
DEPARTMENT FOR EDUCATION  
AND CHILD DEVELOPMENT

OFFICE FOR EDUCATION

/ Arabic

 Adelaide Secondary School 
of English

253 Torrens Road 
West Croydon SA 5008 

 رقم الهاتف: 3733 8340 (08)
 بريد إلكتروني: 

dl.1686.info@schools.sa.edu.au 
 الموقع اإللكتروني: 

www.adsecenglish.sa.edu.au

Thebarton Senior College 
40 Ashley Street 

Torrensville SA 5031 
 رقم الهاتف: 5811 8352 (08)

 info@tsc.sa.edu.au  :بريد إلكتروني 
www.tsc.sa.edu.au :الموقع اإللكتروني

Mount Gambier North 
Primary School 

 رقم الهاتف: 2824 8725 (08)
 أو بالبريد إلكتروني: 

MountGambierNorth.School 
 185@schools.sa.edu.au

يتوفر هذا المنشور أيًضا بلغات الجاليات المدرجة أدناه
العربية

برنامج مكثف لتعليم اللغة 
اإلنجليزية وبرنامج خاص 

 بالوافدين الجدد في 
جنوب أستراليا

تلبيـة احتياجـات الطـالب الوافـديـن حديثـًا

العربية
البنغالية
البورمية

الصينية – المبسطة
الدارّية

الجوتجراتية
الهندية

اإلندونيسية
الكورية
النيبالية
الفارسية
البنجابية
الباشتو

السنهالية

الصومالية
السواحيلية
التغالوغ
التاميل
األوردو

الفيتنامية

المعلومات  من  لمزيد 
اإلتصال على: 2375 8226 

إيميل: أو 
DECD.EALD@sa.gov.au

برنامج المرحلة الثانوية للوافدين الجدد
يمكنهم  سنة   17 إلى   12 العمر  من  والبالغين  حديًثا  الوافدين  الطالب  إن 
المدرسة   Adelaide Secondary School of English ثانوية التسجيل في 

معتمدة دولًيا.
يتوفر المسلكان األكاديمي والمهني من خالل برنامج الوافدين الجدد. 

المدرسة تقدم:

صفوف تعليمية مختلفة   •
المستويات إلتقان اللغة اإلنجليزية

دروس اإلنجليزية المكثفة في    •
المواد الدراسية الثمانية المطلوبة
فرص المشاركة ضمن المجتمع   •
برنامج إنتقالي للمرحلة الثانوية    •

العليا

برنامج المرحلة الثانوية العليا للوافدين الجدد 
إن برنامج الوافدين الجدد للمرحلة الثانوية العليا في معهد ثيبارتون العالي 
(Thebarton Senior College) يوفر جًوا مالئًما للراشدين للطالب الذين يزيد 

الدراسة  في  المشاركة  في  يرغبون  والذين  العمر  من  سنة   17 على  سنهم 
بدوام كامل.

تقدم دورة NAP الدراسية برنامًجا 
مكثًفا للغة اإلنجليزية من خالل 

مواد الدراسة التي تشمل اإلنجليزية 
والرياضيات والعلوم وتاريخ وجغرافية 

أستراليا والحاسوب وثقافة التوجيه 
المهني والتخطيط للمهن المستقبلية 

هذا األمر سوف ُيعّد الطالب لمواصلة 
تحصيلهم العلمي والوظيفة.

برنامج الوافدين الجدد في المناطق اإلقليمية
تتوفر دروس برنامج الوافدين الجدد 

 كذلك في ثانوية 
 Mount Gambier High School

لالستفسار يرجى االتصال بمدرسة: 
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Darlington Primary School 
 9–11 White Crescent 

Seacombe Gardens SA 5047 
 رقم الهاتف: 3318 8296 (08) 
dl.0666.info@ :بريد إلكتروني 

 schools.sa.edu.au

East Torrens Primary School 
12 Robson Road 

Hectorville SA 5073 
 رقم الهاتف: 1411 8337 (08)
dl.0971.info@ :بريد إلكتروني 

schools.sa.edu.au

Elizabeth Downs Primary School 
 Heard Street 

Elizabeth Downs SA 5113 
 رقم الهاتف: 2726 8255 (08)
dl.0947.info@ :بريد إلكتروني 

schools.sa.edu.au

Elizabeth Vale Primary School 
Rollison Road 

Elizabeth Vale SA 5112 
 رقم الهاتف: 1307 8255 (08)

Elizvale.IELC111@ :بريد إلكتروني
schools.sa.edu.au

Bellevue Heights Primary School 
7–19 Vaucluse Crescent 

Bellevue Heights SA 5050 
 رقم الهاتف: 7182 8278 (08)

bellevue.ps891@  :بريد إلكتروني
schools.sa.edu.au

Blair Athol North Birth–7 School 
 Marmion Avenue 

Blair Athol SA 5084 
 رقم الهاتف: 0700 8168 (08)

ielc@banb7.sa.edu.au :بريد إلكتروني

Clovelly Park Primary School 
1 Renown Place 

Clovelly Park SA 5042 
 رقم الهاتف: 5366 8276 (08)
dl.0932.info@ :بريد إلكتروني 

schools.sa.edu.au

Cowandilla Primary School 
21 Jenkins Street 

Cowandilla SA 5033 
 رقم الهاتف: 7800 8443 (08)
dl.0106.info@ :بريد إلكتروني 

schools.sa.edu.au

 Mount Gambier North 
Primary School 

 Heath Street 
Mount Gambier SA 5290 
 رقم الهاتف: 2824 8725 (08)

MountGambierNorth. :بريد إلكتروني
School185@schools.sa.edu.au

Pennington R–7 School 
 Butler Avenue 

Pennington SA 5013 
 رقم الهاتف: 1933 8447 (08) 

 Pennington.PS382@ :بريد إلكتروني
schools.sa.edu.au

Richmond Primary School 
 8 Surrey Road 

Keswick SA 5035 
 رقم الهاتف: 1863 8293 (08) 
 dl.0381.info@ :بريد إلكتروني

schools.sa.edu.au

Salisbury North R–7 School 
38 Bagster Road 

Salisbury North SA 5108 
 رقم الهاتف: 1519 8258 (08) 

 SalisburyNorthR7. :بريد إلكتروني
IELC82@schools.sa.edu.au

The Pines R–7 School 
42 Andrew Smith Drive 

Parafield Gardens SA 5107 
 رقم الهاتف: 2199 8281 (08) 
 Thepines.IELC :بريد إلكتروني 

info765@schools.sa.edu.au

Gilles Street Primary School 
 91 Gilles Street 

Adelaide SA 5000 
 رقم الهاتف: 5184 8223 (08) 

ielc.gillesstps690@ :بريد إلكتروني
schools.sa.edu.au

Goodwood Primary School 
140 Goodwood Road 
Goodwood SA 5034 

 رقم الهاتف: 2280 8271 (08) 
dl.0156_info@ :بريد إلكتروني

schools.sa.edu.au

Hampstead Primary School 
 Muller Road 

Greenacres SA 5086 
 رقم الهاتف: 2248 8261 (08)

Hampstead.ielc62@ :بريد إلكتروني
 schools.sa.edu.au

Ingle Farm Primary School 
2 Belalie Road 

Ingle Farm SA 5098 
 رقم الهاتف: 4864 8262 (08) 

inglefarmps.ielc453@ :بريد إلكتروني
schools.sa.edu.au

Kilkenny Primary School 
 Jane Street 

West Croydon SA 5008 
 رقم الهاتف: 4138 8345 (08)
dl.0207.info@ :بريد إلكتروني

schools.sa.edu.au

برنامج اللغة اإلنجليزية المكثف وبرنامج الوافدين الجدد إلى 
جنوب أستراليا

ا في اللغة اإلنجليزية  إّن دائرة التعليم وتنمية األطفال (DECD) تقدم دعًما مكثفـً
للطالب الواصلين حديًثا إلى أستراليا.  في المدارس االبتدائية ُيعرف هذا البرنامج 

بالبرنامج المكثف لتعليم اللغة اإلنجليزية ويختصر بـ (IELP)، أما في المدارس 
الثانوية والمدارس الثانوية العليا فيدعى برنامج الوافدين الجدد أي (NAP). إّن 
االنخراط في أحد هذين البرنامجين (IELP) أو (NAP) هو الطريقة األكثر فعالية 
لتعّلم اللغة اإلنجليزية التي يحتاجها الفرد للعيش والدراسة في جنوب أستراليا.

وتلتزم كل المراكز المشمولة ببرامج )IELP( و )NAP( بمواصلة تحسين أدائها 
لضمان أن يتلقى جميع الطالب أفضل المناهج وأكثرها مالءمًة.

سيقوم كل مركز بـ:
إعداد الطالب للنجاح في المنهج الدراسي األسترالي  •

تكوين ثقتهم للعيش ضمن المجتمع األسترالي.  •

يتم تحقيق ذلك من خالل:
الدعم المكثف للغة اإلنجليزية بواسطة مدرسين متخصصين باللغة اإلنجليزية   •

 (EALD) كلغة إضافية أو لغة محكية

تعّلم اإلنجليزية من خالل مواد المنهج المقرر  •

أنشطة متنوعة ضمن المدرسة والمجتمع المحلي، بما فيه القيام برحالت   •
مدرسية ومناسبات إجتماعية

صفوف تعليمية صغيرة أي بعدد قليل من الطالب.  •

يقوم موظفو الخدمات المدرسية الثنائيو اللغة وموظفو اإلرتباط المجتمعي 
والمترجمون الشفهيون بدعم الطالب وعائالتهم لالنخراط في البرنامج التعليمي.

يبقى عموًما الطالب في برنامَجي )IELP( و )NAP( لمدة سنة ويتم تمديد هذه 
المدة إذا لزم األمر.

لكي يتأهل الطالب لبرنامَجي )IELP( و )NAP( يجب عليهم أن يتسجلوا خالل 12 
شهًرا من تاريخ وصولهم إلى أستراليا أو 18 شهًرا في حال أن الطالب يدخلون 

 .Year 1 الصف التمهيدي أو صف السنة األولى أو

هناك بعض الفئات من حملة التأشيرة المؤقتة قد ال يحق لهم الدخول في 
برنامَجي )IELP( و )NAP(، أو قد ُيطلب منهم دفع رسم مقابل ذلك.

عند تحديد موعد للتسجيل في البرنامج يتوجب إبراز تفاصيل التأشيرة. 

المراكز التي تقدم اللغة اإلنجليزية المكثفة للمرحلة اإلبتدائية
مراكز تعليم اإلنجليزية المكثفة للمرحلة اإلبتدائية (IELCs) والموجودة في مختلف 

المواقع، هي مخصصة للطالب من عمر 5 إلى 12 سنة.

صفوف مراكز (IELCs) صغيرة ومنظمة بحسب السن. يتم فيها تعليم األطفال مواد 
دراسة المدرسة االبتدائية في نفس الوقت الذي يتم فيه تعليم اللغة اإلنجليزية.

المساعدة في اإلنتقال متوفرة للطالب الذين هم:

دون سن الـ 10 سنوات  •

والساكنين على مسافة تزيد على 1.75 كيلومتر من المركز.  •

تتم مساعدة الطالب على اإلندماج مع طالب المدارس العاديين كما يتم إعداد برامج 
إنتقالية تساعد الطالب على مواصلة دراستهم بنجاح في المدارس الموجودة في 

مناطق سكنهم.
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