
 

 

Kiingereza kama Lugha ya Ziada (EAL): 
taarifa kwa wazazi na walezi 
Shule zote za serikali huko Victoria hufundisha Mtaala wa Victoria F-10. Mtaala unaweka wazi kile 
ambacho kila mtoto anapaswa kujifunza kutoka shule ya Msingi hadi Mwaka wa 10.  

Katika Mtaala wa Victoria F–10, mtaala wa Kiingereza unajumuisha maeneo mawili ya kujifunzia: 
Kiingereza, na Kiingereza kama Lugha ya Ziada (EAL). 

EAL ni ya wanafunzi wanaozungumza lugha nyingine nyumbani na wanahitaji kujifunza lugha ya 
Kiingereza ili kufaulu shuleni. Katika EAL, wanafunzi hujifunza kuhusu Kiingereza, na kutumia 
Kiingereza kujifunza maudhui na mada zinazoshughulikiwa katika maeneo mengine ya kujifunza. 
Wana mahitaji tofauti ya kujifunza tofauti na wanafunzi wanaozungumza Kiingereza nyumbani na 
kama lugha yao ya kwanza.  

Njia za mtaala wa EAL 

Mtaala wa EAL unaelezea njia tatu za kujifunza kwa wanafunzi wa EAL, zinazohusiana na umri 
wao na kiwango cha mwaka:  

 Pathway A for students in Foundation to Year 2 

 Njia B kwa wanafunzi katika Miaka 2 hadi 8 

 Njia C kwa wanafunzi katika Mwaka wa 7 hadi 10.  

Kila moja ya njia hizi inaeleza kile ambacho mwanafunzi anaweza kufanya katika viwango tofauti, 
kama vile ‘Fuata maagizo na maswali rahisi yaliyoandikwa.’ Wanafunzi huendelea kujifunza 
pamoja na kati ya njia hizi wakati wanapojifunza lugha ya Kiingereza.  

Inachukua muda gani? 

Hakuna muda uliowekwa au unaohitajika ambao mwanafunzi anapaswa kuwa akijifunza au 
kuacha kujifunza EAL. Utafiti unaonyesha kuwa inaweza kuchukua kati ya miaka 5 na 7, na wakati 
mwingine hadi miaka 10, kwa mwanafunzi kujifunza lugha ya kitaaluma wanayohitaji katika shule 
ya upili. Kuna mambo mengi, kama vile umri wa mwanafunzi alipoanza kujifunza Kiingereza, 
ambayo huamua kama EAL au Kiingereza ndio chaguo bora kwa mwanafunzi. Wanafunzi 
wakubwa wanaoanza kujifunza Kiingereza watahitaji muda zaidi ili kufikia kiwango sawa cha lugha 
ya kitaaluma na wanafunzi wanaozungumza Kiingereza kama lugha ya kwanza.  

Kujifunza EAL huwapa wanafunzi msingi thabiti wa Kiingereza ambao huwasaidia kufaulu katika 
maeneo yote ya kujifunza. Mwalimu wa mtoto wako anapotathmini kwamba mtoto wako yuko 
tayari kuhama kutoka EAL hadi kusoma Kiingereza, atajadili hili nawe. Kwa pamoja mnaweza 
kuamua kuhusu njia bora ya mtoto wako kuendelea kujifunza Kiingereza 

Njia za kupitia ili kupata kazi 

Muundo wa Utafiti wa Cheti cha Ushindi wa Elimu (VCE) kwa Mwaka wa 11 na 12 pia hutoa EAL 
na Kiingereza. Wanafunzi wanaomaliza VCE EAL wana fursa sawa za kwenda chuo kikuu nchini 
Australia au kuchagua njia nyingine ya kusoma au taaluma sawa na wale wanaomaliza VCE ya 
Kiingereza. 

Ripoti za wanafunzi wa EAL 

Mwezi Juni na Desemba kila mwaka, utapokea ripoti kuhusu maendeleo ya mtoto wako katika njia 
yake ya mtaala. Ripoti ya EAL inajumuisha tathmini ya hali tatu za lugha: Kuzungumza na 
Kusikiliza, Kusoma na Kutazama, na Kuandika. Muundo ni kama ripoti ya Kiingereza. Ripoti 
inaweza kutoa maelezo ya ziada, kwa mfano, kuhusu mambo ambayo mtoto wako anaendelea 
vizuri na maeneo anayohitaji usaidizi wa ziada. 


