
Інтенсивна програма вивчення англійської мови 
(Intensive English Language Program) та програма 
для новоприбулих (New Arrivals Program) у 
Південній Австралії 
Міністерство освіти забезпечує інтенсивну підтримку з вивчення англійської мови для учнів, які 
нещодавно прибули до Австралії. У початкових школах ця програма називається «інтенсивною 
програмою вивчення англійської мови» (IELP). У середніх і старших класах середньої школи це 
називається «програмою для новоприбулих» (NAP). Участь в IELP або NAP є найбільш ефективним 
способом вивчення англійської мови, необхідної для життя і навчання в Південній Австралії. 

Всі центри IELP і NAP працюють над постійним самовдосконаленням, щоб гарантувати всім учням 
найкращу навчальну програму, що найбільше їм пасує. 

Кожен центр: 

• готує учнів до успішного навчання згідно австралійської освітньої програми
• розвиває в учнів впевненість у прийнятті участі в житті австралійського суспільства.

Це досягається за рахунок: 

• інтенсивної підтримки вивчення англійської мови зі спеціалізованими викладачами англійської
мови як додаткової мови або діалекту (English as an Additional Language or Dialect (EALD))

• вивчення англійської мови через навчання згідно освітньої програми
• різноманітних заходів у школі та спільноті, включаючи екскурсії та громадські заходи
• невеликих класів.

Двомовні співробітники шкільних служб, співробітники зі зв'язків з громадськістю та усні 
перекладачі допомагають учням та їх родинам приймати участь в освітній програмі. 

Учні зазвичай навчаються за програмами IELP або NAP протягом одного року. Якщо буде потреба, 
це може бути продовжено. 

Щоб мати право на навчання за програмами IELP або NAP, учні повинні бути зараховані протягом 12 
місяців після прибуття в Австралію або, у випадку учнів, які ідуть у початковий або перший клас, 
протягом 18 місяців. 

Власники деяких категорій тимчасових віз не мають права на навчання за програмами IELP і NAP або 
можуть бути зобов'язані платити за навчання. 

Візові дані потрібні при записі на прийом щодо навчання. 

Центри інтенсивної програми вивчення англійської мови 
(Intensive English Language Program) для учнів початкових 
шкіл. 
Центри IELP для учнів початкових шкіл призначені для учнів у віці від 5 до 12 років. Центри 
знаходяться в різних місцях. 

Класи в центрах IELP для учнів початкових шкіл є невеликі і організовані за віком. Учні вивчають 
предмети початкової школи, а також англійську мову. 
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Учням, які відповідають наступним критеріям, може бути надана допомога із транспортом: 

• дітям віком до 10 років 

• які проживають більш ніж в 1,75 км від центру. 

Учням допомагають інтегруватися з іншими учнями у школах. Перехідні програми організовані 
таким чином, щоб учні могли успішно продовжити свою освіту в місцевій школі. 

Щоб побачити список шкіл із поточною інтенсивною програмою вивчення англійської мови 
(Intensive English Language Program), перейдіть за посиланням https://www.sa.gov.au/topics/education-
and-learning/international-students/english-language-support/learning-english. 

Програма для новоприбулих (New Arrivals Program) у 
середніх школах 
Новоприбулі учні віком від 12 до 17 років можуть бути зараховані до середньої школи вивчення 
англійської мови в Аделаїді (Adelaide Secondary School). Це акредитована міжнародна школа. 

В рамах програми для новоприбулих є як академічні, так і професійно-технічні напрямки навчання. 

Школа пропонує: 

• заняття згідно різних рівнів володіння англійською мовою 

• інтенсивне вивчення англійської мови за 8-ма обов'язковими напрямами навчання 

• можливості для участі у спільноті 

• програму переходу в старші класи середньої школи. 

Середня школа вивчення англійської мови в Аделаїді (Adelaide Secondary School of English) 
253 Torrens Road, West Croydon SA 5008  
Тел.: (08) 8340 3733 
Імейл: dl.1686.info@schools.sa.edu.au 
www.adsecenglish.sa.edu.au 

Програма для новоприбулих (New Arrivals Program) у 
старших класах середніх шкіл 
Програма для новоприбулих (New Arrivals Program) у старших класах середньої школи в коледжі 
Тебартона (Thebarton Senior College) - це середовище із дорослими людьми для учнів старше 17 
років, які хочуть брати участь в очній формі навчання. 

Курс NAP передбачає інтенсивну програму вивчення англійської мови за такими напрямами, як 
англійська мова, математика, природничі науки, географія та історія Австралії, обчислювальна 
техніка, професійна освіта та планування кар'єри. Це підготує учнів до подальшого навчання та 
працевлаштування. 

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