
 

 

 زبان ےک طور پر انگریزی )
ی
(: والدین اور نگہداشت  EALاضاف

 کنندگان ےک لیے معلومات
۔ یہ نصاب بتاتا ہے کہ ہر بچے کو فاؤنڈیشن )بنیاد( ےس ےل کر  F-10وکٹوریہ ےک تمام رسکاری اسکولوں میں وکٹورین نصاب  پڑھایا جاتا ہے

۔  10  ویں سال تک کیا کچھ سیکھنا چاہیں

 زبان ےک طور پر انگریزی ) F–10وکٹورین نصاب 
ی
: انگریزی، اور ضاف ، انگریزی ےک نصاب میں تعلیم یک دو اقسام شامل ہیں  (۔EALمیں

EAL   ن طلباء ےک لیں ہے جو
ُ
 ےک لیں انگریزی زبان سیکھیی یک ا

نہیں اسکول میں کامیاب ہونی
ُ
گھر میں کوئی دورسی زبان بولیے ہیں اور ا

۔  ورت ہے
، اور تعلیم یک دیگر اقسام میں کَور شدہ مواد اور موضوعات کو  EALضی ، طلباء انگریزی زبان ےک بارے میں سیکھیے ہیں میں

 ےک لیں انگریزی زبان کا استعمال کر
 ہیں جو گھر میں سیکھیی

وریات ایےس طلباء ےس مختلف ہوئے ۔ ِان طلباء یک تعلییم ضی  ہیں
اور اپنی  نے

۔    پہیل زبان ےک طور پر انگریزی زبان بولیے ہیں

EAL   نصاب ےک راسی 

EAL  نصابEAL  جو کہ ان یک عمر اور سال یک سطح ،  بیان کرتا ہے
ی راسیے  ےک تیں

 والوں ےک لیں تعلیم حاصل کرنی
 مطاب  ہونے ےکسیکھیی

 :  ہیں

  ےک طلباء ےک لیں راستہ الف 2فاؤنڈیشن ےس سال 

  ےک طلباء ےک لیں راستہ ب 8ےس  2سال 

  ےک طلباء ےک لیں راستہ ت۔  10ےس  7سال 

، مثال ےک طور پر 'آسان تحریری  ان میں ےس ہر ایک راستہ یہ بیان کرتا ہے کہ طالب علم مختلف سطحوں پر کیا کچھ کر سکتا ہے
۔  ہدایا  ہیں

 ہیں وہ ان راستوں پر عمل کرنے ہونی ترفے کرنے جاتے
 ت اور سواالت کو فالو کریں۔' طلباء جیےس جیےس انگریزی زبان سیکھیے جاتے

؟  اس میے کتنی دیر لگن  ہے

 چاہیں  EALایسا کوئی بیھ مقررہ یا مطلوبہ وقت نہیں ہے جس میں ایک طالب علم کو 
 چاہیں یا سیکھنی چھوڑ دینی

 ۔ تحقق  ےسسیکھنی
س علیم زبان کو سیکھیی میں 

ُ
سال تک کا وقت لگ سکتا ہے جس   10سال اور بعض اوقات  7ےس  5پتہ چلتا ہے کہ ایک طالب علم کو ا

 ہیں کہ ایک طالب علم ےک لیں 
ی کرنے  ہیں جو اس بات کا تعیں

۔ بہت ےس عوامل ہونے  ہے
ورت ہوئے  EALیک انہیں سیکنڈری اسکول میں ضی

ین انتخ س یک عمر کتنی تیھ۔ بڑی عمر ےک بہتے
ُ
وع یک تیھ تو ا اب ہے یا انگریزی، جیےس جب ایک طالب علم تی انگریزی زبان سیکھنی رسر

نہیں انگریزی کو اپنی پہیل زبان ےک طور پر بولیی واےل طلباء ےک برابر زبان یک
ُ
، ا وع کر رہے ہیں

لیم ع وہ طلباء جو انگریزی زبان سیکھنا رسر
 لیں مزید وقت درکار ہوگا۔   سطح تک پہنچیی ےک

EAL  میں مدد کرتا 
سیکھنا طلباء کو انگریزی زبان میں ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے جو انہیں تعلیم ےک تمام شعبوں میں کامیاب ہونی

 گا کہ اب آپ کا بچہ 
ے
۔ جب آپ ےک بچے ےک استاد کو یہ لگ  ےک لیں تیار  EALہے

، تو وہ آپ ےک ساےس انگریزی زبان میں منتقل ہونی تھ ہے
ین   ہیں کہ آپ ےک بچے ےک لیں انگریزی زبان سیکھنا جاری رکھیی کا بہتے

۔ آپ دونوں ایک ساتھ مل کر یہ فیصلہ کر سکیے
ے
اس پر بات کریں ےک
۔  طریقہ کونسا ہے

ییر ےک راسی    کیے

۔ جو طلباء  EALبیھ  12اور  11( تعلییم ڈیزائن برانی سال VCEوکٹورین رسٹیفکیٹ آف ایجوکیشن ) فر کرتا ہے
ٓ
اور انگریزی دونوں یہ ا

VCE EAL  یتی کا کوئی دورسا راستہ منتخب کرنی ےک ویہ  یا تعلیم یا کتں
یلیا یک کیس یونقورسنر میں داخل ہونی نہیں آستر

ُ
 ہیں ا

مکمل کرنے
 ہیں جو 

۔ VCEمواقع دستیاب ہونے  ہیں
 انگریزی مکمل کرنی والوں کو دستیاب ہونے

EAL   یک رپورٹسطالب علم 

۔ 
ے
 بچے ےک نصاب ےک راسیے ےک ساتھ اس یک نشو نما ےک بارے میں ایک رپورٹ موصول ہویک

، آپ کو اپیی ہر سال ماہ جون اور دسمتر میں
EAL  بولنا اور سننا، پڑھنا اور دیکھنا، اور لکھنا۔ یہ فارمیٹ :  ہے

ی مختلف انداز یک ایک تشخیص شامل ہوئے رپورٹ میں زبان ےک تیں
یں جن میں آپ کا بچہ انگریزی  ی ، مثال ےک طور پر، وہ چتں  معلومات فراہم یک جا سکنے ہیں

۔ اس رپورٹ میں اضافی رپورٹ یک مانند ہے
۔ ورت ہے

 کا مظاہرہ کر رہا ہے اور وہ شعیر جن میں انہیں اضافی مدد یک ضی
ے
 اچیھ کارکردیک

  


