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پروگرام لسان انگلیسی فشرده 
و پروگرام تازه واردین در 

استرالیای جنوبی

رفع احتیاجات مهاجرین تازه وارد  

این جزوه همچنین  به لسانهای جامعه ذیل نیزدر دسترسی می باشد:
عربی

بنگالی
برمه ای

چینی ساده شده
دری

گجراتی
هندی

اندونزیایی
کره ا ی
نپالی

فارسی
پنجابی
پشتو

سینهالی

سومالیایی
سواحیلی
تگا لوگ
تامیلی
اردو

ویتنامی

برای معلومات بیشتر لطفا با 
تلیفون 2375 8226 یا با ایمیل

DECD.EALD@sa.gov.au
تماس شوید. به 

 Adelaide Secondary School 
of English

Torrens Road 253 
West Croydon SA 5008 

 تلیفون: 3733 8340 (08)
dl.1686.info@ :ایمیل 
 schools.sa.edu.au 

www.adsecenglish.sa.edu.au

Thebarton Senior College 
Ashley Street 40 

Torrensville SA 5031 
 تلیفون: 5811 8352 (08)

 info@tsc.sa.edu.au  :ایمیل 
www.tsc.sa.edu.au

Mount Gambier North 
Primary School 

 با تلیفون: 2824 8725 (08)
 یا ایمیل ذیل به تماس شوید: 

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

پروگرام لسان انگلیسی تازه واردین دوره متوسطه 
 متعلمین تازه واردی که از 12 تا 17 سال عمر دارند می توانند در 

Adelaide Secondary School of English که یک مکتب بین المللی 

ارزشیابی شده می باشد ، ثبت نام نمایند.
هر دو مسیرتعلیمی علمی و تخنیکی مسلکی از طریق پروگرام تازه واردین 

در دسترس می باشد این مکتب تسهیالت ذیل را ارائه می نماید:

صنف هایی در سطوح مختلف   •
مهارت در لسان انگلیسی

انگلیسی فشرده در هشت نصاب    •
تعلیمی الزم

فرصتهایی برای مشارکت در    •
فعالیتهای اجتماعی

یک پروگرام انتقالی به لیسه عالی   •

پروگرام تازه واردین لیسه عالی
پروگرام تازه واردین لیسه عالی در Thebarton Senior College محیطی  
مناسب برای متعلمین بالغ که باالتر از 17 سال عمر داشته و می خواهند 

بطور تمام وقت تحصیل نمایند را فراهم می سازد.

برنامه NAP یک پروگرام انگلیسی 
فشرده در همه نصاب تعلیمی 

به شمول انگلیسی ، ریاضیات ، 
ساینس، جغرافیا و تاریخ استرالیا ، 
کامپیوتر ، تعلیمات شغلی و پالن 

شغلی را ارائه می نماید.

این پروگرام متعلمین را برای تعلیم 
بیشتر واشتغال به کار آماده می نماید

پروگرام تازه واردین مناطق بیرون شهری
صنف های  پروگرام تازه واردین 

همچنین در  
 Mount Gambier High School

نیز ارائه می گردد. جهت درخواست 
دادن لطفا با 

/ Dariدری
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Darlington Primary School 
 9–11 White Crescent 

Seacombe Gardens SA 5047 
 تلیفون: 3318 8296 (08) 

dl.0666.info@ :ایمیل 
 schools.sa.edu.au

East Torrens Primary School 
12 Robson Road 

Hectorville SA 5073 
 تلیفون: 1411 8337 (08)

dl.0971.info@ :ایمیل 
schools.sa.edu.au

Elizabeth Downs Primary School 
 Heard Street 

Elizabeth Downs SA 5113 
 تلیفون: 2726 8255 (08)

dl.0947.info@ :ایمیل 
schools.sa.edu.au

Elizabeth Vale Primary School 
Rollison Road 

Elizabeth Vale SA 5112 
 تلیفون: 1307 8255 (08)

Elizvale.IELC111@ :ایمیل 
schools.sa.edu.au

Bellevue Heights Primary School 
7–19 Vaucluse Crescent 

Bellevue Heights SA 5050 
 تلیفون: 7182 8278 (08)

bellevue.ps891@  :ایمیل 
schools.sa.edu.au

Blair Athol North Birth–7 School 
 Marmion Avenue 

Blair Athol SA 5084 
 تلیفون: 0700 8168 (08)

ielc@banb7.sa.edu.au :ایمیل

Clovelly Park Primary School 
1 Renown Place 

Clovelly Park SA 5042 
 تلیفون: 5366 8276 (08)

dl.0932.info@ :ایمیل 
schools.sa.edu.au

Cowandilla Primary School 
21 Jenkins Street 

Cowandilla SA 5033 
 تلیفون: 7800 8443 (08)

dl.0106.info@ :ایمیل 
schools.sa.edu.au

 Mount Gambier North 
Primary School 

 Heath Street 
Mount Gambier SA 5290 

 تلیفون: 2824 8725 (08)
MountGambierNorth. :ایمیل

School185@schools.sa.edu.au

Pennington R–7 School 
 Butler Avenue 

Pennington SA 5013 
 تلیفون: 1933 8447 (08) 

Pennington.PS382@ :ایمیل
schools.sa.edu.au

Richmond Primary School 
 8 Surrey Road 

Keswick SA 5035 
 تلیفون: 1863 8293 (08) 

dl.0381.info@schools. :ایمیل
sa.edu.au

Salisbury North R–7 School 
38 Bagster Road 

Salisbury North SA 5108 
 تلیفون: 1519 8258 (08) 

SalisburyNorthR7. :ایمیل
IELC82@schools.sa.edu.au

The Pines R–7 School 
42 Andrew Smith Drive 

Parafield Gardens SA 5107 
 تلیفون: 2199 8281 (08) 

Thepines.IELC :ایمیل 
info765@schools.sa.edu.au

)80( 
@

(08)
@

Gilles Street Primary School  
91 Gilles Stree t

Adelaide SA 500 0
 یفونلت: 5184 8223 

ielc.gillesstps690      :میلیا 
schools.sa.edu.au

Hampstead Primary School  
Muller Roa d

Greenacres SA 508 6
 یفونل ت: 2248 8261 

Hampstead.ielc62     :میلیا  
schools.sa.edu.au

Ingle Farm Primary School 
2 Belalie Road 

Ingle Farm SA 5098 
 تلیفون: 4864 8262 (08) 

inglefarmps.ielc453@ :ایمیل
schools.sa.edu.au

Kilkenny Primary School 
 Jane Street 

West Croydon SA 5008 
 تلیفون: 4138 8345 (08)

dl.0207.info@ :ایمیل 
schools.sa.edu.au

مراکز لسان انگلیسی فشرده ابتدایی
پروگرام ابتدایی IELC در مراکز مختلف ، در خدمت متعلمین از 5 تا 12 سال  می 

باشند.
در صنف های پروگرام  ابتدایی IELC تعداد متعلمین محدود بوده  و بر اساس عمر 
آنها  طبقه بندی می شوند . در مکتب ابتدایی  به متعلمین مواد درسی  ابتدایی و 

لسان انگلیسی تعلیم  داده میشود.
کمک جهت ترانسپورت ممکن است برای متعلمین ذیل در دسترس باشد:

متعلمین زیر  10 سال عمر  •
کسانی که در فاصله بیشتر از 1.75 کیلومتر از مکتب زندگی می نمایند.  •

با استفاده از پروگرام های انتقالی تنظیم شده ، به  متعلمین کمک می گردد تا 
بتوانند به متعلمین در مکاتب عادی ملحق شده ودر مکتب  نزدیک محل زندگیشان با 

موفقیت هر چه بیشتر به تعلیم خود ادامه دهند.

 پروگرام لسان انگلیسی فشرده و پروگرام 
تازه واردین در استرالیای جنوبی

وزارت معارف و تعلیم و تربیه اطفال (DECD) جهت متعلمینی که به تازگی وارد 
استرالیا شده اند تسهیالت  لسان انگلیسی فشرده را ارائه می نماید. در مکاتب 
ابتدایی این پروگرام لسان انگلیسی فشرده نامیده می شود (IELP) در حالیکه در 
 .(NAP) مکاتب متوسطه و لیسه عالی این پروگرام تازه واردین نامیده می شود
شامل شدن در IELP یا NAP بهترین و موثرترین راه ممکن برای یادگیری لسان 

انگلیسی الزم جهت زندگی و تعلیم در استرالیای جنوبی می باشد.

تمام مراکز شامل در IELP یا NAP جهت کسب اطمینان از ارائه مناسب ترین 
مواد درسی برای همه متعلمین، متعهد به بهبود مستمر می باشند.

هر یک از مراکز:
متعلمین را جهت کامیابی در مواد درسی استرالیا آماده می نمایند.   •

اعتماد به نفس الزم جهت زندگی در جامعه استرالیا را درآنها ایجاد می نمایند.  •

این امر از طریقه های ذیل حاصل می گردد:
کمکهای لسان انگلیسی فشرده با استفاده از معلمین متخصص انگلیسی به   •

 (EALD) حیث  لسان انگلیسی یا لسان محلی اضافی

یادگیری انگلیسی از طریق نصاب مواد درسی •

با انجام فعالیتهای مختلف در مکتب و جامعه به شمول گردشهای علمی و   •
وقایع اجتماعی

صنف های کم تعداد.  •

ضابطین خدماتی دو زبانه  مکتب ، ضابطین ارتباطی جامعه و ترجمانان  در امر 
تعامل با پروگرام تعلیمی به متعلمین و فامیلهای آنها کمک کرده می توانند. 

متعلمین حسب معمول بمدت یکسال در پروگرام IELP/NAP باقی می مانند و 
در صورت لزوم افزایش این مدت امکان پذیر می باشد.

جهت واجد شرایط بودن برای IELP/NAP متعلمین باید در مدت 12 ماه پس از 
وارد شدن به استرالیا یا 18 ماه درصورتیکه متعلمین در آمادگی یا مهد اطفال 

شامل شوند، ثبت نام نمایند.

  IELP/NAP تعدادی از دارندگان  کته گوری ویزه های موقت واجد شرایط برای
نمی باشند ، یا ممکن است الزم باشد تا فیس پرداخت نمایند.

هنگام گرفتن وقت مالقات جهت ثبت نام جزئیات ویزه الزم می باشد.
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