انگلیسی جیالنگ

هزینه
برنامه  GELCهیچ هزینه ای برای والدین ندارد،
اگرچه در صورتیکه والدین نتوانند فرزندانشان را به
صورت مستقل به کالس ها آورده و ببرند ،ممکن
است این برنامه هزینه ای در بر داشته باشد.

مرکز زبان انگلیسی جیالنگ
واقع در:
Bell Park North PS
Barton St Bell Park Nth
آدرس پستی:
PO Box 244
North Geelong 3215
هماهنگ کننده:

www.gelc.vic.edu.au

اطالعات در مورد
برنامه برای خانواده ها در
سال

تلفن52 783 548 :
موبایل0419 870 439 :

مرکز آموزش زبان

رزیابی
پیش از ثبت نام ،هر دانش آموز ارزیابی ابتدایی
خواهد شد تا سطح زبان انگلیسی اش و همچنین
مناسب بودن او برای برنامه تعیین شود .نتایج
ارزیابی های رسمی و غیر رسمی که به صورت
مداوم انجام می شوند برای کمک به معلمین در برنامه
ریزی برای محتوای درسی است و اینکه
دانش آموزان درجریان عملکردشان قرار بگیرند.
گزارش کردن
معلمین  GELCهر ترم برای تمامی دانش آموزان
گزارش می نویسند .در پایان هر ترم ،دانش آموزانی
که برنامه را ادامه می دهند گزارشی کتبی دریافت
می کند و دانش آموزانی که برنامه را ترک می کنند
گزارش پایانی مفصلی دریافت می کنند .این
گزارش ها به والدین ارائه و توضیح داده می شود و
اینکار با کمک مترجم شفاهی حرفه ای در جلسات
مصاحبه معلمین /والدین انجام می شود .گزارشات
همچنین در اختیار معلمین در مدارسی که این
دانش آموزان ثبت نام می کنند ،قرار خواهد گرفت.

برنامه GELC

طرح کلی برنامه

کمک معلمین چند فرهنگی

برنامه  GELCدانش آموزان دبستانی و دبیرستانی را
که به تازگی وارد استرالیا شده اند و پیشینه زبانی به
غیر از انگلیسی دارند ،برای ادامه تحصیل در مدارس
استرالیا آماده می کند .بودجه این برنامه از سوی
دولت فدرال تامین می شود و بخشی از نظام مدارس
ویکتوریا است.

تمرکز آموزش و یادگیری در  GELCبر ایجاد
مهارت های موثر در این زمینه ها می باشد:

کمک معلمین چند فرهنگی ( )MEAبا توضیح
دستورالعمل ها به زبان اول دانش آموزان و کمک به
ارتباط گیری معلمین و دانش آموزان با یکدیگر،
تجربه یادگیری را غنی تر می سازند.





گفتار و شنیدار
خواندن و از نظر گذراندن
نوشتار

دانش آموزان از طریق مدرسه ای که در آن ثبت نام
می کنند در برنامه  GELCثبت نام می شوند .آنها به
طور مستقیم نمی توانند دربرنامه  GELCشرکت کنند.

این برنامه یک برنامه آموزش زبان فشرده است.
دانش آموزان دبستانی چهار روز کامل در هفته در
این برنامه شرکت می کنند .دانش آموزان دبیرستانی
پنج روز در هفته به این کالس ها می روند.

شرایط ثبت نام شامل این موارد می شود:

دانش آموزان معموال برای دو ترم در این برنامه
شرکت می کنند.

مکان های برنامه
برنامه  GELCدر سه محل برگزار می شود:
:Northern Bay College


 Wexford Campusپیش دبستان تا سال 8



 Hendy St Campusپیش دبستان تا سال 8

 North Geelong Sec. Collegeسال  7تا 31

ثبت نام



کادر آموزش  GELCدر آموزش زبان انگلیسی به
عنوان یک زبان اضافی ) (EALتخصص دارند و از
ایجاد و توسعه مهارت های زبانی عمومی و
تخصصی دانش آموزان ،اطمینان می یابند.
به دانش آموزان به طور واضح آموزش داده می شود
که چگونه در مدارس استرالیا یاد بگیرند .این امر
شامل تمرکز بر موارد زیر می شود:
 رابطه دانش آموز /معلم
 قوانین کالس درس
 استراتژی ها و مهارت های یادگیری

دانش آموزان در گروه های کوچکدر کالس هایی با
تعداد متوسط  31دانش آموز کار می کنند .کالس ها

پاسپورت یا مدارک مسافرت
ویزای معتبر

برای واجد شرایط بودن دانش آموزان باید این شرایط
را داشته باشند:


سن شان بین  5سال تا  18سال باشد



ویزای اقامت دائم در استرالیا را داشته باشند ،یا



دارای ویزای اقامت موقت واجد شرایط
باشند
کمتر از  6ماه در استرالیا زندگی کرده باشند
( برای دانش آموزان پیش دبستانی این مدت
 18ماه می باشد)



سفر
عموما خانواده ها فرزندانشان را به مرکز
آموزش زبان آورده و می برند .مامور خدمات
توسعه  GELCمی تواند اطالعات در مورد
گزینه های سفر را در اختیار خانواده ها قرار
بدهد.

