
 

 

கூடுதல் ம ொழியொக ஆங்கில (EAL) பொடத்திட்ட ்: 

மபற்றறொர்  ற்று ் பரொ ரிப்பொளரக்ளுக்கொன 

தகவல் 

விக்ட ோரியோவில் உள்ள அனைத்து அரசுப் பள்ளிகளிலும் விக்ட ோரியை் 

போ த்தி ் ம் F-10 கற்பிக்கப்ப ்டு வருகிறது. அடிதத்ளம் (ஃபவுண்ட ஷை்) முதல் 10 

ஆம் வகுப்போண்டு வனர ஒவ்வவோரு குழந்னதயும் எை்வைை்ைவற்னறக் 

கற்றுக்வகோள்ள டவண்டும் எை்பனதப் போ த்தி ் ம் வனரயறுக்கிறது.  

விக்ட ோரியை் போ த்தி ் ம் F–10 எை்பவற்றில், ஆங்கில போ த்தி ் த்தில் இரண்டு 

கற்றல் பகுதிகள் இ ம் வபற்றுள்ளை: ஆங்கில போ த்தி ் ம் மற்றும் கூடுதல் 

வமோழியோக ஆங்கில (EAL) போ த்தி ் ம். 

EAL போ த்தி ் ம் ஆைது வீ ்டில் டவறு வமோழி டபசும் மோணவரக்ளுக்கோகவும் 

பள்ளிப்படிப்பில் வவற்றிவபற ஆங்கில வமோழினயக் கற்க டவண்டிய சூழலில் 

உள்ள மோணவரக்ளுக்கோகவும் வடிவனமக்கப்ப ்டுள்ளது. EAL போ த்தி ் த்தில், 

மோணவரக்ள் ஆங்கிலம் கற்றுக்வகோள்கிறோரக்ள், டமலும் பிற கற்றல் பகுதிகளில் 

உள்ள விஷயங்கனளயும் தனலப்புகனளயும் கற்றுக்வகோள்ள ஆங்கிலத்னதப் 

பயை்படுத்துகிறோரக்ள். வீ ்டில் ஆங்கிலம் டபசும் மோணவரக்ளி மிருந்தும், 

ஆங்கிலத்னத முதை் வமோழியோக வகோண்  மோணவரக்ளி மிருந்தும் டவறுப ்டு 

வித்தியோசமோை கற்றல் டதனவகனள இம்மோணவரக்ள் வகோண்டுள்ளைர.்   

EAL பொடத்திட்டத்தின் கற்பிக்கு ் வழிமுறறகள் 

EAL போ த்தி ் மோைது EAL கற்பவரக்ளுக்கு அவரக்ளிை் வயது மற்றும் 

வகுப்போண்டு ஆகியவற்னறப் வபோறுதத்ு மூை்று கற்பிக்கும் வழிமுனறகனள 

விவரிக்கிறது:  

 அடிதத்ளம் (ஃபவுண்ட ஷை்) முதல் 2 ஆம் வகுப்போண்டு வனரயில் படிக்கும் 

மோணவரக்ளுக்கு 'கற்பிக்கும் வழிமுனற A' 

 2 முதல் 8 ஆம் வகுப்போண்டில் உள்ள மோணவரக்ளுக்கு 'கற்பிக்கும் 

வழிமுனற B’ 

 7 முதல் 10 ஆம் வகுப்போண்டில் உள்ள மோணவரக்ளுக்கு 'கற்பிக்கும் 

வழிமுனற C'.  

இந்தக் கற்பிக்கும் வழிமுனறகள் ஒவ்வவோை்றும் மோணவர ்பல்டவறு நினலகளில் 

எை்வைை்ை வசய்ய முடியும் எை்பனத விவரிக்கிறது, அதோவது 'எளினமயோை 

முனறயில் எழுதப்ப ்  வழிமுனறகள் மற்றும் டகள்விகனளப் பிை்பற்றுவது'  

டபோை்ற விஷயங்கனள விவரிக்கிறது. மோணவரக்ள் ஆங்கில வமோழினயக் 

கற்றுக்வகோள்வதோல், இந்தக் கற்பிக்கும் வழிமுனறகளில் உள்ளவற்னறக் கற்று, 

முை்டைற்றம் அன ந்து அடுதத்டுத்த நினலக்குச ்வசல்வோரக்ள். 

இதற்கு எவ்வளவு கொல ் ஆகு ்? 

ஒரு மோணவர ்இவ்வளவு கோலம் EAL கற்க டவண்டும் அல்லது இவ்வளவு கோலத்தில் 

கற்றுக்வகோள்வனத நிறுதத் டவண்டும் அல்லது இவற்றுக்கு இவ்வளவு டநரம் 

டதனவப்படும் எை்றவோறு டநரம் எதுவும் நிரண்யிக்கப்ப வில்னல. ஒரு மோணவர ்

டமல்நினலப் பள்ளியில் அவரது பள்ளிப்படிப்புக்குத் டதனவயோை வமோழினயக் 



 

 

கற்க 5 முதல் 7 ஆண்டுகள் வனர ஆகலோம், சில சமயங்களில் 10 ஆண்டுகள் வனர 

கூ  ஆகலோம் எை்று ஆரோய்சச்ி கோ ்டுகிறது. ஒரு மோணவர,் அவர ்எதத்னை 

வயதில் ஆங்கிலம் கற்கத் வதோ ங்குகிறோர ்எை்பது டபோை்ற பல கோரணிகனளப் 

வபோறுத்து ஒரு மோணவருக்கு EAL போ தத்ி ் ம் சிறந்த டதரவ்ோக இருக்குமோ 

அல்லது ஆங்கில போ த்தி ் ம் சிறந்த டதரவ்ோக இருக்குமோ எை்பது 

தீரம்ோைிக்கப்படும். தோமதமோக ஆங்கிலம் கற்கத் வதோ ங்கும் மோணவரக்ளுக்கு 

ஆங்கிலத்னத முதல் வமோழியோகப் டபசும் மோணவரக்ளிை் அடத கல்வி வமோழி 

நினலனய அன ய, அதிக கோலம் டதனவப்ப க்கூடும்.  

EAL போ த்தி ் த்னத கற்பது, மோணவரக்ளுக்கு ஆங்கிலத்தில் வலுவோை 

அடிதத்ளத்னத வழங்குகிறது, இது அனைத்து கற்றல் பகுதிகளிலும் வவற்றிவபற 

அவரக்ளுக்கு உதவிப்புரியும். உங்கள் பிள்னள EAL போ த்தி ் த்திலிருந்து 

ஆங்கிலத்திற்குச ்வசல்லத் தயோரோக இருப்பதோக உங்கள் பிள்னளயிை் ஆசிரியர ்

மதிப்பீடு வசய்யும்டபோது, அவரக்ள் உங்களு ை் இனதப் பற்றி விவோதிப்போரக்ள். 

உங்கள் பிள்னள வதோ ரந்்து ஆங்கில வமோழினய கற்க எது சிறந்த வழியோக 

இருக்கும் எை்பனத நீங்கள் ஒை்றோக டசரந்்து முடிவு வசய்யலோம். 

மதொழில் மதொடர்பொன பொறதகள் 

11 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்போண்டுக்கோை விக்ட ோரியை் கல்விச ்சோை்றிதழ் (VCE) 

படிப்போைது EAL மற்றும் ஆங்கில போ தத்ி ் ம் இரண்ன யும் வழங்கும் வனகயில் 

வடிவனமக்கப்ப ்டுள்ளது. VCE EAL போ தத்ி ் த்னத முடித்த  

மோணவரக்ள் VCE ஆங்கிலத்னத முடிப்பவரக்ள் டபோலடவ ஆஸ்திடரலியோவில் உள்ள 

பல்கனலக்கழகத்திற்குச ்வசல்லலோம் அல்லது டவவறோரு படிப்னப டதரவ்ு 

வசய்யலோம் அல்லது வதோழில் போனதகனள டதரவ்ு வசய்யலோம், VCE ஆங்கிலம் 

படித்த மோணவரக்ளுக்கு வழங்கப்படும் அடத வோய்ப்புகனளடய இவரக்ளும் 

வபறுவர.் 

EAL  ொணவர் அறிக்றககள் 

ஒவ்வவோரு ஆண்டும் ஜூை் மற்றும் டிசம்பரில், உங்கள் பிள்னளயிை் போ த்தி ்  

வழிமுனறகளில் அவரக்ளிை் முை்டைற்றம் குறித்த அறிக்னக உங்களுக்கு 

வழங்கப்படும். EAL அறிக்னகயில் வமோழியிை் மூை்று பயை்முனறகளுக்கோை 

மதிப்பீடு இ ம்வபற்றிருக்கும்: அனவ: டபசுவது மற்றும் டக ்பது, படிப்பது மற்றும் 

போரப்்பது மற்றும் எழுதுவது. வடிவம் ஆங்கில அறிக்னகனயப் டபோை்று இருக்கும். 

அறிக்னகயோைது கூடுதல் தகவனல வழங்கலோம், எடுத்துக்கோ ் ோக, உங்கள் 

பிள்னள சிறப்போகச ்வசயல்படும் விஷயங்கள் மற்றும் அவரக்ளுக்கு கூடுதல் 

உதவி டதனவப்படும் பகுதிகள் டபோை்ற விஷயங்கள் அறிக்னகயில் 

இ ம்வபறலோம். 

  


