
 

 

 یبه عنوان زبان اضاف یسیانگل (EALاطالعات :)یبرا ی 

 نیو مراقب نیوالد
آنچه را که هر کودک  یدهند. برنامه درس یرا آموزش م F-10 ییایکتوریو یبرنامه درس ایکتوریدر و یمه مدارس دولته
 کند. یرا مشخص م اموزدیتا سال دهم ب هیاز پا دیبا

به عنوان  یسیو انگل ،یسیاست: انگل یریادگیشامل دو حوزه  یسیانگل ی، برنامه درسF-10 ییایکتوریو یدر برنامه درس
  (.EAL) یزبان اضاف

EAL زبان  یریادگیبه  ازیدر مدرسه ن تیموفق یکنند و برا یصحبت م یگریاست که در خانه به زبان د یدانش آموزان یبرا
مطالب و  یریادگی یبرا یسیو از زبان انگل رندیگ یم ادی یسی، دانش آموزان در مورد زبان انگلEALدارند. در  یسیانگل

 ینسبت به دانش آموزان یمتفاوت یریادگی یازهایآنها ن .کنند یاستفاده م یآموزش یها نهیزم ریموضوعات تحت پوشش در سا
 کنند. یخود صحبت م یرا در خانه و به عنوان زبان اصل یسیدارند که انگل

 یبرنامه آموزش یرهایمس EAL 

 دهد. ی، مربوط به سن و سطح سال آنها، شرح مEAL رانیفراگ یرا برا یریادگی ریسه مس EAL یبرنامه درس

 2تا سال  هیدانش آموزان در پا یبرا A ریمس• 

 8تا  2دانش آموزان سال  یبرا B ریمس• 

            10تا  7دانش آموزان سال  یبرا C ریمس• 

مانند  کند،یم فیدر سطوح مختلف انجام دهد، توص تواندیآموز مرا که دانش ییکارها رها،یمس نیاز ا کیهر 
 رهایمس نیا نیدر طول و ب یسیزبان انگل یریادگیدانش آموزان با  .«دیرا دنبال کن یها و سؤاالت ساده نوشتاردستورالعمل»
 کنند. یم شرفتیپ

 کشد؟ یچه مدت طول م

ینشان م قاتیتحق را متوقف کند. EAL یریادگی ای ردیبگ ادی دیدانش آموز با کیوجود ندارد که  یالزم ایزمان مشخص  چیه
 ازیمورد ن کیدانش آموز زبان آکادم یسال، برا ۱۰تا  یو گاه .کشدیسال طول م ۱۰تا  یسال و گاه ۷تا  ۵ نیکه ب دهد

 یریادگیشروع به  یدانش آموز در چه سن کی نکهیوجود دارد، از جمله ا یادیز یفاکتورها .ردیبگ ادی رستانیخود را در دب
 دنیرس یبرا یشتریبه زمان ب کنند،یم یسیزبان انگل یریادگیکه شروع به  یترآموزان مسندانش کرده است. یسیزبان انگل

 دارند. ازین کنند،یرا به عنوان زبان اول صحبت م یسیکه انگل یآموزانبا دانش کیبه همان سطح زبان آکادم

 یریادگی یها نهیکند در همه زم یدهد که به آنها کمک م یم یسیدر زبان انگل یقو یا هیبه دانش آموزان پا EAL یریادگی
مورد  نیاست، در ا یسیبه انگل EALکند که فرزند شما آماده انتقال از  یم یابیکه معلم فرزند شما ارز یهنگام. موفق شوند

 . دیفرزندتان انتخاب کن یبرا یسیزبان انگل یریادگیادامه  یراه را برا نیبهتر دیتوان یبا شما صحبت خواهد کرد. با هم م

 یکار یرهایمس

 دهد. یرا ارائه م یسیو انگل EALهر دو  زین 12و  11سال  ی( براVCE) ایکتوریآموزش و یگواه یلیتحص یطراح
 ریانتخاب مس ای ایرفتن به دانشگاه در استرال یبرا یکسانی یهافرصت کنند،یم لیرا تکم VCE EALکه  یآموزاندانش
 دارند. کنند،یم لیرا تکم VCE یسیکه زبان انگل یمانند کسان یگرید یشغل ای یلیتحص

 EAL دانش آموز یگزارش ها

کرد. گزارش  دیخواه افتیدر یبرنامه درس ریفرزندتان در مس شرفتیدرباره پ یژوئن و دسامبر هر سال، گزارشدر ماه 
EAL هیاست: صحبت کردن و گوش دادن، خواندن و مشاهده، و نوشتن. قالب شب یسه حالت زبان یبرا یابیشامل ارز 

که فرزند  ییرا ارائه دهد، به عنوان مثال، در مورد کارها یشتریگزارش ممکن است اطالعات ب نیا است. یسیگزارش انگل
 دارد. ازین یشتریکه به کمک ب یدهد و مناطق یانجام م یشما به خوب

 


