ाथ�ह�लाई प्राथिमक िव�ालयका 
िवषयह� पढाइन्छ साथै अंगे्रजी भाषाको बारेमा पिन िसकाइन्छ। 

य�ा िव�ाथ�ह�का लािग यातायातको सहायता उपल� �न सक्छ: 

• १० वष� मुिनको उमेरका

• जो के�बाट १.७५ िकलोिमटरभ�ा टाढा बस्छन्।

िव�ाथ�ह�लाई मूलधारका िव�ाथ�ह�सँग एकीकरण गन� म�त ग�रन्छ। िव�ाथ�ह�ले आफ्नो स्थानीय िव�ालयमा 
सफलतापूव�क आफ्नो िश�ा जारी रा� सकून् भनेर स्थाना�रण काय�क्रमह� आयोजना ग�रन्छ।  

हालको गहन अंगे्रजी भाषा काय�क्रम भएका िव�ालयह�को सूचीको लािग, https://www.sa.gov.au/topics/education-and-

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

मा�िमक नवआग�ुकह�को काय�क्रम 
१२ दे�ख १७ वष� स�का भख�रै आएका िव�ाथ�ह�लाई एिडलेड सेके�री �ूल अफ इङ्िलस (Adelaide Secondary 
School of English) मा भना� गन� सिकन्छ। यो एक मा�ता प्रा� अ�रा�ि�� य िव�ालय हो। 

यस नवआग�ुकह�को काय�क्रम माफ� त दुबै शैि�क र प्रािविधक माग�ह�मा िश�ा उपल� छ। 

िव�ालयले िन� प्रदान गद�छ: 

• अंगे्रजी प्रवीणताको िविभ� �रह�मा क�ाह� 

• अ�यनको ८ वटा आव�क �ेत्रह�मा गहन अंगे्रजी 

• सामुदाियक सहभािगताका लािग अवसरह� 

• हाई �ूलमा जाने स्थाना�रण काय�क्रम।  

Adelaide Secondary School of English 
253 Torrens Road, West Croydon SA 5008  
फोन: (08) 8340 3733 
इमेल: dl.1686.info@schools.sa.edu.au 
www.adsecenglish.sa.edu.au 

व�र� मा�िमक नवआग�ुक काय�क्रम 
थेबट�न िसनीयर कलेज (Thebarton Senior College) मा व�र� मा�िमक नव आग�ुक काय�क्रमले पूण�कािलन अ�यनमा 
भाग िलन चाहने १७ वष� भ�ा मािथका िव�ाथ�ह�लाई वय� वातावरण प्रदान गद�छ। 

NAP पा�क्रमले अंगे्रजी, गिणत, िव�ान, अ�� ेिलयाको भूगोल र इितहास, कम्�ुटर्, रोजगारीमुलक िश�ा र रोजगारी 
योजनालगायत अ�यनका �ेत्रह� माफ� त गहन अंगे्रजी काय�क्रम प्रदान गद�छ। यसले िव�ाथ�ह�लाई थप अ�यन गन�बारे र 
रोजगारीको लािग तयार गन�छ।  

Thebarton Senior College 
40 Ashley Street, Torrensville SA 5031 
फोन: (08) 8352 5811 
इमेल: info@tsc.sa.edu.au  
www.tsc.sa.edu.au 
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