Sekolah

Alamat

Telepon

Sekolah Dasar (PP hingga Kelas 6)
Eddystone
Primary School

Littorina Avenue,
Heathridge 6027

9406 5100

Koondoola
Primary School

50 Burbridge Avenue,
Koondoola 6064

9345 6200

Nollamara
Primary School

101 Harrison Street,
Nollamara 6061

9413 1550

Sekolah Dasar (Kelas 1-6)
Beaconsfield
Primary School

5 Hale Street,
Beaconsfield 6162

9432 1000

Dianella Primary
College

Laythorne Street,
Dianella 6059

9263 5100

Highgate
Primary School

147 Lincoln Street,
Highgate 6003

9253 2700

Parkwood
Primary School

Zelkova Way,
Parkwood 6147

9235 1411

Thornlie Primary
School

86 Thornlie Avenue,
Thornlie 6108

9232 3480

Sekolah Menengah Pertama (Kelas 7-10)

Program-program IEC
mendorong terjadinya
integrasi dengan seluruh
komunitas sekolah melalui
partisipasi di kegiatankegiatan di seluruh sekolah.

Balga Senior
High School

2 Markham Way,
Balga 6061

9247 0219

Greenwood
College

Coolibah Drive,
Greenwood 6024

9243 9200

Lynwood Senior
High School

436 Metcalf Road,
Parkwood 6147

9354 0600

Melville Senior
High School

18 Potts Street,
Melville 6156

6274 1300

Sekolah Menengah Atas (Kelas 11 dan 12)
Cyril Jackson
Senior Campus

53 Reid Street,
Bassendean 6054

9413 4720

North Lake
Senior Campus

188 Winterfold Road,
Kardinya 6163

9314 0444

Intensive English Centres
(Pusat Bahasa
Inggris Intensif)
untuk pelajar sekolah
dasar dan menengah

Apakah Intensive English Centres itu?
Intensive English Centres (IEC) atau Pusat Bahasa
Inggris Intensif memiliki keahlian khusus dalam
mengajar bahasa Inggris sebagai Bahasa atau Dialek
Tambahan (EALD) kepada pelajar yang baru tiba di
Australia yang memenuhi syarat untuk mendaftar
di sekolah negeri di Western Australia. Para pelajar
IEC berasal dari berbagai negara dengan bahasa
dan budaya yang beragam, sehingga lingkungan
sekolah menjadi ramai, dinamis dan inklusif. Pelajar
mengikuti pelajaran di IEC selama hingga 12
bulan (atau 24 bulan jika pelajar memegang visa
kemanusiaan (humanitarian visa)) tergantung visa
dan kebutuhan pelajar.
Intensive English Centres berlokasi di dalam sekolah
biasa. Ada 14 pusat di dalam sekolah-sekolah negeri
di wilayah metropolitan Perth – delapan di dalam
sekolah dasar, empat di sekolah menegah pertama
dan dua di kampus sekolah menengah atas.
Program-program IEC mendorong terjadinya integrasi
pelajar dengan seluruh komunitas sekolah dengan
berpartisipasi pada acara-acara sekolah, seperti
inkursi dan ekskursi pendidikan, festival olahraga,
acara sosial dan perkumpulan atau pertemuan sosial.
IEC Dasar melayani pelajar berusia 5-11, dengan
tiga pusat IEC di sekolah dasar menawarkan kelas
pra-SD untuk pelajar berusia 4 tahun dari latar
belakang pendatang dengan alasan kemanusiaan.
IEC Menengah melayani pelajar berusia 12* hingga
16 tahun. IEC Senior melayani pelajar berusia 16
dan ke atas.
* Pelajar yang memulai sekolah menengah di kelas 7 mungkin
berusia 11 tetapi akan menjadi 12 sebelum bulan Juli tahun itu.

Manfaat IEC

Akses ke IEC

• Bantuan dan instruksi pengajaran bahasa
Inggris intensif yang dikhususkan supaya pelajar
dapat mengakses kurikulum arus utama secara
maksimum.

Kelayakan untuk mendaftar di sebuah IEC
bergantung pada persyaratan dan dapat termasuk:

• Ukuran kelas yang lebih kecil yang membantu
pembelajaran khusus setiap murid.
• Bantuan budaya dalam lingkungan yang mendidik.
• Guru spesialis dan staf pendukung.
• Layanan bus gratis setiap hari untuk anak-anak
usia sekolah dasar.
• Akses ke layanan kesehatan spesialis.

Kurikulum dalam IEC
Intensive English Centres menyediakan beragam
program pembelajaran berdasarkan Kurikulum
Western Australia.
Kurikulum dalam IEC difokuskan pada kebutuhan
belajar bahasa Inggris masing-masing pelajar. Untuk
membantu para pelajar menjalani transisi ke kelaskelas arus utama, mata pelajaran-mata pelajaran
inti akan mencakup Matematika, Ilmu Pengetahuan
Alam, Humaniora, dan Ilmu Sosial.
Pusat-pusat IEC membantu pelajar untuk belajar
bahasa Inggris dan membiasakan diri dengan
konteks akademis dan sosial yang sesuai umur
mereka di sekolah-sekolah di Western Australia. IEC
dan sekolah setempat bekerja sama supaya transisi
pelajar ke sekolah setempat lancar.

Staf di IEC
Pusat-pusat IEC mempekerjakan guru-guru EALD
dan Asisten Pendidikan Etnis (Ethnic Education
Assistants (EEA)). Guru EALD berpengalaman dan
memiliki keahlian mengajar program bimbingan
EALD yang sesuai usia pelajar selaras dengan
Kurikulum Western Australia. EEA atau Asisten
Pendidikan Etnis dapat berbicara berbagai bahasa,
dan mungkin termasuk bahasa asli para pelajar IEC.

• Pelajar yang duduk di Kelas 1 hingga 12 dan
baru belajar bahasa Inggris, termasuk pelajar
yang lahir di Australia;
• Pelajar yang memegang visa kemanusiaan dan
sekarang duduk di tingkat Pra-SD hingga Kelas
12; dan
• Pelajar yang kembali ke Australia setelah berada
di luar negeri lebih dari 6 bulan.

Mendaftar di IEC
• Hubungi IEC setempat untuk mengatur janji
temu. (Lihatlah daftar IEC untuk menemukan
pusat terdekat)
• Informasi berikut ini diperlukan untuk
pendaftaran:
tanggal kedatangan di Australia;
nama pelajar;
alamat saat ini;
bahasa/dialek yang digunakan di rumah;
nomor sub kelas visa; dan
rincian kontak.
• Untuk membantu dalam proses pendaftaran,
akan disediakan transportasi ke dan dari IEC
dan jasa juru bahasa gratis.

