
 

 

 (: معلومات برای والدین و مراقبت کنندگان EALانگلیسی به عنوان زبان اضافی )

برنامه درسی آنچه را که هر طفل باید از پایه / سال  ویکتوریا را آموزش می دهد. F-10همه مکاتب دولتی در ویکتوریا برنامه درسی 
  آمادگی تا سال دهم یاد بگیرد مشخص می کند.

ویکتوریا، برنامه درسی انگلیسی شامل دو ساحۀ یادگیری است: انگلیسی و انگلیسی به عنوان زبان اضافی  F-10در برنامه درسی 
(EAL.) 

EAL ری صحبت می کنند و برای موفقیت در مکتب ضرورت به یادگیری زبان انگلیسی برای شاگردانی است که در خانه به زبان دیگ
، شاگردان در مورد زبان انگلیسی یاد می گیرند و از زبان انگلیسی برای یادگیری مطالب و موضوعات تحت پوشش در EALدر  دارند.

به شاگردانی دارند که در خانه و به عنوان زبان اول خود  آنها نیازهای یادگیری متفاوتی نسبت سایر زمینه های آموزشی استفاده می کنند.
  انگلیسی صحبت می کنند.

 EALمسیرهای برنامه درسی 

 ، نظربه سن و سطح صنف آنها شرح می دهد: EALسه مسیر یادگیری را برای یادگیران  EALبرنامه درسی 

  مسیرA برای شاگردان پایه تا سال دوم 

  مسیرB  8تا  2برای شاگردان سال های 

  مسیرC  10تا  7برای شاگردان سال . 

از دستورالعمل »هر یک از این مسیرها، کارهایی را که شاگرد می تواند در سطوح مختلف انجام دهد، شرح می دهد، مانند 
 شاگردان با یادگیری زبان انگلیسی در جریان و بین این مسیرها پیشرفت می«. ها و سؤاالت نوشته شدۀ ساده پیروی کنید

 کنند.  

 چقدر وقت می گیرد؟

را متوقف کند. تحقیقات نشان می دهد  EALهیچ زمان مشخص شده یا الزمی وجود ندارد که شاگرد باید یاد بگیرد یا یادگیری 
سال طول می کشد تا شاگرد زبان آکادمیک مورد نیاز خود را در مکتب لیسه بیاموزد.  10سال و گاهی تا  7تا  5که بین 

یا انگلیسی بهترین انتخاب برای شاگرد است، از جمله اینکه شاگرد در  EALعوامل زیادی وجود دارد که تعیین می کند آیا 
زمان شروع به یادگیری زبان انگلیسی چند ساله بوده است. شاگردان مسن تر که شروع به یادگیری زبان انگلیسی می کنند، 

ا شاگردانی که انگلیسی را به عنوان زبان اول صحبت می کنند، به زمان بیشتری برای رسیدن به سطح زبان آکادمیک برابرب
 نیاز دارند. 

به شاگردان یک اساس قوی در زبان انگلیسی می دهد که به آنها کمک می کند در همه زمینه های یادگیری  EALیادگیری 
به انگلیسی است، در این مورد  EALاده انتقال از موفق شوند. هنگامی که معلم فرزند شما ارزیابی می کند که فرزند شما آم

 با شما صحبت خواهد کرد. با هم می توانید بهترین راه را برای ادامه یادگیری زبان انگلیسی برای فرزندتان انتخاب کنید.

 مسیرهای شغلی

و انگلیسی را ارائه می دهد.  EALنیز  12و  11( برای سال VCEطراحی آموزش شهادتنامۀ تحصیلی ویکتوریا )
را تکمیل می کنند، فرصت های یکسانی برای رفتن به دانشگاه در استرالیا یا انتخاب مسیر  VCE EALشاگردانی که 

 انگلیسی را تکمیل می کنند، دارند. VCEتحصیلی یا شغلی دیگری با کسانی دارند که 

 EALگزارش های شاگرد 

زارشی در مورد پیشرفت فرزندتان در مسیر برنامه درسی شان دریافت خواهید کرد. در ماهای جون و دسمبر هر سال، گ
شامل ارزیابی برای سه حالت زبانی است: صحبت کردن و گوش دادن، خواندن و مشاهده کردن، و نوشتن.  EALگزارش 

دهد، به عنوان مثال، در قالب این گزارش مانند گزارش انگلیسی است. این گزارش ممکن است معلومات بیشتری را ارائه 
 مورد کارهایی که فرزند شما به خوبی انجام می دهد و ساحه هایی که به کمک بیشتری نیاز دارد.

   


