
 

 

એક વધારાની ભાષા તરીક ેઅગં્રજેી (EAL): વાલીઓ અન ે

સભંાળ રાખનારાઓ માટ ેમાહિતી 

હવક્ટોરરયામાં હથિત તમામ સરકારી શાળાઓમા ંહવક્ટોરરયન અભ્યાસક્રમ F-10 શીખવાડવામાં આવ ેછે. બાળકોએ ફાઉંડેશનિી માંડીન ે

10માં સધુી શુ ંભણવું જોઈએ તે આ અભ્યાસક્રમ નક્કી કર ેછે.  

હવક્ટોરરયન અભ્યાસક્રમ F-10મા,ં અગં્રેજી અભ્યાસક્રમમા ંબ ેહશક્ષણ ક્ષતે્રો છે: અગં્રેજી અને એક વધારાની ભાષા તરીક ેઅગં્રેજી (EAL) 

EAL એવા હવદ્યાિીઓ માટ ેછે, જેઓ ઘરે કોઈ બીજી ભાષા બોલે છે અન ેશાળામા ંસફળ િવા માટે અંગ્રેજી ભાષા શીખવી તેમના માટ ે

જરૂરી છે. EALમા ંહવદ્યાિીઓ અગં્રેજી હવશે શીખે છે અન ેહશક્ષણના અન્ય ક્ષતે્રોમા ંઆવરી લવેામા ંઆવતી સામગ્રી અન ેહવષયો 

શીખવા માટ ેઅગં્રેજીનો ઉપયોગ કરે છે. ઘર ેઅગં્રેજી બોલતા અન ેપ્રિમ ભાષા અગં્રેજી િોય, તેવા હવદ્યાિીઓ કરતાં આવા હવદ્યાિીઓની 

જરૂરરયાતો અલગ િોય છે.  

EAL અભ્યાસક્રમના માગો 

EAL અભ્યાસક્ર્મ EAL હશખનારાઓન ેતેમની ઉંમર અન ેધોરણન ેઅનુરૂપ ત્રણ માગો બતાવે છે:   

 માગગ A – ફાઉંડેશનિી ધોરણ 2 માં ભણતા હવદ્યાિીઓ માટે 

 માગગ B – ધોરણ 2 િી 8 વચ્ચે ભણતા હવદ્યાિીઓ માટે 

 માગગ C – ધોરણ 7 િી 10 વચ્ચે ભણતા હવદ્યાિીઓ માટે.  

આ દરેક માગગ હવદ્યાિીઓ હવહવધ થતરે શું કરી શક ેછે, ત ેદશાગવે છે, જેમ કે ‘સરળ લેહખત સૂચનાઓ અન ેપ્રશ્નો સમજી શક ેછે.’ 

હવદ્યાિીઓ આ માગો સાિ ેઅને વચ્ચે પ્રગહત કર ેછે, કારણ કે તેઓ અંગ્રેજી ભાષા શીખે છે,   

એમા ંકેટલો સમય લાગ ેછે? 

હવદ્યાિીએ કેટલા સમય સુધી EAL શીખવુ ંક ેશીખવાનું બંધ કરવુ ંએનુ ંકોઈ હનહશ્ચત માપ નિી. સશંોધન દશાગવ ેછે ક,ે હવદ્યાિીઓને 

માધ્યહમક શાળામા ંજરૂરી એવી શકૈ્ષહણક ભાષા શીખવા માટ ે5 િી 7 વષગનો અન ેક્યારેક 10 વષગ સુધીનો સમય લાગી શક ેછે. તેન ે

પ્રભાહવત કરનાર ઘણા પરરબળો છે, જેવા ક ેહવદ્યાિીએ અંગ્રેજી શીખવાની શરૂઆત કરી, ત્યારે તનેી ઉંમર શું િતી, જે નક્કી કરશે ક ેતે 

હવદ્યાિી માટ ેઅગં્રેજી વધ ુયોગ્ય છે કે ક ેEAL. મોટી ઉંમર ેઅગં્રેજી શીખવાની શરૂઆત કરનાર હવદ્યાિીઓ પ્રિમ ભાષા તરીકે અંગ્રેજી 

બોલનાર હવદ્યાિીઓના શકૈ્ષહણક ભાષા થતરે પિોંચતા વધુ સમય લેશે.  

EAL શીખવાિી હવદ્યાિીન ેઅગં્રજેીનો એક મજબૂત પાયો મળે છે, જે તમેને હશક્ષણના દરેક ક્ષતે્રમા ંસફળ િવામાં મદદ કરે છે. જ્યારે 

તમારા બાળકના હશક્ષક નક્કી કરશ ેકે તમાર ંબાળક િવ ેEAL િી અગં્રેજી તરફ જવા માટે તૈયાર છે, ત્યારે તે તમારી જોડ ેઆ હવશે ચચાગ 

કરશે.  એક સાિ ેમળીન ેતમ ેનક્કી કરી શકો છો ક ેતમારા બાળક માટ ેઅંગ્રજેી શીખવનું ચાલુ રાખવા માટે સૌિી સારો માગગ કયો છે. 

કરરયરના માગો 

ધોરણ 11 અન ે12 માટ ેહવક્ટોરરયન સર્ટગરફકેટ ઓફ એડ્યુકેશન (VCE) થટડી રડઝાઇન પણ EAL અન ેઅંગ્રજેી બનં ેપ્રદાન કરે છે. જે 

હવદ્યાિીઓ VCE EAL પણૂગ કર ેછે, તેમન ેVCE અંગ્રજેી પૂણગ કરેલ હવદ્યાિીઓની જેમ જ ઓથરેહલયાની યુહનવર્સગટીમા ંજવાની કે 

અન્ય કોઈ અભ્યાસ ક ેકરરયરનો માગગ પસંત કરવાની તકો મળે છે. 

EAL હવદ્યાિીનો રરપોટગ 

દરેક વષ ેજૂન અને રડસમે્બરમા ંતમન ેતમારા બાળકના અભ્યાસક્રમ માગગ સાિ ેતેની પ્રગહત હવશનેો રરપોટગ મળશ.ે  EAL રરપોટગમાં 

ભાષાના ત્રણ અગંો માટ ેએક મલૂયાંકન સામેલ િોય છે: બોલવુ ંઅને સાંભળવુ,ં વાંચવું અન ેજોવુ ંઅને લખવું. આ ફોમટે અગં્રેજી રરપોટગ 

જેવો જ છે. આ રરપોટગ તમને કોઈ વધારાની માહિતી આપી શકે છે, જેમ કે તમાર ંબાળક કઈ બાબતો સારી રીતે કરે છે અન ેકયા ક્ષેત્રોમાં 

તેમન ેવધારાની મદદની જરૂર છે. 


