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نئے آنے والے طلبا وطالبات کی تعلیمی رضوریات کو مِدنظر رکهتے ہوئے

ساؤتھ آسٹریلیامیں نئے آنے 
والوں کے لئے انگریزی زبان 

کا جامع پروگرام

اردو / Urdu

یہ پمفلٹ مندرجہ ذیل زبانوں میں بھی دستیاب ہیں:
عربی

 بنگالی

برمی

چینی

 دری

 گجراتی

 ہندی

 انڈونیشی

 کورئین

 نپالی

 فارسی

 پنجابی

 پشتو

سنہالی 

سومالی

 سواہیلی

 ٹیگالوگ

 تامل

اردو 

ویتنامی

مزید معلومات کے لئے
فون 2375 8226 یا ای میل 

DECD.EALD@sa.gov.au

نئے آنے والوں کے لئے سیکنڈری پروگرام 

17-12 سال کی عمر کے نئے آنے والے طالِب علم ایڈیلیڈ سیکنڈری اسکول آف انگلش 

میں داخلہ لے سکتے ہیں جو کہ ایک بین القوامی تسلیم شدہ ادارہ ہے۔

نئے آنے والوں کے پروگرام میں دونوں تعلیمی اور تکنیکی اختیارات موجود ہیں۔

اسکول میں مندرجہ ذیل سہولیات 
مّیرسہیں:

انگریزی کے مختلف   • 
درجات کی کالسیں 

آٹھ مطلوبہ مضامین میں   • 
انگریزی کی جامع تربیت
سماجی شمولیت کے مواقع  •

منتقلی پروگرام برائے ہائی اسکول  •

 Adelaide Secondary School 
of English

Torrens Road 253 
West Croydon SA 5008 

 فون: 3733 8340 (08)
dl.1686.info@ :ای میل 

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

نئے آنے والوں کے لئے سینرئ سیکنڈری پروگرام 

تھربٹن سینرئکالج نئے آنے والے ان طالِب علموں کے لئے، جن کی عمر17سال سے ذیادہ 
ہو اور جو کہ فل ٹائم پڑھناچاہتے ہوں،تعلیِم بالغاں کا ماحول فراہم کرتا ہے۔ 

NAP کورس ا ن تمام مضامین میں انگریزی 

کی جامع تربیت فراہم کرتا ہے جن میں 
انگریزی، حساب، سائنس، آسٹریلوی 
جغرافیہ اور تاریخ، کمپیوٹر، کیریرئ 

ایجوکیشن اورکیریرئ پالننگ شامل ہیں۔ یہ 
طالِب علموں کو اعلٰی تعلیم اور مستقبل میں 

روزگارکی تالش کے لئے تیار کرتا ہے۔

Thebarton Senior College 
Ashley Street 40 

Torrensville SA 5031 
 فون: 5811 8352 (08)

 info@tsc.sa.edu.au :ای میل 
www.tsc.sa.edu.au

Mount Gambier North 
Primary School 

 فون: 2824 8725 (08)
MountGambierNorth.School :ای میل 

 185@schools.sa.edu.au

نئے آنے والوں کے لئے عالقائی پروگرام

نئے آنے والوں کے پروگرام کی کالسیں 
ماؤنٹ گیمبرئ ہائی اسکول میں بھی منقعد 
ہوتی ہیں۔ مزید معلومات کے لئے رابطہ 

کیجئے:

mailto:dl.1686.info@schools.sa.edu.au
www.adsecenglish.sa.edu.au
mailto:info@tsc.sa.edu.au
www.tsc.sa.edu.au
mailto:MountGambierNorth.School185@schools.sa.edu.au
mailto:DECD.EALD@sa.gov.au
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Darlington Primary School 
 9–11 White Crescent 

Seacombe Gardens SA 5047 
 فون: 3318 8296 (08) 
dl.0666.info@ :ای میل 

 schools.sa.edu.au

East Torrens Primary School 
12 Robson Road 

Hectorville SA 5073 
 فون: 1411 8337 (08)

dl.0971.info@ :ای میل 
schools.sa.edu.au

Elizabeth Downs Primary School 
 Heard Street 

Elizabeth Downs SA 5113 
 فون: 2726 8255 (08)

dl.0947.info@ :ای میل 
schools.sa.edu.au

Elizabeth Vale Primary School 
Rollison Road 

Elizabeth Vale SA 5112 
 فون: 1307 8255 (08)

Elizvale.IELC111@schools. :ای میل
sa.edu.au

Bellevue Heights Primary School 
7–19 Vaucluse Crescent 

Bellevue Heights SA 5050 
 فون: 7182 8278 (08)

bellevue.ps891@schools.  :ای میل
sa.edu.au

Blair Athol North Birth–7 School 
 Marmion Avenue 

Blair Athol SA 5084 
 فون: 0700 8168 (08)

ielc@banb7.sa.edu.au :ای میل

Clovelly Park Primary School 
1 Renown Place 

Clovelly Park SA 5042 
 فون: 5366 8276 (08)

dl.0932.info@ :ای میل 
schools.sa.edu.au

Cowandilla Primary School 
21 Jenkins Street 

Cowandilla SA 5033 
 فون: 7800 8443 (08)

dl.0106.info@ :ای میل 
schools.sa.edu.au

 Mount Gambier North 
Primary School 

 Heath Street 
Mount Gambier SA 5290 

 فون: 2824 8725 (08)
MountGambierNorth. :ای میل

School185@schools.sa.edu.au

Pennington R–7 School 
 Butler Avenue 

Pennington SA 5013 
 فون: 1933 8447 (08) 

 Pennington.PS382@ :ای میل
schools.sa.edu.au

Richmond Primary School 
 8 Surrey Road 

Keswick SA 5035 
 فون: 1863 8293 (08) 

dl.0381.info@ :ای میل 
schools.sa.edu.au

Salisbury North R–7 School 
38 Bagster Road 

Salisbury North SA 5108 
 فون: 1519 8258 (08) 

SalisburyNorthR7. :ای میل
IELC82@schools.sa.edu.au

The Pines R–7 School 
42 Andrew Smith Drive 

Parafield Gardens SA 5107 
 فون: 2199 8281 (08) 

Thepines.IELC :ای میل 
info765@schools.sa.edu.au

Gilles Street Primary School 
 91 Gilles Street 

Adelaide SA 5000 
 فون: 5184 8223 (08) 

ielc.gillesstps690@ :ای میل
schools.sa.edu.au

Hampstead Primary School 
 Muller Road 

Greenacres SA 5086 
 فون: 2248 8261 (08)

Hampstead.ielc62@ :ای میل
 schools.sa.edu.au

Ingle Farm Primary School 
2 Belalie Road 

Ingle Farm SA 5098 
 فون: 4864 8262 (08) 

inglefarmps.ielc453@ :ای میل
schools.sa.edu.au

Kilkenny Primary School 
 Jane Street 

West Croydon SA 5008 
 فون: 4138 8345 (08)

dl.0207.info@ :ای میل 
schools.sa.edu.au

جامع انگریزی زبان کے پرائمری سینٹر

پرائمری IELCs 12-5 سال کی عمر کے طالِب علموں کے لئے مختلف عالقوں میں واقع ہیں۔ 

پرائمری IELCs کی کالسوں میں طالِب علموں کی محدود تعدادہوتی ہے جن کا تعّین عمر کے 
حلاظ سے کیا جاتا ہے۔طالِب علموں کو پرائمری اسکول کے مضامین کے عالوہ انگریزی زبان کی 

تربیت بھی دی جاتی ہے۔ 

اسکول آنے جانے کی سہولت ان طالِب علموں کو مہّیا کی جا سکتی ہے جوکہ:

10 سال سے کم عمر ہوں   •
سینٹر سے 1.75 کلومیٹر سے زیادہ دوری پر رہتے ہوں   •

نئے طالِب علموں کو دورسے طالِب علموں کے ساتھ گھلنے ملنے میں مدد کی جاتی ہے اور 
منتقلی پروگرام منعقد کئے جاتے ہیں تاکہ طالِب علم اپنے عالقے کے اسکولوں میں تعلیم بخوبی 

جاری رکھ سکیں۔

ساؤتھ آسٹریلیامیں نئے آنے والوں کے لئے انگریزی زبان کا جامع پروگرام

 ڈپارٹمنٹ فار ایجوکیشن اینڈ چائلڈ ڈولپمنٹ(DECD) آسٹریلیامیں نئے آنے والے 
طالِب علموں کو انگریزی کی جامع کالسیں فراہم کرتا ہے۔ اس پروگرام کو پرائمری اسکولوں 

Intensive English Language Program (IELP)  جبکہ سیکنڈری اور سینرئ  میں
سیکنڈری میں New Arrivals Program (NAP) کہا جاتا ہے۔ IELP یا NAP  پروگراموں 
میں رشکت ساؤتھ آسٹریلیامیں رہنے اور پڑھنے کے لئے انگریزی سیکھنے کا سب سے موثر 
طریقہ ہے۔  IELP/NAP کے تمام سینٹر مسلسل بہرتی کے لئے کوشاں ہیں تاکہ تمام طالِب 

علموں کو بہرتین اور مناسب نصاب مہیا کیا جاسکے۔ 

ہر سینٹر:
طالِب علموں کو آسٹریلوی نصاب میں اعلٰی کاکردگی کے لئے تیار کرے گا  •

آسٹریلوی معارشے میں رہنے کے لئے طالِب علموں میں خود اعتمادی پیدا کرے گا   •

یہ حاصل کیا جائے گا بذريعہ:
ماہر اساتذہ کی نگرانی میں انگریزی زبان پر عبور بذريعہ  • 

English as an Additional Language or Dialect (EALD) پروگرام

نصابی مضامین سے انگریزی سیکھانا   •

اسکول اور اسکول سے باہر غیر نصابی رسگرمیاں مثاًل سماجی تقریبات اور   • 
سیرو تفریح کے مواقع 

کالسوں میں طالِب علموں کی محدود تعداد   •

دوئزبانی اسکول رسوس آفیرس، سماجی رابطہ آفیرساور مرتجم تعلیمی پروگرام میں روابط 
بڑھانے کے لئے طالِب علم اور ان کے خاندان والوں کی مدد کرتے ہیں۔

طالِب علموں کا  IELP / NAP  میں اندراج عمومًا ایک سال تک رہتا ہے مگر رضورت پڑنے 
پر بڑھایا جا سکتا ہے۔ 

IELP / NAP کی اہلیت کے لئے الزمی ہے کہ طالِب علم آسٹرلیا آنے کے 12مہینوں کے 

اندر اندراج کروایں عالوہ ازیں وہ طالِب علم جو کہ ریسپشن یا پہلی جماعت میں داخلہ لے 
رہے ہوں، وہ 18 مہینوں کے اندر اندراج کروا سکتے ہیں۔ 

چند زمروں کے عارضی ویزے کے رکھنے والے IELP/NAP کے اہل نہیں یا پھر فیس دینے 
کے پابند ہونگے۔ 

داخلہء اندراج کے لئے ویزے کی تفصیالت مطلوب ہونگی۔
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