
 

 

അധിക ഭാഷയായി ഇംഗ്ലീഷ് (EAL): 
രക്ഷകർത്താക്കൾക്കം കകയറർമാർക്കമുള്ള അറിയിപ്പ് 
വിക് ട ാറിയയികെ എല്ലാ സർക്കാർ സ് കൂളുകളിലം വിക് ടറാറിയൻ കരിക്കെം F-10 ആണ് പഠിപ്പിക്കന്നത്. ഫൗടേഷൻ 
മുതൽ 10-ആമകത്ത വർഷം വകര ഓടരാ കുട്ടിയം എന്താണ് പഠിടക്കേകതന്ന് കരിക്കെം നിശ്ചയിക്കന്നു.  

വിക് ട ാറിയൻ കരിക്കെം F–10-ൽ, ഇംഗ്ലീഷ് കരിക്കെത്തിൽ രേ് പഠന ടമഖെകൾ ഉൾകപ്പടുന്നു: ഇംഗ്ലീഷം അധിക 
ഭാഷയായള്ള ഇംഗ്ലീഷം (EAL). 

വീട്ടിൽ മകറാരു ഭാഷ സംസാരിക്കകയം സ് കൂളികെ വിജയകരമായ മുടന്നറത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കകയം കെടേേ 
വിദ്യാർത്ഥികകള ഉടേശിച്ചുള്ളതാണ് EAL. EAL-ൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇംഗ്ലീഷികന കുറിച്ച് പഠിക്കകയം മറ് പഠന 
ടമഖെകളികെ വിഷയങ്ങളും ഉള്ള ക്കവം ഇംഗ്ലീഷിലൂക  മനസ്സിൊക്കകയം കെയ്യുന്നു. ഈ വിദ്യാർത്ഥികളുക  പഠന 
ആവശയകതകൾ, ഒന്നാം ഭാഷയായി വീട്ടിൽ തകന്ന ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കന്ന വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് 

വയതയസ് തമാണ്. 

EAL കരിക്കെം ടരാഗ്ാം 

വിദ്യാർത്ഥികളുക  രായത്തികെയം വർഷ കെവെികെയം അ ിസ്ഥാനത്തിൽ EAL കരിക്കെത്തിൽ മൂന്ന് പഠന 
ടരാഗ്ാമുകൾ ഉൾകപ്പടുന്നു:  

 ഫൗടേഷൻ മുതൽ 2-ആം വർഷം വകരയള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ടരാഗ്ാം എ 

 2-ആം വർഷം മുതൽ 8-ആം വർഷം വകരയള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ടരാഗ്ാം ബി 

 7-ആം വർഷം മുതൽ 10-ആം വർഷം വകരയള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ടരാഗ്ാം സി.  

‘എഴുതിയിട്ടുള്ള െളിതമായ നിർടേശങ്ങളും ടൊദ്യങ്ങളും പിന്തു രുക’ എന്നത് ടപാകെ ഓടരാ ഘട്ടത്തിലം വിദ്യാർത്ഥിക്ക് 
എകന്തല്ലാം കെോനാകുകമന്നതം ഓടരാ ടരാഗ്ാമികെ ഘട്ടത്തിലം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കന്നതിന് 

അനുസരിച്ച് അവരുക  പുടരാഗതിയം ഈ ഓടരാ ടരാഗ്ാമും വിവരിക്കന്നു. 

ഇതിന് എത്രനാൾ സമയകമടുക്കം? 

ഒരു വിദ്യാർത്ഥി EAL പഠിക്കന്നതിടനാ പഠനം അവസാനിപ്പിക്കന്നതിടനാ നിശ്ചിത സമയം നിശ്ചയിക്കകടയാ 
നിഷ് കർഷിക്കകടയാ കെയ്യുന്നില്ല. കസക്കൻഡറി സ് കൂളിൽ ആവശയമായ അക്കാദ്മിക് ഭാഷ പഠിക്കന്നതിന് ഒരു 
വിദ്യാർത്ഥിക്ക് 5 മുതൽ 7 വർഷം വകരടയാ, െിെടപ്പാൾ 10 വർഷം വകരടയാ സമയകമടുടത്തക്കാകമന്ന് 
ഗടവഷണങ്ങളിൽ കകേത്തിയിട്ടുേ്. ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് EAL ആടണാ ഇംഗ്ലീഷ് ആടണാ അനുടയാജയകമന്ന് 
നിർണ്ണയിക്കന്നത് ആ വിദ്യാർത്ഥി എത്രാമകത്ത വയസ്സിൊണ് ഇംഗ്ലീഷ് പഠനം ആരംഭിച്ചത് എന്നത് ഉൾകപ്പക യള്ള 
വിവിധ ഘ കങ്ങകള ആശ്രയിച്ചിരിക്കന്നു. രായമായ ടശഷം ഇംഗ്ലീഷ് പഠനം ആരംഭിക്കന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ, ഇംഗ്ലീഷ് 
ഒന്നാം ഭാഷയായി സംസാരിക്കന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുക  അടത അക്കാദ്മിക് ഭാഷാ കെവെിടെക്ക് എത്താൻ കൂടുതൽ 

സമയകമടുക്കം.  

EAL പഠനത്തിലൂക  എല്ലാ പഠന ടമഖെകളിലം വിജയിക്കന്നതിന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ശക്തമായ അ ിത്തറ 
െഭിക്കന്നു. നിങ്ങളുക  കുട്ടി EAL പഠനത്തിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിടെക്ക് മാറാൻ സജ്ജമായിട്ടുടോകയന്ന് 
വിെയിരുത്തുടപാൾ കുട്ടിയക  അധയാപകർ നിങ്ങളുമായം െർച്ച ന ത്തുന്നതാണ്. നിങ്ങളുക  കുട്ടിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠനം 
ത രുന്നതിനുള്ള അനുടയാജയമായ മാർഗ്ഗം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് തീരുമാനിക്കാവന്നതാണ്. 

കരിയർ ടരാഗ്ാമുകൾ 

11, 12 വർഷങ്ങളിടെക്കള്ള വിക് ടറാറിയൻ സർട്ടിഫിക്കറ് ഓഫ് എഡൂടക്കഷൻ (VCE) പഠനത്തിലം EAL-ഉം ഇംഗ്ലീഷം 
വാഗ് ദ്ാനം കെയ്യുന്നുേ്. VCE EAL പൂർത്തിയാക്കന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കം ഓസ് ടേെിയയികെ സർവകൊശാെയിൽ 
പഠിക്കാനും മകറാരു പഠന ശാഖടയാ കരിയർ ടരാഗ്ാടമാ തിരകെടുക്കാനും VCE ഇംഗ്ലീഷ് പൂർത്തിയാക്കിയ 

വിദ്യാർത്ഥികളുക  അടത അവകാശങ്ങൾ തകന്ന ഉോയിരിക്കം. 



 

 

 

EAL വിദ്യാർത്ഥി റിടപ്പാർട്ടുകൾ 

നിങ്ങളുക  കുട്ടിയക  കരിക്കെം ടരാഗ്ാമികനാപ്പം അവരുക  പഠന പുടരാഗതി സംബന്ധിച്ച റിടപ്പാർട്ട് എല്ലാ വർഷവം 
ജൂൺ, ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് െഭിക്കന്നതാണ്. EAL റിടപ്പാർട്ടിൽ മൂന്ന് ഭാഷാ ടമാഡുകളുക  
വിെയിരുത്തൽ ഉൾകപ്പടുന്നു: സംസാരവം ടകൾവിയം, വായനയം കാഴ് െയം, എഴുത്ത് എന്നിവ. ടഫാർമാറ് ഇംഗ്ലീഷ് 
റിടപ്പാർട്ട് ടപാകെ തകന്ന ആയിരിക്കം. നിങ്ങളുക  കുട്ടി കൂടുതൽ മികവ് രക ിപ്പിക്കന്ന ടമഖെ, കൂടുതൽ സഹായം 

ആവശയമുള്ള ടമഖെ ത ങ്ങിയ അധിക വിവരങ്ങളും റിടപ്പാർട്ടിൽ ഉൾകപ്പടുത്തിടയക്കാം. 

 


