
VIETNAMESE 

Chương trình tiếng Anh Cấp tốc và 
Chương trình cho Người Mới đến Nam Úc 
Department for Education (Bộ Giáo dục) cung cấp sự hỗ trợ tiếng Anh cấp tốc cho các học sinh mới đến Úc. Ở 
các trường tiểu học, chương trình này được gọi là Chương trình Tiếng Anh Cấp tốc (Intensive English Language 
Program - IELP). Ở các trường trung học phổ thông và trung học những  năm cuối, chương trình này được gọi 
là Chương trình cho Người Mới đến (New Arrivals Program - NAP). Tham gia IELP hoặc NAP là cách hiệu quả 
nhất để học tiếng Anh cần thiết cho việc sinh sống và học tập ở Nam Úc. 

Tất cả các trung tâm trong IELP và NAP đều cam kết về sự cải thiện liên tục nhằm chắc chắn là chương trình 
học tốt nhất và thích hợp nhất được cung cấp cho tất cả các học sinh. 

Mỗi trung tâm đều: 

• chuẩn bị học sinh cho sự thành công trong chương trình học tập ở Úc

• phát triển sự tự tin của học sinh để sinh sống trong cộng đồng Úc.

Điều này đạt được qua: 

• sự hỗ trợ tiếng Anh cấp tốc từ các giáo viên chuyên môn về giảng dạy tiếng Anh là một Ngôn ngữ Bổ
sung hoặc là một Thổ ngữ (Additional Language or Dialect - EALD)

• học tiếng Anh qua các lĩnh vực của chương trình học tập

• nhiều hoạt động khác nhau trong trường học và trong cộng đồng, kể cả các chuyến dã ngoại và các sự
kiện xã hội

• sĩ số học sinh thấp trong các lớp học.

Các nhân viên song ngữ về các dịch vụ của trường học, nhân viên song ngữ về liên lạc cộng đồng và các thông 
dịch viên hỗ trợ học sinh và gia đình các em để tham gia chương trình giáo dục. 

Học sinh thường tham gia IELP hoặc NAP trong một năm. Thời lượng này có thể được kéo dài nếu cần thiết. 

Để hội đủ điều kiện cho IELP hoặc NAP, học sinh cần phải ghi danh trong vòng 12 tháng sau khi đến Úc, hoặc 
18 tháng trong trường hợp học sinh nhập vào chương trình tiếp nhận hoặc lớp 1. 

Một số loại về người mang thị thực tạm thời không hội đủ điều kiện cho IELP và NAP hoặc có thể cần phải trả 
phí. 

Cần có các chi tiết về thị thực khi đặt cuộc hẹn ghi danh. 

Các trung tâm của Chương trình tiếng Anh Cấp tốc cho 
Tiểu học 
Các trung tâm IELP cho tiểu học là cho học sinh từ 5 đến 12 tuổi. Các trung tâm này nằm ở nhiều địa điểm 
khác nhau. 

Các lớp trong IELC cho tiểu học có sĩ số học sinh thấp và được sắp xếp theo độ tuổi. Học sinh được dạy về các 
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môn học của trường tiểu học trong khi cũng học về tiếng Anh. 

Có thể có sự giúp đỡ về đi lại cho các học sinh: 

• dưới 10 tuổi 

• sống cách xa khỏi trung tâm trên 1,75 ki-lô-mét. 

Học sinh được giúp đỡ để hòa nhập cùng các học sinh của trường chính mạch. Các chương trình chuyển tiếp 
được tổ chức để học sinh có thể tiếp tục chương trình giáo dục của mình một cách thành công trong trường 
học địa phương của các em. 

Muốn biết danh sách các trường học có Chương trình tiếng Anh Cấp tốc hiện nay, xin quý vị truy cập  
https://www.sa.gov.au/topics/education-and-learning/international-students/english-language-support/learning-
english. 

Chương trình cho Người Mới đến cho Trung học Phổ thông 
Các học sinh mới đến trong độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi có thể được ghi danh trong Trường Trung học Phổ 
thông tiếng Anh Adelaide. Đây là trường quốc tế được công nhận. 

Cả lộ trình học thuật lẫn học nghề đều sẵn có qua Chương trình cho Người Mới đến này. 

Trường này cung cấp: 

• các lớp có các trình độ thành thạo khác nhau về tiếng Anh 

• tiếng Anh cấp tốc trong 8 lĩnh vực học tập cần thiết 

• các cơ hội để tham gia cộng đồng 

• chương trình chuyển tiếp sang trường trung học. 

Trường Trung học Phổ thông tiếng Anh Adelaide 
253 Torrens Road, West Croydon SA 5008  
Điện thoại: (08) 8340 3733 
Thư điện tử: dl.1686.info@schools.sa.edu.au 
www.adsecenglish.sa.edu.au 

Chương trình cho Người Mới đến cho Trung học những 
Năm Cuối 
Chương trình cho Người Mới đến cho trung học những năm cuối tại Trường Trung học Thebarton cung cấp 
môi trường của người trưởng thành cho các học sinh trên 17 tuổi, những em muốn tham gia học toàn thời. 

Khóa NAP này cung cấp chương trình tiếng Anh cấp tốc qua các lĩnh vực học tập bao gồm tiếng Anh, toán, 
khoa học, địa lý và lịch sử nước Úc, điện toán, giáo dục ngành nghề và lập kế hoạch ngành nghề. Chương trình 
này sẽ chuẩn bị học sinh cho việc học tiếp lên cao và cho việc làm. 

Trường Trung học Thebarton 
40 Ashley Street, Torrensville SA 5031 
Điện thoại: (08) 8352 5811 
Thư điện tử: info@tsc.sa.edu.au  
www.tsc.sa.edu.au 
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