การประเมินผล

ค่ าใช้ จ่าย

ก่อนลงทะเบียน นักเรียนทุกคนจะต้ องได้ รับการประเมินผล

ไม่มีคา่ ใช้ จา่ ยสาหรับผู้ปกครองในหลักสูตรของศูนย์ภาษา

ในเบื ้องต้ น เพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษและความเหมาะสม

GELC แต่อาจมีคา่ ใช้ จา่ ยบางอย่างทีเ่ กิดขึ ้นเกี่ยวกับการรับส่ง

สาหรับหลักสูตร ผลจากการประเมินอย่างต่อเนื่องทังแบบ
้

นักเรียนในกรณีที่ผ้ ปู กครองไม่สามารถรับส่งบุตรของพวกเขา

เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการนัน้ จะนาไปใช้ ในการช่วยครู

ได้ ด้วยตนเอง

เพื่อวางแผนเตรียมเนื ้อหาบทเรียน และให้ ผลตอบกลับ

การรายงานผลการเรียน

GEELONG
ตังอยู
้ ่ที่

ภาคเรียน ให้ กบั นักเรียนทุกคน ซึง่ ในปลายภาคเรียน นักเรียน

Bell Park North PS

ที่ยงั เรียนอยูจ่ ะได้ รับรายงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ส่วนนักเรียน

Barton St Bell Park Nth

ที่ออกจากหลักสูตรจะได้ รับรายงานผลการเรียนอย่างละเอียด

ที่อยู่ทางไปรษณีย์

เมื่อออกจากหลักสูตร รายงานเหล่านี ้จะนาไปชี ้แจงให้ ผ้ ปู กครอง
ทราบในการสัมภาษณ์ครู/ผู้ปกครอง โดยมีลา่ มแปลภาษา
มืออาชีพให้ ความช่วยเหลือ นอกจากนัน้ รายงานผลการเรียน

GEELONG

ศูนย์ ภาษาอังกฤษ

ในเรื่องผลงานแก่นกั เรียน

ครูที่ศนู ย์ภาษา GELC จะเขียนรายงานผลการเรียนในแต่ละ

ศูนย์ ภาษาอังกฤษ

PO Box 244

www.gelc.vic.edu.au

North Geelong 3215

เหล่านี ้ ยังจะถูกส่งไปให้ กบั ครูในโรงเรียนที่พวกเขาจะไป

ผู้ประสานงาน คุณ

ลงทะเบียนเรียนต่อไป

โทรศัพท์ 52 783 548
โทรศัพท์มือถือ 0419 870 439

ข้ อมูลหลักสูตร
สำหรั บครอบครั ว
พ.ศ.

หลักสูตรของศูนย์ ภาษา GELC

โครงสร้ างหลักสูตร

หลักสูตรของศูนย์ภาษา GELC ช่วยเตรียมความพร้ อมให้

การเรียนการสอนที่ศนู ย์ภาษา GELC จะมุง่ เน้ นในการ

นักเรียนระดับประถมและมัธยมที่มีพื ้นฐานความรู้ภาษาอื่น

สร้ างทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ในด้ าน

นอกจากภาษาอังกฤษ ให้ สามารถเรียนต่อในโรงเรียนต่างๆ



การฟั งและการพูด

ในออสเตรเลียได้ โดยได้ รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลสหพันธรัฐ



การอ่านและการตรวจชม

(Federal Government)
และเป็ นส่วนหนึ่งในระบบการศึกษาของรัฐวิกตอเรีย



การเขียน

การช่ วยเหลือทางการศึกษาแบบ
พหุวัฒนธรรม
การศึกษาแบบพหุวฒ
ั นธรรม ช่วยเสริมสร้ างประสบการณ์
การเรียนรู้โดยการอธิบายคาสัง่ เป็ นภาษาแม่ให้ กบั ผู้เรียน และ
ช่วยนักเรียนและผู้อื่น

การลงทะเบียน

หลักสูตรนี ้ เป็ นหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ มข้ น

นักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรของศูนย์ภาษา

นักเรียนระดับประถมจะเข้ าเรียน สี่วนั เต็มต่อสัปดาห์

GELC ได้ โดยผ่านทางโรงเรียนที่พวกเขาลงทะเบียนเรียนไว้

ส่วนนักเรียนระดับมัธยมจะเข้ าเรียน ห้ าวันเต็มต่อสัปดาห์

พวกเขาไม่สามารถลงทะเบียนกับศูนย์ภาษา GELCได้ โดยตรง
หลักฐานในการยื่นลงทะเบียน ได้ แก่

ปกติแล้ วนักเรียนจะเรียนหลักสูตรนี ้ สองภาคเรียน

 หนังสือเดินทางหรือเอกสารการเดินทางต่างๆ

สถานที่

ครูผ้ สู อนของศูนย์ภาษา GELC มีคณ
ุ วุฒิและเป็ นผู้เชี่ยวชาญ

หลักสูตรของศูนย์ภาษา GELC เปิ ดสอนที่วิทยาเขต

ด้ านการสอนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาเพิ่มเติม (EAL) และ

สามแห่ง ได้ แก่

สามารถทาให้ นกั เรียนพัฒนาทักษะภาษาทัว่ ไป และภาษาด้ าน

 วีซา่ ปั จจุบนั
นักเรียนที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม จะต้ อง

 เป็ นผู้มีอายุระหว่าง 5 -18 ปี



วิ ทยาเขต Wexford ระดับชัน้ เตรี ยมถึงปี ที ่ 8

วิชาการได้

 เป็ นผู้อยูอ่ าศัยถาวรในประเทศออสเตรเลีย หรือ



วิ ทยาเขต Hendy St ระดับชัน้ เตรี ยมถึงปี ที ่ 8

นักเรียนจะได้ รับการชี ้แนะอย่างชัดเจนถึงวิธีการเรียนในชันเรี
้ ยน

 ถือวีซา่ อยูอ่ าศัยชัว่ คราวที่ถกู ต้ อง



วิ ทยาลัยมัธยม North Geelong ระดับชัน้ ปี ที ่ 7-10

แบบออสเตรเลีย ซึง่ ให้ ความสาคัญในเรื่อง

 เคยอยูป่ ระเทศออสเตรเลียน้ อยกว่า 6 เดือน
(18 เดือน สาหรับนักเรียนชันเตรี
้ ยมก่อนประถม)



ความสัมพันธ์ของครู/นักเรียน



การประชุมในชันเรี
้ ยน

การเดินทาง



ทักษะและกลยุทธ์ในการเรียน

โดยปกติแล้ ว ครอบครัวต่างๆ จะรับส่งบุตรของพวกเขาไป-กลับ

นักเรี ยนจะทางานเป็ นกลุ่มเล็กด้วยจานวนนักเรี ยนในชัน้ เรี ยน
เฉลีย่ 13 คน โดยแต่ละชัน้ เรี ยนจะจัดให้มีนกั เรี ยนตามระดับ
ชัน้ ปี และความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเรี ยน

จากศูนย์ภาษาอังกฤษ เจ้ าหน้ าที่ให้ บริการนอกสถานที่ของ
ศูนย์ภาษา GELC สามารถให้ ข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกต่างๆ
ในการเดินทางที่เหมาะสมให้ แก่ครอบครัวได้

