TATHMINI
Kabla ya uandikishaji, kila mwanafunzi
atapitia Tathmini ya Awali kuamua ngazi ya
lugha ya Kiingereza na kufaa kwa ajili ya
Programu. Matokeo ya tathmini ya
kuendelea ya rasmi na yasiyo rasmi
yanatumika ili kusaidia walimu kupanga
yaliyomo katika masomo na kuwapa
wanafunzi maoni juu ya utendaji wako

TAARIFA
Walimu wa GELC huandika ripoti kila muhula
kwa kila mwanafunzi. Kila mwisho mwa kila
muhula wanafunzi waneoendelea hupokea
ripoti iliyoandikwa na wanafunzi wanaoacha
Programu hupokea ripoti ya kina ya
maandishi. Taarifa hizi hutolewa na kuelezea
kwa wazazi kwa msaada wa mkalimani
mwenye utaalamu katika mahojiano kati ya
Mzazi / Mwalimu. Ripoti pia huwakilishwa
kwa walimu katika shule zao wanazoenda
kujiandikisha

GHARAMA
Hakuna gharama kwa wazazi kwa ajiri ya
Program ya GELC, hata hivyo baadhi ya
gharama zinaweza kutumiwa ili kufidia
usafirishaji katika tukio hilo kwa wazazi
wanashindwa kusafirisha watoto wao kwa
kujitegemea.

KIINGEREZA
CHA GEELONG

KITUO CHA LUGHA YA
KIINGEREZA CHA GEELONG
Kinapatikana:
Bell Park North PS
Barton St Bell Park Nth

www.gelc.vic.edu.au

Anwani ya posta:
PO Box 244

HABARI ZA

North Geelong 3215
Mratibu:

PROGRAMU

Simu: 52 783 548
Simu ya mkononi: 0419 870 439

KITUO CHA

KWA FAMILIA

MPANGO WA GELC

UTARATIBU WA MPANGO

GELC Programu huandaa wanafunzi wapya
waliowasili wa Sekondari na Shule za msingi
kutoka watu wenye asili ya lugha nyingine
tofauti na Kiingereza kwa masomo zaidi
katika shule za Australia. Unafadhiliwa na
Serikali ya Shirikisho na sehemu ya mfumo
wa shule ya Victoria.

Kujifunza na kusoma kwa eaching GELC hulenga
kujenga ujuzi wa mawasiliana mazuri:

Ni mpango wa lugha ya Kiingereza wa
mfululzo. Wanafunzi wa shule za msingi
huhudhuria siku nne kamili kwa wiki.
Wanafunzi wa shule za Sekondari huhudhuria
siku tano kamili kwa wiki.
Wanafunzi kwa kawaida huhudhuria kwa
vipindi viwili.

MAHALI
Mpango wa GELC hufanya kazi katika
maeneo matatu:
Northern Bay College:
Wexford Campus Foundation-Mwaka 8
Hendy St Campus Foundation-Mwaka 8
North Geelong Sec. College Yrs 7-10








Kusema na Kusikiliza,
Kusoma na Kuangalia
Kuandika

Misaada ya Elimu ya
Kiutamaduni
MEAs huimarisha uzoefu wa kujifunza kwa
kueleza maelekezo katika lugha ya kwanza ya
mwanafunzi na husaidia wanafunzi na
walimu kuwasiliana wao kwa wao.

KUJIANDIKISHA

Wafanyakazi wa kufundisha wa GELC wana
sifa ya kufundisha Kiingereza kama Lugha ya
Ziada (EAL) na kuhakikisha wanafunzi
wanakuza ujuzi wa ujumla na ujuzi wa
kitaaluma.
Wanafunzi hufundishwa wazi jinsi ya
kujifunza darasani nhini Australia. Hii ni
pamoja na kulengo kwenye:
 Uhusiano wa mwanafunzi/mwalimu
 mazungumzo darasani
 mipango ya kujifunza na
Wanafunzi wanafanya kazi katika vikundi
kwenye darasa la ukubwa wa wastani wa
wanafunzi 13. Madarasa huangalia hatua ya
mwanafunzi na uwezo wa lugha ya
Kiingereza.

Wanafunzi wote wameandikishwa katika
mpango wa GELC kupitia shule zao
zilizowandikisha. Hawawezi kujiandikisha
moja kwa moja na GELC.
Matakwa ya uandikishaji ni pamoja na:
 Pasipoti au nyaraka za kusafiria
 Viza ya sasa
Kuweza kustahili mwanafunzi lazima:
 awe na umri wa miaka 5 na 18
 awe raia wa kudumu wa Australia , au
 awe na viza ua ukazi ya mda
 amekuwa nchini Australia chini ya miezi 6
(miezi 18 kwa kujiandaa kuwa mwanafunzi
18)

USAFIRI
Kwa ujumla familia husafirisha watoto wao
kwenda na kutoka kwenye kituo cha lugha ya
Kiingereza. Afisa wa Huduma ya Matembezi
ya GELC inaweza kutoa kwa familia habari
kuhusu chaguzi zinazopatikana za usafiri.

