
 

 

అదనపు భాషగా ఇంగ్లషీ్ (EAL): 

తలీ్లదండ్రులు మరియు సంరక్షకులకు 

సమాచారం 

వికో్టరియాలోని అనిి  ప్రభుత్వ  పాఠశాలలు వికో్టరియన్ బోధనా ప్రణాళిక F-10 బోధిసా్తయి. ఫౌండేషన్ 

నౌంచి 10వ సౌంవత్స రౌం వరకు ప్రతి చినాి రి త్రప నిసరిగా ఏమి నేర్చు క్టవాలో బోధనా ప్రణాళిక 

రూపౌందిసా్ౌంది.  

వికో్టరియన్ బోధనా ప్రణాళిక F-10, ఇౌంగ్లషీ్ కరికుు లమ్లో రౌండు అభ్యు సన ప్పాౌంతాలుౌంటాయి: ఇౌంగ్లషీ్ 

మరియు అదనపు భ్యషగా ఇౌంగ్లషీ్ (EAL). 

ఇౌంటీ్ల మరో భ్యష మాటీాడే విద్యు ర్చుల క్టసౌం EAL మరియు పాఠశాలలో మౌందుకు స్తగడానికి ఇౌంగ్లషీ్ 

నేర్చు క్టవాల్సస న అవసరమౌంది. EALలో, ఇౌంగ్లషీ్ గురిౌంచి నేర్చు కుౌంటార్చ మరియు ఇత్ర అభ్యు స 

ప్పాౌంతాలీో కవర్ అయ్యు  విషయమ మరియు అౌంశాలన నేర్చు క్టవడానికి ఇౌంగ్లషీ్ ఉరయోగిసా్తర్చ. 

ఇౌంటీ్ల ఇౌంగ్లషీ్ మాటీాడే మరియు ప్పాథమిక భ్యషగా ఉౌండే విద్యు ర్చుల నౌంచి వారికి భిని మైన 

అభ్యు సన అవసరాలు ఉౌంటాయి.  

EAL బోధనా డ్రరణాళిక విధానాలు 

EAL అభ్ు సౌంచేవారికి వారి వయస్స  మరియు సౌంవత్స రౌం స్తు యిని ్ట ోEAL బోధనా ప్రణాళిక మూడు 

మారాాలన వివరిసా్ౌంది:  

 ఫౌండేషన్ నౌంచి 2వ సౌంవత్స రౌం లో విద్యు ర్చుల క్టసౌం మారౌాం ఎ 

 2 నౌంచి 8వ సౌంవత్స రౌంలో విద్యు ర్చుల క్టసౌం మారౌాం బి 

 

 7 నౌంచి 10వ సౌంవత్స రౌంలో విద్యు ర్చుల క్టసౌం  మారౌాం స. 

  

ఈ మూడు మారాాలీో ప్రతి ఒకక ట భిని మైన స్తు యిలీో విద్యు ర్చులు ఏమి చేయవచ్చు  'సరళమైన 

రాత్పూరవ క ని్ౌంధనలు మరియు ప్రశి్ లు' వౌంటవాటతో వివరిసా్ౌంది. విద్యు ర్చులు ఇౌంగ్లషీ్ 

నేర్చు కుౌంటుని పుప డు ఈ మూడు మారాాల మధు లో, వౌం్డి పురోగతి స్తధిసా్తర్చ.  

ఇది ఎంత కాలం తీసుకుంటంది? 

ఒక విద్యు రి ు EAL నేర్చు క్టవడౌం లేద్య ఆపేయడానికి అవసరమైనౌంత్ సమయౌం లేద్య ఏరాప టు ఏదీ 

లేదు. సెకౌండరీ పాఠశాలలో విద్యు ర్చులకు అవసరమైన అకడమిమ్ భ్యష నేర్చు క్టవడానికి,  5 మరియు 

7 సౌంవత్స రాల మధు  , మరియు కొనిి స్తరీ్చ 10 సౌంవత్స రాలు తీస్కుౌంటుౌందని రరిశోధన 

తెల్సయచేసా్ౌంది. ఇౌంగ్లషీ్ నేర్చు క్టవడౌం ప్పారౌంభిౌంచినపుప డు విద్యు రి ుకి ఎౌంత్ వయస్స  ఉౌంటుౌందనే 

వౌంట అనేక కారకాలు ఆ విద్యు రి ుకి EAL లేద్య ఇౌంగ్లషీ్ ఒక మౌంచి ఎౌంపిక అవుతౌంద్య నిరాారిసా్తయి. 

ఇౌంగ్లషీ్న ప్పాథమిక భ్యషగా మాటీాడే విద్యు ర్చులలాగా అదే అకడమిక్ భ్యష స్తు యికి చేర్చక్టవడానికి 



 

 

ఇౌంగ్లషీ్ నేర్చు క్టవడౌం మొదలు పెట్ట ోపెదద వయస్స  విద్యు ర్చులకు మరిౌంత్ సమయౌం అవసరౌం 

అవుతౌంది.  

EAL అభ్యు సౌం విద్యు ర్చులకు ఇౌంగ్లషీ్లో ్లమైన పునాదిని అౌందిసా్ౌంది, అది అనిి  అభ్యు స ప్పాౌంతాలీో 

మౌందుకు స్తగడానికి వారికి సహాయరడుతౌంది. మీ చినాి రి EAL నౌంచి ఇౌంగ్లషీ్కి మారడానికి సదౌాంగా 

ఉనాి రని మీ చినిా రి ఉపాధ్యు యుడు మదిౌంపు వేసనపుప డు, దీనిని వార్చ మీతో చరిు సా్తర్చ. ఇౌంగ్లషీ్ 

నేర్చు క్టవడౌం కొనస్తగిౌంచడానికి మీ చినిా రికి ఉత్మామైన మారాానిి  కల్ససకటోుగా మీర్చ 

నిర ణయిౌంచవచ్చు . 

ఉపాధి మారా్గలు 

11వ మరియు 12వ సౌంవత్స రౌం క్టసౌం వికో్టరియన్ సరిఫోికెట్ ఆఫ్ ఎడుు కేషన్ (VCE) అధు యన 

రూరకలప న EAL మరియు ఇౌంగ్లషీ్ రౌండిౌంటని ఆఫర్ చేసా్ౌంది. VCE EAL పూరి ాచేసన విద్యు ర్చులు VCE 

ఇౌంగ్లషీ్ పూరి ాచేసన వారిలాగానే ఆస్ట్రలో్సయాలో యూనివరిి టీకి వళడీానికి లేద్య మరో అధు యనౌం 

లేద్య ఉపాధి మారాాల అవకాశాలన కల్సగి ఉౌంటార్చ. 

EAL విదా్య రి ినివేదికలు 

ప్రతి సౌంవత్స రౌం జూన్ మరియు డిసెౌం్ర్లో, మీ చినిా రి బోధనా ప్రణాళిక మారౌాంతో పాటు, వారి 

పురోగతి గురిౌంచిన నివేదికన మీర్చ అౌందుకుౌంటార్చ. EAL నివేదికలో మూడు భ్యషా రీతల క్టసౌం ఒక 

మదిౌంపు ఇమిడి ఉౌంటుౌంది. మాటీాడడౌం మరియు వినడౌం, చదవడౌం మరియు చూడడౌం, మరియు 

రాయడౌం. ఈ ఫారాా ట్ ఇౌంగ్లషీ్ నివేదికలాగా ఉౌంటుౌంది. ఈ నివేదిక అదనపు సమాచారానిి , 

ఉద్యహరణకి, మీ చినిా రి మెర్చగుగా చేసా్ని  అౌంశాలు మరియు వారికి అదనపు సహాయౌం 

అవసరమయ్యు  రౌంగాలన అౌందిౌంచవచ్చు . 

 


