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ਦੱਖਣੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਇੰਟ�ਿਸਵ ਇੰਗਿਲਸ਼ 
ਲ� ਗੂਏਜ ਪ�ਗੋਰਾਮ ਅਤੇ ਿਨਊ ਅਰਾਈਵਲਜ਼ ਪ�ੋਗਰਾਮ 
ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਨਵ� ਪਹੁੰਚੇ (ਿਨਊ ਅਰਾਈਵਲਜ਼) ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਡੰੂਿਘਆਈ ਨਾਲ 
(ਇੰਟੈਨਿਸਵ) ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਿਵੱਚ, ਇਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਇੰਟ�ਿਸਵ ਇੰਗਿਲਸ਼ ਲ�ਗੂਏਜ ਪ�ੋਗਰਾਮ (IELP) ਿਕਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਿਵੱਚ, ਇਸਨੰੂ ਿਨਊ ਅਰਾਈਵਲਜ਼ ਪ�ੋਗਰਾਮ (NAP) ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ 
ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਪੜ�ਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਦਂੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਸੱਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ IELP ਜਾ ਂNAP ਿਵੱਚ ਭਾਗ 
ਲੈਣਾ। 

IELP ਅਤੇ NAP ਦੇ ਸਾਰ ੇਕ�ਦਰ ਿਨਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ ਿਲਆਉਣ ਪ�ਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕ ੇਿਕ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ 
ਅਤੇ ਸਭ ਤ� ਢੁੱਕਵਾ ਂਪਾਠਕ�ਮ ਸਾਰ ੇਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁਚੰਾਇਆ ਜਾਵੇ। 

ਹਰ ਇੱਕ ਕ�ਦਰ: 

• ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਆਸਟ�ੇਲੀਅਨ ਪਾਠਕ�ਮ ਿਵੱਚ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 

• ਆਸਟ�ੇਲੀਅਨ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੰੂ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: 

• ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੰੂ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾ ਂਉਪਭਾਸ਼ਾ (EALD) ਦੇ ਰਪੂ ਿਵੱਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਿਧਆਪਕਾ ਂਰਾਹੀ ਂਇੰਟੈਨਿਸਵ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ

• ਪਾਠਕ�ਮ ਖੇਤਰਾਂ ਰਾਹੀ ਂਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਸੱਖਣ ਨਾਲ

• ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਸਮਾਗਮਾ ਂਸਮੇਤ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਤਰ�ਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦਆੁਰਾ

• ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨਾਲ।

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਿਵੱਚ ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ, ਕਿਮਊਿਨਟੀ 
ਤਾਲਮੇਲਕਰਤਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ IELP ਜਾਂ NAP ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

IELP ਜਾ ਂNAP ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲੈਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਂਿਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜਾ ਂਸਾਲ 1 ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, 18 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ। 

ਕੁੱਝ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼�ੇਣੀਆਂ IELP ਅਤੇ NAP ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀ ਂਹਨ ਜਾ ਂਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਪ�ਾਇਮਰੀ ਇੰਟ�ਿਸਵ ਇੰਗਿਲਸ਼ ਲ�ਗੂਏਜ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ�ਟਰ 
ਪ�ਾਇਮਰੀ IELP ਕ�ਦਰ 5 ਤ� 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕ�ਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। 

ਪ�ਾਇਮਰੀ IELC ਿਵੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਿਠਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪ�ਾਇਮਰੀ 
ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਪੜ�ਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਿਸੱਖਦੇ ਹਨ। 

ਅਿਜਹੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: 

• ਜੋ 10 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ
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• ਜੋ ਕ�ਦਰ ਤ� 1.75 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਤ� ਵੱਧ ਦੀ ਦਰੂੀ 'ਤੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਮੱੁਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟ�ਾੰਜ਼ੀਸ਼ਨ (ਤਬਦੀਲੀ-ਸ਼ੁਦਾ) ਪ�ੋਗਰਾਮ 
ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ। 

ਅਿਜਹੇ ਸਕੂਲ ਜੋ ਮਜੌੂਦਾ ਵਕਤ ‘ਤ ੇਇਟੰ�ਿਸਵ ਇੰਗਿਲਸ਼ ਲ�ਗੂਏਜ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ�ਾ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ 
https://www.sa.gov.au/topics/education-and-learning/international-students/english-language-support/learning-
english. 'ਤੇ ਜਾਓ 

ਸੈਕੰਡਰੀ ਿਨਊ ਅਰਾਈਵਲਜ਼ ਪ�ੋਗਰਾਮ 
12 ਤ� 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਵ� ਆਏ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਐਡੀਲੇਡ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਆੱਫ ਇੰਗਿਲਸ਼ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ 
ਮਾਨਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ। 

ਿਨਊ ਅਰਾਈਵਲਜ਼ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀ ਂਅਕਾਦਿਮਕ ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ (ਿਕੱਤੇ ਸਬੰਧੀ), ਦੋਵ� ਰਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

ਸਕੂਲ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ: 

• ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 

• ਅਿਧਐਨ ਦੇ 8 ਲੋੜੀਦੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਡੰੂਿਘਆਈ ਭਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 

• ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕ ੇ

• ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ। 

ਐਡੀਲੇਡ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇੰਗਿਲਸ਼ 
253 Torrens Road, West Croydon SA 5008  
ਫ਼ੋਨ: 08 8340 3733 
ਈਮੇਲ: dl.1686.info@schools.sa.edu.au 
www.adsecenglish.sa.edu.au 

ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਿਨਊ ਅਰਾਈਵਲਜ਼ ਪ�ੋਗਰਾਮ 
Thebarton Senior College ਿਵਖੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਿਨਊ ਅਰਾਈਵਲਜ਼ ਪ�ੋਗਰਾਮ 17 ਸਾਲ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 
ਅਿਜਹੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਲਗਾ ਂਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਪੜ�ਾਈ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

NAP ਪਾਠਕ�ਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਗਿਣਤ, ਿਵਿਗਆਨ, ਆਸਟ�ੇਲੀਆਈ ਭੂਗੋਲ ਅਤੇ ਇਿਤਹਾਸ, ਕੰਿਪਊਿਟੰਗ, ਕੈਰੀਅਰ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰ 
ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਤ, ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਆੁਰਾ ਇੱਕ ਇੰਟੈਨਿਸਵ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਦਂਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਅੱਗੇ 
ਦੀ ਪੜ�ਾਈ ਅਤੇ ਰਜ਼ੁਗਾਰ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰੇਗਾ। 

Thebarton Senior College 
40 Ashley Street, Torrensville SA 5031 
ਫ਼ੋਨ: 08 8352 5811 
ਈਮੇਲ: info@tsc.sa.edu.au  
www.tsc.sa.edu.au 
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