આ કાર્કક્રિ નો સિર્: :

Gujarati

હ ં કોનો સપકક કરં

િોટા ભાગના મિદ્યાથીઓ એક શૈક્ષણિક િર્ક દરમિર્ાન , આ
કાર્કક્રિ િાં લગભગ 12 િહિના અભ્ર્ાસ કરશે. મિદ્યાથીઓ
તેિના આગિન પછી કોઇ પિ હદિસે આ કાર્કક્રિ િાં
દાખલ થઈ શકે છે અને મિદ્યાથી ના દાખલ થર્ા ના 12
િહિના બાદ કાર્કક્રિ પ ૂિક કરશે. તેઓ ને પછી મખ્ર્ધારાના
િગક િાં દાખલ કરિાિાં આિશે.

IELP

Hampstead Primary School
Muller Road,
Greenacres SA 5086
Michelle Smith (Coordinator)
મિશેલ સ્મિથ (સંકલન કરતા)

Phone.8261 2248
Email: dl.0689_info@schools.sa.edu.au

ના અભ્ર્ાસ અંત િાં તિે તિારા નજીકની શાળા અથિા

Intensive English Language
Centre
Information

School Times:
તિારી પસંદગીની શાળા િાં તિારા બાળક નો અભ્ર્ાસ કરિી
શકોછો અને અિે તે કાર્ક િાટે આપન ં િાગકદશકન કરીશ.ં
IELP િાં મિદ્યાથીઓ અને પહરિારો ને શાળાના બધા કાર્કક્રિ િાં
સાિેલ કરિાિાં આિે છે અને ખબ ભવ્ર્ ભારે રજૂઆત કરિાિાં
આિે છે . IELP િગો તેિના િામતમિક અનભિો મિમત ૃત કરિા િાટે
ઘિા મિમિધ પ્રિાસોિાં ભાગ લે છે .

8.45 am—3.05pm
8.40 Classrooms open
8.45 Lesson 1 & 2
10.40 Recess
11.00 Lesson 3&4
12.40 Lunch
1.20 Lesson 5&6
3.05 Home

Muller Rd, Greenacres
SA 5086
Telephone : 8261 2248
Email: dl.0689_info@schools.sa.edu.au

ર્ોગ્ર્તા

કાર્કક્રિ નો ધ્ર્ર્

ઓમરેણલર્ા િાં આગિન:

મિઝા:
િેમ્પમટે ડ પ્રાથમિક શાળા સઘન અંગેે્જી ભાર્ા કાય ૃક્િ (IELP)
૨૦૧૨ િાં મથાપના કરી
અને જે દણક્ષિ ઑમરે ણલર્ા િા મથળાંતર થતા મિદ્યાથીઓ ને
ઇંગણલશ ભાર્ા પર ધ્ર્ાન કેન્દ્રિત સાથે ઓમરે ણલર્ન
અભ્ર્ાસક્રિ મશખિે છે . આિી િતી. આ કાર્કક્રિના ઉદ્દે શ
ઓમરે ણલર્ન મખ્ર્ પ્રિાિના િગો િાં શાળાકીર્ િાટે ણબનઇંગણલશ બોલતા મિદ્યાથીઓ તૈર્ાર કરિા િાટે છે .

IELP ના મનષ્િાત મશક્ષકો EALD ની વ્ય ૂિરચનાઓ અને

તિારા બાળકને પાત્ર છે , ચકાસિી કરિા િાટે મશક્ષિ અને
બાળ મિકાસ િેબસાઈટ www.decd.sa.gov.au નો સંદભક લો.
બધા કાર્િી અને િંગાિી મિઝા જાજાક્રીરીને મિીકારિાિાં
આિે છે .
સરનામ ં:
તિે િેમ્પમટે ડ IELP નોંધિી કરિા તિે નીચેના પરાં િાં રિેતા

જો તિારા ઓમરેણલર્ા િાં આગિન 12 િહિનાની અંદર

િોિ જરૂરી કૃપા કરીને ખાતરી કરો.

સધી તિારં બાળક કાર્કક્રિ િાટે પાત્ર છે . તિારા બાળક

Broadview, Clearview (South of Browning Street),
Collinswood, Enfield (South of Clarice Avenue and
CheckGreenacres,
bag for schoolHampstead
notes
Branson Avenue),
Gardens,

િર્ 5 અથિા 6 િર્ક છે અને તે તિારા આગિન 18

Hillcrest, Klemzig, Manningham, Nailsworth, North-

િહિનાની અંદર િોર્, તો તિે આ કાર્કક્રિ િાટે પાત્ર

field (South of Grand Junction Road), Northgate,
Oakden, Prospect (North of Regency Road), Sefton

છો.

Park, Windsor Gardens (West of Sudholz Road), Vale
Park.

િાિન વ્્િાર

તિે બીજા ઉપનગર રિેતા િો તો, તિે ક્ાં મિભાગ િાં છો

િાલિાં, કે ટલાક મિદ્યાથીઓ િાટે શાળા િાં થી ઘર સધી લેિા

IEL સેરટર જોિા િાટે કૃપા કરીને DECD િેબસાઈટનો સંદભક
લો

મકિા િફત બસ સેિા આપિાિાં આિેલ છે . આ સમિધા તો

પદ્ધમતઓના ઉપર્ોગ કરી મિદ્યાથીઓ અભ્ર્ાસક્રિ ના તિાિ

જ ઉપર્ોગ લર્ મકાર્ જો તિારા બાળક ની િર્ 10 િર્કથી

મિર્ર્ો શીખિિાિાં આિે છે . પ્રાથમિક શાળા િર્ ના નિા

ઓછી છે અને તિે અિારી શાળા થી 1.75km કરતાં િધ દર

આવ્ર્ા મિદ્યાથીઓ શાળા ની અંદર નાના િગો (િગો િાં 15

રિેતા િોિ તો , બસ દૈ મનક તિારા બાળકને લેિા અને મ ૂકિા

મિદ્યાથીઓ) િાં અભ્ર્ાસ કરિાિાં આિે છે .

આિશે.

