
 

 

ਵਧੀਕ ਭਾਸਾ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜੀ (EAL): ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ 

ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਪਲਆਂ ਵਾਸਤ ੇਜਾਣਕਾਰੀ 
ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦ ੇਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦਾ F-10 ਿਾਲਾ ਪਾਠਕਰਮ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦ ੇਹਨ। ਪਾਠਕਰਮ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ 

ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਬੁਵਨਆਦੀ ਸਾਲ) ਤੋਂ 10ਿੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਬੱਚ ੇਨੂੂੰ  ਕੀ ਵਸੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦ ੇF-10 ਪਾਠਕਰਮ ਵਿੱਚ, ਅੂੰਗਰੇਜੀ ਦੇ ਪਾਠਕਰਮ ਵਿੱਚ ਵਸੱਖਣ ਦ ੇਦੋ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਅੂੰਗਰੇਜੀ, ਅਤੇ ਿਧੀਕ ਭਾਸ਼ਾ 
ਿਜੋਂ ਅੂੰਗਰੇਜੀ (EAL)। 

EAL ਉਹਨਾਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਿਾਸਤੇ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਅੂੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਸੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। EAL ਦ ੇਵਿੱਚ, ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਅੂੰਗਰੇਜੀ ਬਾਰ ੇਵਸੱਖਦ ੇਹਨ, ਅਤ ੇਵਸੱਖਣ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ 
ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਵਿਵਸ਼ਆ ਂਨੂੂੰ  ਵਸੱਖਣ ਲਈ ਅੂੰਗਰੇਜੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆ ਂਉਹਨਾਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂ

ਤੋਂ ਵਸੱਖਣ ਦੀਆ ਂਿੱਖਰੀਆ ਂਲੋੜ੍ਾਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆ ਂਹਨ, ਜੋ ਘਰ ਵਿਖੇ ਅੂੰਗਰੇਜੀ ਬੋਲਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਇਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਪਵਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਜੋਂ ਬੋਲਦ ੇ

ਹਨ।   

EAL ਿਾਠਕਰਮ ਦ ੇਰਸਤੇ 
EAL ਦਾ ਪਾਠਕਰਮ, EAL ਵਸਵਖਆਰਥੀਆ ਂਿਾਸਤ ੇਵਸੱਖਣ ਦ ੇਵਤੂੰ ਨ ਰਸਵਤਆ ਂਦਾ ਿਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤ ੇ

ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਵਧਤ ਹਨ:  

 ਰਸਤਾ A - ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚਲੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਿਾਸਤ ੇ 

 ਰਸਤਾ B - ਦੂਸਰੀ ਤੋਂ 8ਿੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚਲੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਿਾਸਤੇ  

 ਰਸਤਾ C - 7ਿੀਂ ਤੋਂ 10ਿੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚਲੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਿਾਸਤੇ   

ਇਹਨਾਂ ਰਸਵਤਆ ਂਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਇਹ ਿਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤ ੇਵਿਵਦਆਰਥੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ 'ਸਰਲ 

ਵਲਖਤੀ ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤ ੇਸਿਾਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।' ਜਦ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਅੂੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਸੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਸਵਤਆ ਂਦੇ ਨਾਲ-

ਨਾਲ ਅਤ ੇਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ ਤਰੱਕੀ।  

ਇਸ ਨ ੰ  ਪਕੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? 

ਇੱਥ ੇਕੋਈ ਵਨਰਧਾਰਤ ਜਾਂ ਲੋੜ੍ੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਵਕਸ ੇਵਿਵਦਆਰਥੀ ਨੂੂੰ  EAL ਵਸੱਖਦ ੇਰਵਹਣਾ ਜਾਂ ਵਸੱਖਣਾ ਬੂੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਇਹ ਵਦਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਵਕਸ ੇਵਿਵਦਆਰਥੀ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਵਿਵਦਅਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਸੱਖਣ ਨੂੂੰ  5 ਅਤੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਤ ੇ

ਕਈ ਿਾਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਦੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸੈਕੂੰ ਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜ੍ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਹਨ, 

ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵਕਸ ੇਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਕੂੰ ਨੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਅੂੰਗਰੇਜੀ ਵਸੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਹ ਵਨਰਣਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਵਕ ਕੀ 
EAL ਜਾਂ ਅੂੰਗਰੇਜੀ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਿਾਸਤ ੇਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਚੋਣ ਹੈ। ਵਜਹੜ੍ੇ ਿਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਅੂੰਗਰੇਜੀ ਵਸੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ 



 

 

ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਸ ੇਵਿਵਦਅਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚਣ ਲਈ ਿਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਪਿੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਦ ੇ

ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੋ ਅੂੰਗਰੇਜੀ ਨੂੂੰ  ਪਵਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਜੋਂ ਬੋਲਦ ੇਹਨ।  

EAL ਵਸੱਖਣਾ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਨੂੂੰ  ਅੂੰਗਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਤ ਨੀਂਹ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਸੱਖਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ 

ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਦਾ ਅਵਧਆਪਕ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ EAL ਤੋਂ ਅੂੰਗਰੇਜੀ ਵਿੱਚ 

ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰ ੇਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਕੱਵਠਆ ਂਵਮਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇ

ਿਾਸਤ ੇਅੂੰਗਰੇਜੀ ਵਸੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਤਰੀਕ ੇਬਾਰ ੇਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

ਿੇਪਿਆਂ (ਕੈਰੀਅਰ) ਦ ੇਰਸਤੇ 
11ਿੀਂ ਅਤ ੇ12ਿੀਂ ਜਮਾਤ ਿਾਸਤ ੇਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (VCE) ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵਡਜਾਈਨ ਿੀ EAL ਅਤੇ 
ਅੂੰਗਰੇਜੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਜਹੜ੍ ੇਵਿਵਦਆਰਥੀ VCE EAL ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 

ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ ਜਾਣ ਜਾਂ ਵਕਸ ੇਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ੇ(ਕੈਰੀਅਰ) ਦ ੇਰਸਤੇ ਦੀ ਚਣੋ ਕਰਨ ਦ ੇਉਹੀ ਮੌਕ ੇਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ VCE ਅੂੰਗਰੇਜੀ 
ਪੂਰੀ ਕਰਦ ੇਹਨ। 

EAL ਦੀਆਂ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਪਰਿੋਰਟਾਂ 
ਹਰ ਸਾਲ ਜੂਨ ਅਤ ੇਦਸੂੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਦ ੇਪਾਠਕਰਮ ਦੇ ਰਸਤ ੇਦ ੇਵਹਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰ ੇਵਰਪੋਰਟ ਪਰਾਪਤ 

ਕਰੋਗੇ। EAL ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦ ੇਵਤੂੰ ਨ ਤਰੀਵਕਆ ਂਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਿੇਖਣਾ, ਅਤ ੇ

ਵਲਖਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅੂੰਗਰੇਜੀ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਿਰਗਾ ਹੈ। ਵਰਪੋਰਟ ਿਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, 

ਉਹਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਬਾਰ ੇਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਧੀਆ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੇਤਰ ਵਜੂੰ ਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਬੂੰ ਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਾਧੂ ਮਦਦ 

ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ। 

 


