
 

 

අතිරේක භාෂාවක් රෙස ඉංග්රීසි 

(EAL): රෙමාපියන් සහ රැකබො 

ගන්නන් සඳහා ර ාරතුරු 
වික්ටෝරියා හි සියලුම රජ්ේ පාසල්වල වික්ටෝරියානු F-10 විෂය මාලාව උගන්වනු ලැ්ේ. 

පදනම් ්ේණියේ්ේ සිට 10 වසර දකවා ස ම දවේවම ම ේගන ගය තු ද ්ව විෂය මාලා්ද දකවා 

ඇය.  

වික්ටෝරියානු F–10 විෂය මාලා්ද, ෙංග්රීසි විෂය මාලාවට ේගමේ්ම් ශංද ්ද්ක ඇ ද් ව ්ද  

ෙංග්රීසි, සහ ශති්ේ් භාෂාවක ්ලස ෙංග්රීසි (EAL). 

EAL පව වවනු්ේ නිව්ේදී ්වන ව භාෂාවක ්යා ්රන පාස්ල්දී සාේථ් වීමට ෙංග්රීසි 

භාෂාව ේගන ගය තු ද  සිසුන් සඳහා වන ්ද. EAL හිදී, සිසුන් ෙංග්රීසි ගැන ේගන ගන්නා 

ශයර ශ්නම  ව ේගනුම් ක්ේත්රවල ශන්යේගය සහ මායක්ා ේගන ගැමේමට ෙංග්රීසි භාවිය 

්රයි. ඔවුනට නිව්ේදී ෙංග්රීසි ්යා්රන සිසුන්්හ හා ඔවුන්්හ භාෂාව ්ලස ෙංග්රීසි ඇති 

ශයට වඩා ්වන ව ේගනුම් ශවදයයා ඇය.   

EAL විෂයමාො මාේග 

EAL විෂය මාලාව EAL ේගන ගන්නන් සඳහා ඔවුන්්හ වයස සහ වසර මට්ටමට ශදා්ව 

ේගමේ්ම් මාේග  දනක විේයර ්රයි   

 පදනම් ්ේණියේ්ේ සිට ව වසර දකවා සිසුන් සඳහා A මාේගය 

 වසර ව සිට 8 දකවා ්මුන්ට B මාේගය 

 වසර 7 සිට 10 දකවා ්මුන්ට C මාේගය.  

‘සරල ලිඛිය උප්දේ සහ ප්රශ්නන ශනුගමනය ්රන්න’ වැනි විවිධ මට්ටම්වලදී ශිෂයයාට ්් 

හැකි ්ව ්මම ස ම මාේගයකම විේයර ්රයි. සිසුන් ෙංග්රීසි භාෂාව ේගන ගන්නා විට ්මම 

මාේග ඔේ්ේ සහ ශයර ප්රගතියක ලයයි.   

එයට රකා රම් කල් ග රේෙ? 

ශිෂය්යම  EAL ේගමේම ්හෝ නැවැ වවිය තු ද ්ාල සීමාවක ්හෝ ශවදය ්ාලයක ්නාමැය. 

ශධයයනවලින් ්පමේ යන්්න් ශිෂය්යම ට වවිීයයි් පාස්ල්දී ශවදය දාේත්රීය භාෂාව ේගන 

ගැමේමට වසර 5 සිට 7 දකවා සහ සමහර විට ශවුවෙදු 10 දකවා ගය විය හැකි යවයි. ශිෂයයා 

සඳහා ්හාඳම ් වරීම EAL ද ෙංග්රීසි ද යන්න ීයර ය කිරීමට ශිෂයයා ෙංග්රීසි ේගමේමට පටන් 

ගන්නා විට ශිෂයයා්හ වයස ීයයද වැනි ්යා්හෝ සාධ් ඇය. ෙංග්රීසි ේගමේමට පටන් ගන්නා 

වැඩිහිටි සිසුන්ට ප්මු භාෂාව ්ලස ෙංග්රීසි ්යා ්රන සිසුන් හා සමාන දාේත්රීය භාෂා 

මට්ටමට ්ඟා වීමට වැඩි ්ාලයක ශවදය වනු ඇය.  

EAL ේගමේම සිසුන්ට ෙංග්රීසි භාෂා්වන් දකතිම ව පදනමක ලයා ්දන ශයර ඟමන්න් ඔවුන්ට 

සියලු ේගනුම් ක්ේත්රවල සාේථ් වීමට උප්ාරී ්ද. ඔ්ේ දවෙවා EAL සිට ෙංග්රීසි ්වය යාමට 

සූදානම් යව ඔ්ේ දවෙවා්හ ගුවෙවරයා යක්ේවෙ ්් විට, ඔවුන් ඔය සමඟ ්ම් ගැන සා්ච්ඡා 

්රනු ඇය. ඔ්ේ දවෙවාට ෙංග්රීසි ේගමේම ගටගටම ්ර්ගන යාමට ්හාඳම රමය ඔයට ඟකවී 

ීයර ය ්් හැකිය. 

 



 

 

 

රැකියා ක්රේත්ර 

11 සහ 1ව වසර සඳහා වික්ටෝරියානු ශධයාපන සහති්ය (VCE) ශධයයන සැලසුම EAL සහ 

ෙංග්රීසි යන ්ද්ම රිරිනමයි. VCE EAL සම්ූේ  ්රන සිසුන්ට ඕේ්ේලියා්ද විශ්නව විදයාලයට 

යාමට ්හෝ VCE ෙංග්රීසි සම්ූේ  ්රන ශයට ්වන ව ශධයයනයක ්හෝ වක වීයය මාේගයක 

්යෝරා ගැමේමට සමාන ශවේථා ති්ේ. 

EAL ශිෂය වාේ ා 

ස ම වසර්ම ජූනි සහ ්දසැම්යේ මාසවලදී, ඔ්ේ දවෙවා්හ විෂයමාලා මාේගය ඔේ්ේ 

ඔහු්හ ප්රගතිය රිිබයඳ වාේයාවක ඔයට ලැ්යනු ඇය. EAL වාේයා්ද භාෂා මාගටලි  දනක 

සඳහා යක්ේවෙවක ඇ ද් ව ්ද  ්ථා කිරීම සහ සවන්දීම, කියවීම සහ යැලීම සහ ලිවීම. 

ආ්කතිය ෙංග්රීසි වාේයාවට සමාන ්ද. වාේයාව ශමයර ්යාර දවෙ සැපයිය හැකිය, 

උදාහර යක ්ලස, ඔ්ේ දවෙවා ්හාඳින් ්රන ්වවල් සහ ඔවුන්ට ශමයර උප්ාර ශවදය 

ප්ර්වද ගැන ්යාර දවෙ සැපයිය හැ්. 

  


