مرکز تعلیم
لسان انگلیسی
در جیالنگ

مصارف

ارزیابی

برای پروگرام  GELCمصارفی از والدین خواسته نمی
شود ،ولی برای پوشش دادن مصارف آمد و رفت در
صورتی که والدین نتوانند بطور مستقل فرزندان خود
را به مرکز بیاورند از آن ها مبلغی گرفته می شود.

قبل از نام نویسی ،هر متعلم نخست امتحان خواهد شد
تا معلوم شود سطح معلومات انگلیسی و مناسبت برای
پروگرام او چگونه است .نتایج امتحانات پی در پی
چه رسمی و چه غیر رسمی برای کمک به معلمین در
پالن کردن محتویات درسی و ارائۀ نظر به متعلمین
راجع به پیشرفت درسی آنان مورد استفاده قرار
خواهد گرفت.

مرکز تعلیم لسان
انگلیسی در جیالنگ
دفتر مرکزی:
Bell Park North PS
Barton St Bell Park Nth
آدرس پستی:
PO Box 244
North Geelong 3215

www.gelc.vic.edu.au

رئیس مرکز:
تیلفون52 783 548 :
موبایل0419 870 439 :

معلومات راجع به
پروگرام ها
برای خانواده ها

راپور دادن
در هر پاره سال (تِرم) معلمین مرکز تعلیم لسان
انگلیسی جیالنگ ) (GELCراپور هایی می نویسند.
در خاتمه هر پاره سال متعلمینی که به تحصیل ادامه
می دهند یک گزارش تحریری دریافت می کنند و آن
ها که پروگرام را ترک می نمایند یک گزارش
خروجی مبسوط دریافت می نمایند.
این گزارش ها به والدین تقدیم شده و در مصاحبه
والدین/معلمین با کمک ترجمان برای آنان تشریح
خواهد شد .این راپور ها به معلم مکتبی که متعلم بعد
از مرکز به آنجا می رود نیز ارائه خواهد شد.

کمک های تعلیمی چند فرهنگی

شرح مختصر پروگرام

این کمک های تعلیمی چند فرهنگی ) (MEAsبا
تشریح دستورالعمل ها در زبان اول متعلم و کمک
به متعلمین و معلمین تا با یکدیگر ارتباط برقرار کنند
تجربه یادگیری آنها را غنی می سازد.

یاد دادن و یاد گرفتن در ) (GELCبر یافتن مهارت
های برقراری ارتباطات در زمینه های ذیل متمرکز
می باشد:
 صحبت کردن و گوش دادن،
 خواندن (قرائت) و مطالعه،
 نوشتن.

نام نویسی
نام نویسی در مرکز تعلیم لسان انگلیسی در جیالنگ
) (GELCتوسط مکتبی که طفل در آنجا نام نویسی شده
صورت می گیرد .متعلمین نمی توانند به طور مستقیم
در این مرکز ) (GELCنام نویسی نمایند.
شرایط استحقاق برای نام نویسی عبارتند از:
 پاسپورت یا سند مسافرتی
 ویزه معتبر
برای اینکه متعلمی استحقاق نام نویسی داشته باشد
باید:
 سن او بین  5و  01سال باشد
 باشنده دائم استرالیا بوده ،یا
 یک ویزه معتبر موقت که استحقاق برای چنین
خدمتی داشته باشد
 کمتر از  6ماه از بود و باش انان در استرالیا
گذشته باشد (این مدت برای متعلمین دوره آمادگی 01
ماه می باشد)

رفت و آمد
معموال خود والدین اطفال را به مرکز تعلیم لسان
انگلیسی می آورند و می برندOutreach .
( Services Officerمأمور خدمات سیار) مرکز
) (GELCمی تواند به خانواده ها راجع به راه های
استفاده از ترانسپورت عمومی معلومات بدهد.

پروگرام مرکز تعلیم لسان انگلیسی در
جیالنگ ( )GELC
پروگرام های ) (GELCمتعلمین مکتب ابتدایی و
متوسطه ای را که غیر انگلیسی زبان بوده و نو آمده
باشند آماده می سازد تا در مکتب های استرالیا ادامه
تحصیل دهند .تمویل آن را دولت فدرال انجام داده و
بخشی از نظام مکتب در ویکتوریا می باشد.
این یک پروگرام فشرده زبان انگلیسی است .متعلمین
مکتب ابتدایی هر هفته چهار روز کامل را در مرکز
حضور می یابند .متعلمین مکتب متوسطه پنج روز
کامل در هر هفته به مرکز می آیند.
معموال متعلمین برای دو پاره سال (تِرم) به این مرکز
می آیند.

معلمین  GELCبرای تعلیم انگلیسی به حیث یک
متخصص تعلیم زبان عالوه بر زبان مادری آموزش
دیده و صالحیت دارند و یقین حاصل می کنند که
مهارت های زبان درسی و عمومی متعلمین انکشاف
یابد.
به متعلمین بطور واضح تعلیم داده می شود که در
صنف های درسی استرالیا چطور باید درس یاد
بگیرند .این نوع رفتار به شمول موارد ذیل می باشد:
 رابطه بین معلم/متعلم
 رسم و آیین کالس درس
 تدابیر و مهارت هایی در روش یاد گیری

متعلمین در گروپ های ُخرد کار می کنند و اوسط
اندازه هر صنف  31متعلم می باشد .این صنف ها
بسته به سطح درسی متعلم در صنف خود و میزان
معلومات انگلیسی او می باشد.

محل ها
پروگرام های  GELCدر سه محل اجرا می شوند:
نوردرن بِی کالیج :Northern Bay College
 -Wexford Campus Foundation صنف 8
 -Hendy St Campus Foundation صنف 8
 North Geelong Sec. Collegeصنف های  7تا
01

