
 

 

Tiếng Anh là Ngôn ngữ Bổ sung (EAL): 
thông tin dành cho phụ huynh và người 
chăm sóc 
Tất cả các trường công ở Victoria dùng Chương trình Giảng dạy Victoria F-10. Chương trình giảng 
dạy quy định những gì mỗi trẻ em nên học được từ lớp Vỡ lòng cho đến Lớp 10.  

Trong Chương trình Giảng dạy Victoria F–10, chương trình giảng dạy tiếng Anh gồm hai lĩnh vực 
học tập: tiếng Anh, và tiếng Anh là Ngôn ngữ Bổ sung (EAL). 

EAL là dành cho những học sinh nói ngôn ngữ khác ở nhà và cần phải học tiếng Anh để thành 
công ở trường. Trong EAL, học sinh học về tiếng Anh, và sử dụng tiếng Anh để học nội dung và 
các chủ đề được bao hàm trong các lĩnh vực học tập khác. Các em có nhu cầu học tập khác với 
các học sinh nói tiếng Anh ở nhà và là ngôn ngữ thứ nhất.  

Các lộ trình trong chương trình giảng dạy EAL 

Chương trình giảng dạy EAL mô tả ba lộ trình học tập cho học sinh EAL, liên quan đến độ tuổi và 
trình độ lớp của các em:  

 Lộ trình A dành cho những học sinh từ lớp Vỡ lòng đến Lớp 2 

 Lộ trình B dành cho những học sinh từ Lớp 2 đến Lớp 8 

 Lộ trình C dành cho những học sinh từ Lớp 7 đến Lớp 10  

Mỗi lộ trình này mô tả những gì học sinh có thể làm ở các trình độ khác nhau, như 'Làm theo các 
chỉ dẫn và câu hỏi viết đơn giản.' Học sinh tiến bộ trong và giữa các lộ trình này khi học tiếng Anh.  

Việc đó mất bao lâu? 

Không có khoảng thời gian cố định hay bắt buộc mà học sinh nên học hoặc ngưng học EAL. 
Nghiên cứu cho thấy có thể mất từ 5 đến 7 năm, và đôi khi tới 10 năm, để học sinh học được 
ngôn ngữ học tập họ cần ở trường trung học. Có nhiều nhân tố, như học sinh bao nhiêu tuổi khi 
em bắt đầu học tiếng Anh, để quyết định xem lựa chọn tốt nhất cho học sinh đó là EAL hay tiếng 
Anh. Học sinh bắt đầu học tiếng Anh khi lớn tuổi hơn sẽ cần thêm thời gian để đạt được trình độ 
ngôn ngữ học tập giống như các học sinh nói tiếng Anh như ngôn ngữ thứ nhất.  

Học EAL cung cấp cho học sinh nền tảng vững chắc về tiếng Anh để giúp các em thành công 
trong tất cả các lĩnh vực học tập. Khi giáo viên của con quý vị đánh giá là con quý vị đã sẵn sàng 
để chuyển từ EAL sang tiếng Anh, họ sẽ thảo luận điều này với quý vị. Cùng với nhau quý vị có 
thể quyết định cách tốt nhất để con quý vị tiếp tục học tiếng Anh. 

Các lộ trình nghề nghiệp 

Thiết kế Học tập cho Chứng chỉ Giáo dục Victoria (VCE) cho Lớp 11 và 12 cũng dạy cả EAL và 
tiếng Anh. Các học sinh hoàn thành EAL của VCE cũng có các cơ hội để học đại học ở Úc hoặc 
để chọn một lộ trình học vấn hay nghề nghiệp khác giống như những em hoàn thành tiếng Anh 
của VCE. 

Báo cáo cho học sinh EAL  

Vào tháng 6 và tháng 12 hàng năm, quý vị sẽ nhận được báo cáo về tiến bộ học tập của con mình 
cùng với lộ trình của chương trình giảng dạy. Báo cáo EAL bao gồm kết quả đánh giá cho ba loại 
hình ngôn ngữ: Nói và Nghe, Đọc và Xem, và Viết. Dạng thức cũng giống như báo cáo tiếng Anh. 
Báo cáo có thể cung cấp thêm thông tin, ví dụ, về những điều con quý vị đang làm tốt và những 
lĩnh vực con cần giúp đỡ thêm. 


