
 

 

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

برنامه آموزشی مشخص می کند که تمامی کودکان  ویکتوریا را آموزش می دهند. F-10تمامی مدارس دولتی ویکتوریا برنامه آموزشی 
  چه باید بیاموزند. 10از پیش دبستان تا سال 

ویکتوریا، برنامه آموزشی انگلیسی شامل دو زمینه یادگیری می شود: انگلیسی و انگلیسی به عنوان زبان  F-10در برنامه آموزشی 
 (.EALاضافی )

EAL ان دیگری صحبت می کنند و نیاز به یادگیری انگلیسی برای موفقیت در مدرسه دارند.برای دانش آموزانی است که در خانه به زب 
، دانش آموزان درباره انگلیسی یاد می گیرند و انگلیسی را برای یادگیری محتوا و موضوعاتی بکار می برند که در زمینه های EALدر 

به دانش آموزانی دارند که در خانه به زبان انگلیسی و به عنوان  آنها نیازهای یادگیری متفاوتی نسبت یادگیری دیگر تدریس می شود.
  زبان اول شان صحبت می کنند.

 EAL مسیرهای برنامه آموزشی

 ، بسته به سن و مقطع تحصیلی شان، توضیح می دهد: EALسه مسیر یادگیری را برای دانش آموزان  EALبرنامه آموزشی 

  مسیرA تا کالس دوم برای دانش آموزان در پیش دبستان 

  مسیرB برای دانش آموزان در کالس های دوم تا هشتم 

  مسیرC  .برای دانش آموزان در کالس های هفتم تا دهم 

هر یک از این مسیرها توضیح می دهند که یک دانش آموز می تواند در مقاطع مختلف چه انجام بدهد، مانند " دنبال کردن 
. دانش آموزان در ضمن یادگیری زبان انگلیسی، در طی و میان این مسیرها دستورالعمل های نوشتاری و سواالت ساده"

 پیشرفت می کنند.  

 چه مدت طول می کشد؟

باشد یا آن را متوقف کند. تحقیقات نشان  EALزمان مشخص یا الزمی وجود ندارد که یک دانش آموز باید مشغول یادگیری 
سال طول بکشد تا یک دانش آموز زبان آکادمیکی را یاد بگیرد که  10سال و برخی اوقات تا  5-7می دهد که می تواند بین 

برای دبیرستان نیاز دارد. عوامل بسیاری هستند، از جمله زمانی که یک دانش آموز شروع به یادگیری انگلیسی کرده است، 
. دانش آموزان بزرگتر که شروع به یادگیری یا انگلیسی است EALکه مشخص می کنند بهترین انتخاب برای دانش آموز، 

انگلیسی می کنند، به زمان بیشتری برای رسیدن به سطح زبان آکادمیکی مشابه با دانش آموزانی دارند که انگلیسی زبان اول 
 شان است. 

امی زمینه های پایه قوی در زبان انگلیسی برای دانش آموزان ایجاد می کند که به آنها کمک می کند در تم EALیادگیری 
به زبان انگلیسی آماده  EALیادگیری موفق باشند. وقتی معلم فرزندتان این ارزیابی را می کند که فرزندتان برای جابجایی از 

است، او در این مورد با شما صحبت خواهد کرد. شما با همدیگر می توانید در مورد بهترین راه برای ادامه یادگیری زبان 
 دتان تصمیم بگیرید.انگلیسی برای فرزن

 مسیرهای شغلی

را  EALنیز، هم زبان انگلیسی و هم  12و  11( برای سال های VCEطرح تحصیل گواهی پایان تحصیالت ویکتوریا )
را تمام می کنند، فرصت های یکسان برای رفتن به دانشگاه در استرالیا یا  VCE EALارائه می دهد. دانش آموزانی که 

 انتخاب مسیر تحصیلی یا شغلی همانند دانش آموزانی دارند که زبان انگلیسی را به اتمام می رسانند.

 EALگزارش دانش آموزان 

رنامه آموزشی شان دریافت می کنید. هر ساله در ماه ژوئن و دسامبر، شما گزارشی درباره پیشرفت فرزندتان در مسیر ب
شامل ارزیابی برای سه فرم زبانی می شود: گفتاری و شنیداری، خواندن و مشاهده، و نوشتار.  فرم این  EALگزارش 

گزارش مانند گزارش زبان انگلیسی است. گزارش ممکن است اطالعات بیشتری را ارائه کند مثال درباره آنچه فرزندتان به 
 ی دهد و قسمت هایی که نیاز به کمک بیشتر دارند.خوبی انجام م

 


