انګریزي
ژبی
مرکز

لګښت

ارزونه

پلرونہ میندی  GELCپروګرام لپاره د کوم لګښت ذمه
وارۍ نلري ،کہ څه هم ځنی لګښت کیدای شي پہ هغه
حال کی چې پلرونه میندی ونشي کوالی د خپلو
اوالدونو ُمستقل تګ راتګ بندوبست وکړي پیښ شي.

ده انګریزي ژبې پوهي سطحی ټاکلواو د دی پروګرام
د مناسب والي لپاره بہ د هر زده کوؤنکي یوه لمړنۍ
ارزونہ  ،مخکی لدی څخه چې نوم ثبت شي ترسره
شي .د رسمي او غیر رسمي پرله پسی ارزونې پایلو
یا نتیجو څخہ به ګټه واخیستل شي چې ښوؤنکي د
لوست یا درس محتویات پالن جوړ کړي او زده
کوؤنکو تہ ده هغوۍ د درسي کړو په هکله نظر
څرګند کړي.

موقعیت لري:

راپورورکول

Bell Park North PS

د ( GELCجیالنګ انګریزي ژبې مرکز) ښوؤنکي پہ
هره دوره کی دهر زده کوؤنکي لپاره لیکلی راپور
لیکي .ده هری دوری په پای کی هغه زده کوؤنکي
چې زده کړی تہ دوام ورکوي یو لیکلی ریپورټ
ترالسه کوي او هغه زده کوؤنکي چې لدی پروګرام
څخه وځي هغوۍ بہ د وتلو هراړخیز راپور واخلي.

د جیالنګ انګریزي
ژبې مرکز

Barton St Bell Park Nth
پُستي پته:
PO Box 244

www.gelc.vic.edu.au

North Geelong 3215
انسجام ورکوؤنکې:
ټیلیفون شمیره52 783 548 :

دکورنیو لپاره
مالوماتی
پروګرام  ۶۱۰۲کال

د موبائل شمیره0419 870 439 :

جیالنګ

دا راپورونہ پلرومیندو تہ د مسلکي ژباړونکو یا
ترجمانانو په مرستہ د پلرومیندو او ښوونکو مرکو پہ
ترڅ کی وړاندی او توضیح کیږي .همدارنګه دا راپور
ښوؤنکو تہ چې په ثبت شوي ښوؤنځي کی دی هم
ورکول کیږي.

نوم ثبتول
د  GELCپہ پروګرام کی زده کوؤنکي د هغوۍ د
شامل شوي ښوؤنځي له الری داخلیږي .دوۍ نشي
کوالی سیده په  GELCپروګرام کی شامل شي .د نوم
ثبتولو وړتیا یا استحقاق دا دي:
 د سفر سندونه
 اوسنۍ ویزه
وړ ُمستحق زده کوؤنکي باید:
 سن یی د  5کلو او  18کلو ترمنځ وي
 د آسترالیا دایمي اوسیدونکی اوسي ،یا
 د یوی مؤقتی ویزی لرلو وړوي
 پہ آسترالیا کی د  ۶میاشتو څخه کمہ موده کی
اوسیدلی وي ( 18میاشتی د  Prepیا ښوؤنځی څخہ
مخکی ښوونی ماشومان )

سفریا تګ راتګ
په عمومي توګہ کورنۍ خپل اوالدونہ اګریزي ژبې
مرکز تہ راولي او بیایې یی .د  GELCپراخولو
خدمتونو کارکوؤنکی کوالی شي کورنیو ته تګ راتګ
ُمهیا الرو مالومات برابرکړي.

دپروګرام غټ ټکي
د  GELCپہ پروګرام کی د ښوونې اوزده کړی توجوه
د مهارتونو اغیزمنی مفا ِهمی جوړونی لپاره معطوفه
شویده:
 خبری کول او اوریدل،
 لوستل او لیدل
 لیکل

د  GELCپروګرام
د  GELCپروګرام نویو راغلو لمړني او منځني ټولګیو
زده کوؤنکو لپاره چې د انګریزي ژبې غیر نورو ژبو
سابقه لري پہ آسترالیایي ښوونځیوکی دهغوۍ د زیاتی
زده کړی لپاره زمینه برابروي .د دی پروګرام مالي
اوپولي لګښت ونډه د فدرال حکومت او یو برخہ یی د
ویکتوریا ښونځیو سیسټم له خوا برابریږي.
دا د انګریزي ژبې لوست یو تشدیدي پروګرام دی.
لمړني ښوونځي زده کوؤنکي په اونۍ کی څلورورځی
پوره لوست ته حاضریږي .د منځني ښوونځي زده
کوؤنکي په اونۍ کی پوره پنځه ورځی حاضروي.

د  GELCښوونې کارکوؤنکي د انګریزي ژبې د
اضافي ژبې ) (EALپه توګه وړ او با کفایته
صصین دي او د زده کووکو دعمومی ودی او
متخ ِ
ژبی علمي مهارتونو ډاډ ورکوي.
زده کوؤنکو تہ پہ څرګنده توګہ ښوونه کیږي چې
څنګه په آسترالیایي ټولګي کی زده کړه وکړي.
 زده کوؤنکي/ښوؤنکي اړیکی
 دټولګي غونډی
 د زده کړی هدفونه او مهارتونه.

زده کوؤنکي دیوه منځني اندازی ټولګي چې  ۰۱زده
کوؤنکي لري په وړه ډله کی کار کوي .ټولګي د زده
کوؤنکو د سطحوو او انګریزي ژبې تکړوالي په
اساس جوړشویدي.

څوکلتوریزه ښوونې روزنې مرستی
څوکلتوریزه ښوونې روزنې مرستی ( ) MEAد زده کوی
تجربو زده کوؤنکي ته دهغه په لمړنۍ ژبی کی د
الرښوونې دالری پیاوړی کیږي او زده کوؤنکي او
ښوؤنکي ره مرسته کیږي چې دیو بل سره په تماس کی
اوسي.

زده کوؤنکي معموالا د دوه دورو لپاره حاضریږي.

ځایونه یا موقعیتونه
د  GELCپروګرامونہ په دریو ځایونو کی فعالیت
کوي:
د شمال خلیج کالج(Northern Bay College):
 د  Wexfordودانۍ بنسټ ۸ -ټولګي
 د Hendyسړک ودانۍ بنسټ –  ۸ټولګي
 د جیالنګ شمال ( )North Geelongمنځنی کالج د
 ۰۱-۷ټولګي

