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دروره های فشرده زبان 
انگلیسی و برنامه های تدارک 
دیده شده برای تازه واردین به 

استرالیای جنوبی

پاسخ گفتن به نیازهای دانش آموزان تازه رسیده

این بروشور به زبانهای زیر نیز قابل دسترسی می باشد
عربی

بنگالی
برمه ای

چینی آسان
دری

جوگاراتی
هندی

اندونزیایی
کره ای
نپالی

فارسی
پنجابی
پشتو

سینحالی

تگلوگ
تامیل

سومالیایی
اردو

سواحیلی
ویتنامی

برای اطالعات بیشتر با تلفن 
2375 8226 تماس گرفته و یا 

به آدرس زیر ای میل بزنید.
DECD.EALD@sa.gov.au

 Adelaide Secondary School 
of English

Torrens Road 253 
West Croydon SA 5008 

 تلفن: 3733 8340 (08)
dl.1686.info@:پست الکترنیکی 

 schools.sa.edu.au 
www.adsecenglish.sa.edu.au

Thebarton Senior College 
Ashley Street 40 

Torrensville SA 5031 
 تلفن: 5811 8352 (08)

 info@tsc.sa.edu.au  :پست الکترنیکی 
www.tsc.sa.edu.au

(08) 8725 2824  
 تماس بگیرید و یا به 
 آدرس زیر ایمیل بزنید:

MountGambierNorth.School 

 185@schools.sa.edu.au

مقطع دو تحصیلی برای تازه واردین 
دانش آموزان تازه وارد بین 12 تا 17 سال قادرند در مدرسه  مقطع دو 

انگلیسی آدالید که یک مرکز معتبر بین المللی است ثبت نام کنند.
از طریق این برنامه ،تهیه شده برای تازه واردین، هردو مسیر، یعنی هم 

فنی وهم دانشگاهی امکان پذیر میباشد. آنچه مدارس برای شما فراهم 
می آورند:

کالسهای زبان انگلیسی در   •
سطوح مختلف

زبان انگلیسی فشرده در 8 رشته    •
آموزشی و تحصیلی

ایجاد فرصت برای ورود به اجتماع   •
برنامه تطبیقی برای ورود به    •

دبیرستان

دوره های آموزشی مقطع دو برای تازه واردین بزرگسال
دوره های آموزشی مقطع دو برای تازه واردین بزرگسال )باالی 17سال( 

که در کالج بزرگساالن تبرتون ارائه میشود فضای بزرگسال مورد نیازبرای 
آموزش تمام وقت این افراد را فراهم می کند.

درNAP زبان انگلیسی به صورت 
فشرده و از طریق آموزش دروس 

مختلف مانند: ریاضی، علوم، 
جغرافی و تاریخ استرالیا، محاسبات و 

آموزش و برنامه ریزی برای مشاغل 
ارائه می گردد. این دوره ها دانش 

آموزان را برای کار و یا ادامه تحصیل 
بیشتر آماده میسازد. کالج بزرگساالن 

تبرتون:

برنامه برای تازه واردین در مناطق حومه
کالسهای برنامه ریزی شده برای تاره 

واردین در دبیرستان مانت گامبیر 
هم ارائه می شوند. برای  کسب 
اطالعات بیشتر با مدرسه ابتدایی 

مانت گامبیر شمالی با شماره
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Darlington Primary School 
 9–11 White Crescent 

Seacombe Gardens SA 5047 
 تلفن: 3318 8296 (08) 

dl.0666.info@ :پست الکترنیکی 
 schools.sa.edu.au

East Torrens Primary School 
12 Robson Road 

Hectorville SA 5073 
 تلفن: 1411 8337 (08)

dl.0971.info@ :پست الکترنیکی 
schools.sa.edu.au

Elizabeth Downs Primary School 
 Heard Street 

Elizabeth Downs SA 5113 
 تلفن: 2726 8255 (08)

dl.0947.info@ :پست الکترنیکی 
schools.sa.edu.au

Elizabeth Vale Primary School 
Rollison Road 

Elizabeth Vale SA 5112 
 تلفن: 1307 8255 (08)

Elizvale.IELC111@ :پست الکترنیکی
schools.sa.edu.au

Bellevue Heights Primary School 
7–19 Vaucluse Crescent 

Bellevue Heights SA 5050 
 تلفن: 7182 8278 (08)

bellevue.ps891@  :پست الکترنیکی
schools.sa.edu.au

Blair Athol North Birth–7 School 
 Marmion Avenue 

Blair Athol SA 5084 
 تلفن: 0700 8168 (08)

ielc@banb7.sa.edu.au :پست الکترنیکی

Clovelly Park Primary School 
1 Renown Place 

Clovelly Park SA 5042 
 تلفن: 5366 8276 (08)

dl.0932.info@ :پست الکترنیکی 
schools.sa.edu.au

Cowandilla Primary School 
21 Jenkins Street 

Cowandilla SA 5033 
 تلفن: 7800 8443 (08)

dl.0106.info@ :پست الکترنیکی 
schools.sa.edu.au

 Mount Gambier North 
Primary School 

 Heath Street 
Mount Gambier SA 5290 

 تلفن: 2824 8725 (08)
MountGambierNorth. :پست الکترنیکی

School185@schools.sa.edu.au

Pennington R–7 School 
 Butler Avenue 

Pennington SA 5013 
 تلفن: 1933 8447 (08) 

 Pennington.PS382@ :پست الکترنیکی
schools.sa.edu.au

Richmond Primary School 
 8 Surrey Road 

Keswick SA 5035 
 تلفن: 1863 8293 (08) 

dl.0381.info@ :پست الکترنیکی
schools.sa.edu.au

Salisbury North R–7 School 
38 Bagster Road 

Salisbury North SA 5108 
 تلفن: 1519 8258 (08) 

SalisburyNorthR7. :پست الکترنیکی
IELC82@schools.sa.edu.au

The Pines R–7 School 
42 Andrew Smith Drive 

Parafield Gardens SA 5107 
 تلفن: 2199 8281 (08) 

Thepines.IELC :پست الکترنیکی 
info765@schools.sa.edu.au

Gilles Street Primary School 
 91 Gilles Street 

Adelaide SA 5000 
 تلفن: 5184 8223 (08) 

ielc.gillesstps690@ :پست الکترنیکی
schools.sa.edu.au

Hampstead Primary School 
 Muller Road 

Greenacres SA 5086 
 تلفن: 2248 8261 (08)

Hampstead.ielc62@ :پست الکترنیکی
 schools.sa.edu.au

Ingle Farm Primary School 
2 Belalie Road 

Ingle Farm SA 5098 
 تلفن: 4864 8262 (08) 

inglefarmps.ielc453@ :پست الکترنیکی
schools.sa.edu.au

Kilkenny Primary School 
 Jane Street 

West Croydon SA 5008 
 تلفن: 4138 8345 (08)

dl.0207.info@ :پست الکترنیکی
schools.sa.edu.au

مراکز آموزش زبان انگلیسی فشرده در مقطع ابتدایی
مراکز آموزشی درمقطع ابتدایی به دانش آموزان در سنین 5 تا 12 سال خدمات ارائه 

میدهند.
در این مراکز کالسها کوچک بوده و بر اساس سن طبقه بندی میشوند. به دانش 

آموزان دروس ابتدایی درس داده میشود و همزمان در مورد زبان انگلیسی هم 
آموزش میبینند. 

ممکن است در زمینه ایاب و ذهاب به دانش آموزان کمک شود.
زیر 10 سال  •

زندگی کردن دورتر از 1.75 کیلومتر از مرکز آموزشی.  •
به دانش آموزان کمک میشود تا بتوانند با دانش آموزان حالت معمول مدارس ترکیب 

شوند و این ترکیب شدن به صورتی طراحی شده است که شرکت کنندگان در این 
دوره ها بتوانند با موفقیت تحصیالت خود را در مدارس محلی خود ادامه دهند.

 برنامه آموزش فشرده زبان انگلیسی و برنامه  
تازه واردین به استرالیای جنوبی              

 وزارت آموزش و پرورش کودک  دوره های فشرده زبان انگلیسی جهت حمایت 
 از دانش آموزان تازه وارد به استرالیا برگذار میکند. در مقطع ابتدایی به این 

دوره ها، دورههای فشرده زبان انگلیسی یا IELP گفته میشود و نام این دوره 
ها در مقطع دو و یا بزرگساالن، برنامه تازه واردین بزرگسال یا NAP میباشد. 

آموختن زبان انگلیسی از طریق این دوره ها موثرترین روش برای یادگیری زبان 
انگلیسی مورد نیاز برای زندگی یا تحصیل در استرالیای جنوبی میباشد.           

کلیه مراکز ارائه دهنده IELP/NAP به بهبود مداوم خود متعهد بوده و بهترین و 
مناسب ترین متد و مواد آموزشی را به دانش آموزان ارائه خواهند کرد.

آنچه در این مراکز انجام میشود:

آماده سازی زبان آموزان برای موفقیت درواحدهای دروس   •

باال بردن اعتماد به نفس آنها برای زندگی در جامعه استرالیایی.  •

این امور از طرق زیر انجام میپذیرند.
کالسهای فشرده زبان انگلیسی توسط مدرسین متخصص   •

یادگیری زبان انگلیسی در چهارچوب موتد درسی مدارس  •

طیفی از فعالیتهای متنوع دیگر در چهارچوب جامعه و مدرسه، مانند سفرهای   •
کوتاه تفریحی و مراسم مختلف در مدرسه

کالسهای کوچک.  •

مترجمین، کارمندان دو زبانه در مدارس و مسئولین روابط عمومی به مشارکت 
دانش آموزان و افراد خانواده آنها با این برنامه های آموزشی کمک خواهند کرد.         

عموما طول دوره IELP/NAP یک سال میباشد که این دوره قابل تمدید نیز 
میباشد.

برای واجد شرایط بودن جهت شرکت در این کالسها، باید دانش آموزان سال اولی 
یا پیش دبستانی تا 18 ماه پس از ورود خود ودانش آموزان دیگر ظرف12 ماه 

پس ازورود خود به استرالیا ثبت نام خود را انجام دهند.

 بعضی از انواع ویزا های موقت واجد شرایط برای شرکت در این دوره ها
IELP/NAP نیستند و یا در بعضی از موارد برای شرکت باید هزینه پرداخت نمایند.

به هنگام تنظیم وقت جهت ثبت نام جزئیات ویزا شما مورد نیاز خواهد بود.
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