للغة

االنجليزية

التكلــفة

التقـيـيم

ال توجد أي تكلفة على أولياء األمور لبرنامج ،GELC
ولكن بعض التكاليف قد يتم تكبدها لتغطية النقل في
حال أن أولياء األمور غير قادرين على نقل أبنائهم
بشكل مستقل.

قبل االلتحاق بالمدرسة ،سوف يخضع كل طالب لتقييم
أولي لتحديد مستواه في اللغة اإلنجليزية ومالءمته
للبرنامج .وتستخدم نتائج التقييم الرسمي وغير الرسمي
المستمر في مساعدة المعلمين على التخطيط لمحتوى
الدروس وإعطاء الطالب مالحظات على أدائهم.

مركز جيلونغ
للغة االنجليزية

www.gelc.vic.edu.au

معلومات
عن البرنامج
لألسر لعام

يقع في:
Bell Park North PS
Barton St Bell Park Nth
العنوان البريدي:
PO Box 244
North Geelong 3215
المنسق:
هاتف52 783 548 :
محمول0419 870 439 :

مركز
جيلونغ

التقــارير
سوف يقوم معلمو  GELCبكتابة تقارير كل فصل
دراسي لكل طالب .وفي نهاية كل فصل دراسي ،يتلقى
الطالب المستمرون تقريرا كتابيا ويتلقى الطالب الذين
سوف يغادرون البرنامج تقريرا ختاميا شامال .وتعرض
هذه التقارير وتشرح ألولياء األمور مع مساعدة من
مترجم محترف في مقابالت أولياء األمور والمعلمين.
ويتم إعطاء التقارير أيضا إلى المعلمين في مدارس
االلتحاق الخاصة بهم.

اإلنجليزية.

مساعدو التعليم للطالب متعددي الثقافات
يقوم مساعدو التعليم للطالب متعددي الثقافات بإثراء
تجربة التعلم من خالل شرح التعليمات باللغة األم
للمتعلمين ومساعدة الطالب والمعلمين على التواصل
مع بعضهم البعض.

اإللتحاق

 GELCبرنامج
لمحة عامة عن البرنامج
تركز عملية التدريس والتعلم في برنامج  GELCعلى
بناء مهارات االتصال الفعال في:




التحدث واالستماع،
القراءة والمشاهدة
الكتابة

يلتحق الطالب ببرنامج  GELCمن خالل المدرسة
المسجلين فيها .وال يمكنهم االلتحاق مباشرة برنامج
.GELC

يعمل برنامج  GELCعلى إعداد طالب المرحلة
االبتدائية وطالب المرحلة الثانوية الواصلين حديثا
والمنحدرين من خلفيات لغوية أخرى غير اإلنجليزية
لمتابعة دراستهم في المدارس األسترالية .البرنامج
ممول من قبل الحكومة الفدرالية وهو جزء من النظام
المدرسي بفكتوريا.
هذا البرنامج عبارة عن برنامج مكثف للغة اإلنجليزية.
يحضر طالب المرحلة االبتدائية أربعة أيام كاملة في
األسبوع ،ويحضر طالب المرحلة الثانوية خمسة أيام
كاملة في األسبوع.

تشتمل األهلية لاللتحاق على ما يلي:

يدرس الطالب عادة لفصلين دراسيين.

• جواز السفر أو وثائق السفر
• تأشيرة سارية

المـواقع

لكي يكون الطالب مؤهال ،يجب أن:
• يكون عمره بين  5و  01سنة
• أن يكون مقيما دائما في أستراليا ،أو
• يحمل تأشيرة إقامة مؤقتة مؤهلة
• أقام في أستراليا أقل من  6أشهر ( 01شهر لطالب
اإلعدادية)

النـقـل
عادة ،يقوم األهالي بنقل أطفالهم إلى ومن مركز اللغة
االنجليزية .وبإمكان موظف الدعم الخارجي التابع
لبرنامج  GELCأن يزود األهالي بمعلومات عن
خيارات النقل المتاحة.

أعضاء هيئة التدريس في برنامج  GELCهم
متخصصون مؤهلون في تدريس اللغة اإلنجليزية كلغة
إضافية ( )EALويحرصون على تطوير المهارات
اللغوية العامة واالكاديمية لدى الطالب.
يتم تدريس الطالب بشكل واضح على كيفية التعلم في
حجرة الدرس األسترالية .ويشمل هذا التركيز على:
• العالقة بين الطالب والمعلم
• قواعد حجرة الدرس األسترالية
• استراتيجيات ومهارات التعلم

يعمل الطالب في مجموعات صغيرة في حجرات درس
تتكون من  31طالب في المتوسط .وتعتمد الدروس
على مستوى السنة الدراسية للطالب وإجادته للغة

يتم تقديم برامج  GELCفي المواقع التالية:
 مقر  Wexfordمن األساس  -السنة
الدراسية 8
 مقر  Hendy Stمن األساس  -السنة
الدراسية 8
مدرسة نورث جيلونغ الثانوية ،السنوات الدراسية
01 – 7

