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အလယ္တန္းအတြက္ အသစ္ေရာက္လာသူမ်ား 
အစီအစဥ္
အသက္ 12 ႏွစ္မွ 17 ႏွစ္ အရြယ္ အသစ္ေရာက္လာေသာ 
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ လက္မွတ္ရ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေက်ာင္းျဖစ္သည့္ 
Adelaide Secondary School of English တြင္ ေက်ာင္းအပ္ႏိုင္သည္။
ပညာေရးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း လမ္းေၾကာင္းမ်ား ႏွစ္ခုလံုးကို 
အသစ္ေရာက္လာသူ အစီအစဥ္မွတစ္ဆင့္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။
ေက်ာင္းက ေပးအပ္သည္မွာ-
•  အဂၤလိပ္စာ တတ္ကြ်မ္းမႈ အဆင့္ 

အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိ အတန္းမ်ား
•  သင္ၾကားမႈ သတ္မွတ္ေနရာ ရွစ္မ်ဳိးရွိ 

အတြင္းက်က် အဂၤလိပ္စာ
•  အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း 

ပါဝင္ေျပာဆိုရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား
•  အထက္တန္းေက်ာင္းသို႔ 

တက္ရန္ၾကားကာလ အစီအစဥ္ 
တစ္ခု တို႔ျဖစ္ပါသည္။

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

အထက္တန္းအတြက္ အသစ္ေရာက္လာသူမ်ား 
အစီအစဥ္
အထက္တန္းအတြက္ အသစ္ေရာက္လာသူမ်ား အစီအစဥT္hebarton 
Senior College ရွိ အထက္တန္းအတြက္ အသစ္ေရာက္လာသူမ်ား 
အစီအစဥ္သည္ အခ်ိန္ျပည့္ သင္ၾကားလိုသည့္ အသက ္17 ႏွစ္ အထက္ 
ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ လူရြယ္ပတ္ဝန္းက်င္ တစ္ရပ္ကို လုပ္ေပးပါသည္။
NAP သင္ရိုးညႊန္းသည္ အတြင္းက်က် 
အဂၤလိပ္စာ အစီအစဥ္ကို အဂၤလိပ္စာ၊ 
သခ်ာၤ၊ သိပၸံ၊ ၾသစေၾတးလ်န္း ပထဝီႏွင့္ 
သမိုင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ 
အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ပညာေရးႏွင့္ 
အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း 
အစီအစဥ္ေရးဆြဲေရး အပါအဝင္ 
သင္ၾကားမႈ က႑မ်ားမွ တစ္ဆင့္ 
သင္ၾကားေပးပါသည္။ ၄င္းသည္ 

Thebarton Senior College 
40 Ashley Street 
Torrensville SA 5031 
ဖုန္း- (08) 8352 5811 
အီးေမး- info@tsc.sa.edu.au  
www.tsc.sa.edu.au

ေက်ာင္းသားအား ထပ္ဆင့္ 
ပညာသင္ၾကားရန္ႏွင့္ 
အလုပ္အကုိင္အတြက္ 
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေစမည္ျဖစ္သည္။

အသစ္ေရာက္လာသူမ်ား အစီအစဥ္ 
အတန္းမ်ားကို Mount Gambier High 
School တြင္လည္း ရွိပါသည္။ စံုးစမ္းရန္ 
ေက်းဇူးျပဳ၍ Mount Gambier North 
Primary School ကို ဖုန္း 

ေဒသတြင္း အသစ္ေရာက္လူသူမ်ား အစီအစဥ္
(08) 8725 2824 ျဖင့္၄င္း  
သို႔မဟုတ္ အီးေမးလ ္
MountGambierNorthSchool185@
schools.sa.edu.au ျဖင့္ဆက္သြယ္ပါ။

အခ်က္အလက္ပိုမ်ားအတြက္ ဖုန္း  
8226 2375 သို႔မဟုတ္ အီးေမးလ ္ 

DECD.EALD@sa.edu.au

အသစ္ေရာက္လာေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏  
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးလ်က္ရွိသည္

ေတာင္ၾသစေၾတးလ်ျပည္နယ္ရွိ 
အတြင္းက်က် အဂၤလိပ္စာ  
ဘာသာရပ္ အစီအစဥ္ႏွင့္ 
အသစ္ေရာက္လာသူမ်ား အစီအစဥ္

ဤလက္ကမ္းစာေစာင္ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အသိုင္းအဝိုင္း 
ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္လည္း ရရွိႏို္င္ပါသည္။
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Bellevue Heights Primary School 
7–19 Vaucluse Crescent 
Bellevue Heights SA 5050 
ဖုန္း- (08) 8278 7182 
အီးေမး- bellevue.ps891@schools.
sa.edu.au

Blair Athol North Birth–7 School 
Marmion Avenue  
Blair Athol SA 5084 
ဖုန္း- (08) 8168 0700 
အီးေမး- ielc@banb7.sa.edu.au

Clovelly Park Primary School 
1 Renown Place 
Clovelly Park SA 5042 
ဖုန္း- (08) 8276 5366 
အီးေမး- dl.0932.info@schools.sa.
edu.au

Cowandilla Primary School 
21 Jenkins Street 
Cowandilla SA 5033 
ဖုန္း- (08) 8443 7800 
အီးေမး- dl.0106.info@schools.sa.
edu.au

Darlington Primary School 
9–11 White Crescent  
Seacombe Gardens SA 5047 
ဖုန္း- (08) 8296 3318 
အီးေမး- dl.0666.info@schools.sa.
edu.au

East Torrens Primary School 
12 Robson Road 
Hectorville SA 5073 
ဖုန္း- (08) 8337 1411 
အီးေမး- dl.0971.info@schools.sa.
edu.au

Elizabeth Downs Primary School 
Heard Street  
Elizabeth Downs SA 5113 
ဖုန္း- (08) 8255 2726 
အီးေမး- dl.0947.info@schools.sa.
edu.au

Elizabeth Vale Primary School 
Rollison Road 
Elizabeth Vale SA 5112 
ဖုန္း- (08) 8255 1307 
အီးေမး- Elizvale.IELC111@schools.
sa.edu.au

Gilles Street Primary School 
91 Gilles Street  
Adelaide SA 5000 
ဖုန္း- (08) 8223 5184 
အီးေမး- ielc.gillesstps690@
schools.sa.edu.au

Goodwood Primary School 
140 Goodwood Road 
Goodwood SA 5034 
ဖုန္း- (08) 8271 2280 
အီးေမး- dl.0156_info@schools.
sa.edu.au

Hampstead Primary School 
Muller Road  
Greenacres SA 5086 
ဖုန္း- (08) 8261 2248 
အီးေမး- Hampstead.ielc62@
schools.sa.edu.au 

Ingle Farm Primary School 
2 Belalie Road 
Ingle Farm SA 5098 
ဖုန္း- (08) 8262 4864 
အီးေမး- inglefarmps.ielc453@
schools.sa.edu.au

Kilkenny Primary School 
Jane Street  
West Croydon SA 5008 
ဖုန္း- (08) 8345 4138 
အီးေမး- dl.0207.info@schools.
sa.edu.au

Mount Gambier North  
Primary School 
Heath Street  
Mount Gambier SA 5290 
ဖုန္း- (08) 8725 2824 
အီးေမး- MountGambierNorth.
School185@schools.sa.edu.au

Pennington R–7 School 
Butler Avenue  
Pennington SA 5013 
ဖုန္း- (08) 8447 1933 
အီးေမး- Pennington.PS382@
schools.sa.edu.au

Richmond Primary School 
8 Surrey Road  
Keswick SA 5035 
ဖုန္း- (08) 8293 1863 
အီးေမး- dl.0381.info@schools.
sa.edu.au

Salisbury North R–7 School 
38 Bagster Road 
Salisbury North SA 5108 
ဖုန္း- (08) 8258 1519 
အီးေမး- SalisburyNorthR7.
IELC82@schools.sa.edu.au

The Pines R–7 School 
42 Andrew Smith Drive 
Parafield Gardens SA 5107 
ဖုန္း- (08) 8281 2199 
အီးေမး- Thepines.IELCinfo765@
schools.sa.edu.au

ေတာင္ၾသစေၾတးလ်ျပည္နယ္ရွိ အတြင္းက်က် အဂၤလိပ္စာ  
ဘာသာရပ္ အစီအစဥ္ႏွင့္ အသစ္ေရာက္လာသူမ်ား အစီအစဥ္
The Department for Education and Child Development (DECD) သည္ 
ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ အသစ္ေရာက္လာသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ 
အတြင္းက်က် အဂၤလိပ္ ဘာသာစကား အေထာက္အပ့ံကို လုပ္ေပးပါသည္။ 
မူလတန္းေက်ာင္းတြင္ ၄င္းကိ ုIntensive English Language Program (IELP) 

ဟုေခၚၿပီး အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ၄င္းကိ ုNew Arrivals 

Program (NAP) ဟုေခၚပါသည္။ IELP သုိ႔မဟုတ ္NAP တြင္ သင္ၾကားျခင္းသည ္

South Australia ၌ေနထိုင္ရန္ႏွင့္ ပညာသင္ ၾကားရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ 
အဂၤလိပ္စာကို အထိေရာက္ဆံုး သင္ၾကားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

IELP/NAP သင္ၾကားသည့္ ေက်ာင္းအားလုံးသည္ ေက်ာင္းသား အားလံုးသို႔ 
အေကာင္းဆံုးႏွင့္အထိေရာက္ဆံုး သင္ရိုးညႊန္းကို သင္ၾကားေပးရန္ 
ဆက္တိုက္တိုးတက္မႈမ်ားကို တာဝန္ခံထားၾက သည္။

ေက်ာင္းတစ္ခုခ်င္းသည-္

•  ၾသစေၾတးလ်န္း သင္ရိုးညႊန္း၌ ေက်ာင္းသားမ်ား ေအာင္ျမင္ရန္ အတြက္ 
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးမည္။

•  ၾသစေၾတးလ်န္း လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း ေနထိုင္ရန္ သူတို႔၏  
ယံုၾကည္စိတ္ကို ဖြံ႔ၿဖိဳးေပးမည္။

၄င္းကို ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ရန္ ေအာက္ပါတို႔မွ တစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္သည္-
•  ထပ္ဆင့္ဘာသာစကား သို႔မဟုတ္ အရပ္ေျပာစကား (EALD) အျဖစ္ 

အဂၤလိပ္စာကို သင္ၾကားေပးသည့္ အထူးျပဳဆရာမ်ားျဖင့္ အတြင္းက်က် 
အဂၤလိပ္ ဘာသာကို အေထာက္အပံ့

•  သင္ရိုးညႊန္း က႑မ်ားမွ တစ္ဆင့္ အဂၤလိပ္စာ သင္ၾကားမႈ
•  ေလ့လာေရး ခရီးမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးပြဲလမ္းမ်ား အပါအဝင္ ေက်ာင္းႏွင့္ 

လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း မ်ားျပားသည့္ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
• လူနည္းသည့္ အတန္းမ်ား တို႔ျဖစ္သည္။
ဘာသာစကား ႏွစ္မ်ဳိးေျပာ ေက်ာင္းဝန္ေဆာင္မႈ အရာရွိမ်ား၊ အသိုင္းအဝို္င္း 
ဆက္ဆံေရး အရာရွိမ်ား စကားျပန္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ 
မိသားစုမ်ားကို ပညာေရး အစီအစဥ္မ်ား၌ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ 
အေထာက္အကူေပးမည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ IELP/NAP  
ကုိ တစ္ႏွစ္ သင္ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး လုိအပ္လွ်င္ ၄င္းကုိ တုိးေပးႏုိင္သည္။ IELP/NAP  

ကို ရထိုက္ရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ၿပီး 12  

လ အတြင္း ေက်ာင္းအပ္ရန္လိုသည္ သို႔မဟုတ္ သူငယ္တန္း (သို႔) ပထမတန္း 
တက္ေနသည့္ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ 18 လ အတြင္း ေက်ာင္းအပ္ရန္ လိုသည္။ 
ယာယီဗီဇာ အမ်ဳိးအစား အခ်ဳိ႕ ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားသည ္IELP/NAP ကို 
မရထိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အဖိုးအခ ေပးရန္လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္ႏိုင္သည္။

ေက်ာင္းအပ္ရန္ ရက္ခ်ိန္းလုပ္သည့္အခါ ဗီဇာ အေသးစိတ္ အခ်က္မ်ား 
လိုအပ္သည္။

တည္ေနရာ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိ မူလတန္း IELCs တို႔သည္ အသက္  
5 ႏွစ္မ ွ7 ႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို သင္ၾကားေပးသည္။
မူလတန္း IELCs တြင္ အတန္းမ်ားမွာ လူနည္းၿပီး အသက္အရြယ္ အားျဖင့္ 
စီစဥ္လုပ္ကိုင္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားအား မူလတန္းေက်ာင္း ဘာသာရပ္မ်ားကို 
အဂၤလိပ္စာ သင္ၾကားရင္းႏွင့္ လည္း သင္ၾကားေပးပါသည္။

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အကူအညီကို ေအာက္ပါေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ 
ရႏိုင္သည္-

• အသက္10 ႏွစ္ေအာက္
• ေက်ာင္းမ1.75 ကီလိုမီတာေက်ာ္ အကြာအေဝးတြင္ ေနထိုင္သူ တို႔ျဖစ္သည္။
ေက်ာင္းသားမ်ားကို ပံုမွန္အတိုင္းေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္သြား ရန္ 
ကူညီေပးၿပီး ၾကားကာလ အစီအစဥ္မ်ားကို စီစဥ္ေပးမည္၊ ထိုအခါ 
ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ေဒသတြင္း ေက်ာင္းမ်ား၌ မိမိတို႔၏ 
ပညာေရးကို ေအာင္ျမင္စြာ ဆက္လက္သင္ၾကားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
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