مرکز
لسان
انگلیسی

خرچه

ارزیابی

خش پروگرام  GELCکدام خرچۀ بلدی والدین نیه،
ب ِ
بخش رفت وآمد واقع
بازهم بعضی خرچه ها شاید
ِ
شوه آنهم ده صورت کہ والدین نتانه طور ُمستقِل
اوالدها ره ده مکتب برسنه وببره.

هر شاگرد بلدی معیین کہ دن سطوح فهم زبون
مناسب بودن پروگرام قبل از ثبت نام یک
انگلیسی و
ِ
ارزیابی ابتدایی ُموشنن .از نتایج پیهم ارزیابی رسمی
بخش پالن کہ
و غیررسمی ده خاطر کومک معلم ها
ِ
دن محتویات درس ها و دادن نظر ده شاگردها از کار
های انجام شودۀ آنها استفاده موشہ.

مرکز لسان

جیالنگ

انگلیسی جیالنگ
واقع شوده ده:
Bell Park North PS
Barton St Bell Park Nth
آدرس پُستی:
PO Box 244
North Geelong 3215
همآهنگ کننده:
شمارۀ تیلیفون52 783 548 :

www.gelc.vic.edu.au

پروگرام
مالومات
بلدی خانواده ها

شمارۀ موبایل0419 870 439 :

گذارش دادن
معلم های ( GELCمرکز لسان انگلیسی جیالنگ) ده
هر دوره گذارشی ره بلدی هر شاگرد نوشتہ مو کہ نه.
ده آخر هر دوره شاگردای کہ پروگرام ره دوام میدن
یک راپور تحریری ده ده دست میارن و شاگرد های
کہ ازپروگرام مورن یک نقل همہ جانبۀ گذارش
خروجی ره حاصل موکہ نن.
ای گذارش ها ده وخت مصاحبه های معلما و والدین
ده کومک ترجمان های مسلکی ارائه وتوضیح موشہ.
بخش معلمای مکتب کہ شاگرد ده
گذارش ها همچنان
ِ
اونجه شامل استہ روان موشه.

کومک های تعلیم وتربیۀ چندکلتوری

مطالب عمدۀ پروگرام

کومک های تعلیم وتربیۀ چندکلتوری( ) MEAتجارب
آموزش ره از طریق تشریح رهنمودها ده زبون اولی
آموزنده ومساعدت شاگردان ومعلم ها غنی میسازه تا
قنجغۀ یکدیگر تماس دشته باشن.

تدریس و آموزش ده  GELCتوجه ره ده ساختار تماس
مؤثر مهارت ها مبذول میدره:
 توره ُگفتن و شنیدن،
 خاندن و دیدن
 Writing نوشتن

پروگرام GELC
پروگرام  GELCاو شاگردای مکتب ابتدایی وثانوی ره
کہ تازه آمده ان و سابقۀ زبون غیر لسان انگلیسی درن
بلدی تعلیم اضافه تر ده مکتب های آسترالیایی آماده
موسازن.

شامل شودن

وجوه مالی توسط حکومت فدرال و قسمت از اوره
سیستم مکتب ویکتوریایی ده عهده دره.

شاگردا از طریق مکتب های شان کہ ده او داخل ان
ده پروگرام GELCشامل موشن .آنها نموتانن مستقیماً
قنجغۀ  GELCشامل شون .استحقاق شمولیت شامل:
 پاسپورت یا اسناد سفر
 ویزه های فعلی استہ

ای یک پروگرام تشدیدی زبون انگلیسی استه.
شاگردای ابتدایی هر هفته چهار روز مکمل ده
پروگرام حاضر موشن .شاگردای متوسطه هر هفته
پنج روز مکمل ده پروگرام حاضرموباشن.

بخش استحقاق شاگردا باید:
 عمر شان بین سن  5تا  18سال باشہ
 باید باشندۀ دایمی استرالیا باشہ ،یا
ُ مستحق داشتن ویزۀ مؤقتی باشندگی باشن
 ده آسترالیا کمتر از  6ماه بوده باشہ ( 18ماه بلدی
شاگردای پریپ یا مرحله آموزش قبل از مکتب)

سفر/رفت وآمد
معموالً خانواده ها اطفال خودونخو ره ده واز مرکز
لسان انگلیسی انتقال میدن .کارکن توسعۀ خدمات
 GELCمالومات ره بلدی خانواده ها پیرامون اختیارات
یا راه های رفت وآمد فراهم موسازه.

کارکنان تدریسی  GELCده مرکز زبون انگلیسی
منحیث زبون اضافی ) (EALبا کفایت وتخصص درن
و اطمینان میدن کہ شاگردا مهارت های عمومی و
اکادمیک /عملمی ره انکشاف بیتن.
ده شاگردا واضح وروشن تدریس موشه کہ ده صنف
ها یا کالس های آسترالیایی چگونہ بیاموزن:
 روابط شاگرد/معلم
 جلسات صنف
 آموزش هدف ها ومهارت ها.
شاگردا ده یک صنف اندازۀ  31شاگرده ده گروپ

های کوچک کارموکہ نن .صنف ها ده اساس سطح یا
درجۀ شاگرد و لیاقت زبون انگلیسی تنظیم شوده ان.

شاگردا معموالً ده دوره حاضر موباشن.

محل یا موقعیت ها
پروگرام های  GELCده سه محل اجرأ موشن:
کالج :Northern Bay
 محوطۀ بنیاد  – Wexfordصنف 8
 محوطۀ بنیاد سرک  – Hendyصنف 8
کالج متوسطۀ  North Geelongصنف های 10 -7

