انگلش
لینگوئج
سنٹر

الگت

تشخیص

 GELCپروگرام پر والدین کا کوئی خرچ نہیں آتا،
تاہم اگر والدین اپنے طور پر اپنے بچوں کو پروگرام
تک ال یا لے جا نہ سکیں تو ایسی صورت میں کچھ
خرچہ آسکتا ہے۔

داخلے سے پہلے ،ہر طالبعلم کی ابتدائی تشخیص
ہوگی تاکہ اس کی انگریزی کی سطح اور پروگرام
کی موافقت کا اندازہ لگایا جاسکے۔ رسمی اور
غیررسمی جاری تشخیص کے نتائج استادوں کو
اسباق کا مواد تیار کرنے میں مدد دینے کے لئے
استعمال کئے جاتے ہیں اور ان کی مدد سے طلباء
کو ان کی کارکردگی کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے۔

جی لونگ انگلش
لینگوئج سنٹر
بمقام:
Bell Park North PS
Barton St Bell Park Nth
خط کا پتہ:
PO Box 244
North Geelong 3215

www.gelc.vic.edu.au

گھرانوں کے لئے
کے پروگرام کی
معلومات

کوارڈینیٹر:
فون52 783 548 :
موبائل0419 870 439 :

GEELONG

رپورٹنگ
 GELCاساتذہ ہر ٹرم میں تمام طلباء کی رپورٹیں
لکھتے ہیں۔ ہر ٹرم کے اختتام پر اگلی ٹرم میں جانے
والے طلباء کو تحریری رپورٹ ملتی ہے اور
پروگرام ختم کرکے جانے والے طلباء کو جامع
الوداعی رپورٹ ملتی ہے۔ والدین \ اساتذہ انٹرویوز
کے دوران ایک پیشہ ور زبانی ترجمان کی مدد سے
یہ رپورٹیں والدین کو دی جاتی ہیں اور ان کی
وضاحت کی جاتی ہے۔ یہ رپورٹیں ان اسکولوں کے
اساتذہ کو بھی بھیجی جاتی ہیں جہاں بچوں کا داخلہ
ہوا ہے۔

تعلیم کی ملٹی کلچرل مددگاریں
()Multicultural Education Aides
سیکھنے والوں دی گئی ہدایات کی ان کی پہلی زبان
میں وضاحت کرکے اور طلباء اور اساتذہ کو ایک
دوسرے سے بات چیت میں مدد دے کر MEAs
سیکھنے کے تجربے کو افزودہ بناتی ہیں۔

پروگرام کا خاکہ

 GELCپروگرام

 GELCمیں تدریس اور تعلیم کا مرکز مندرجہ ذیل
امور میں بات چیت کی مہارتوں پر ہوتا ہے:
 بولنا اور سننا
 پڑھنا اور دیکھنا
 لکھنا

 GELCپروگرام پرائمری اور سیکنڈری کے نئے آنے
والے ایسے طلباء کو آسٹریلیا کے اسکولوں میں
پڑھائی کے لئے تیار کرتا ہے جن کا پس منظر
انگریزی کے عالوہ کوئی اور زبان ہے۔ مرکزی
حکومت اور وکٹوریہ کا اسکولوں کا نظام اس کے
لئے فنڈز مہیا کرتے ہیں۔

داخلہ
 GELCپروگرام میں طلباء کا داخلہ ان کے داخلے
کے اسکول کے ذریعے ہوتا ہے۔ وہ  GELCمیں براہ
راست داخلہ نہیں لے سکتے۔ داخلے کی اہلیت
مندرجہ ذیل سے مشروط ہے:
 پاسپورٹ یا سفری دستاویزات
 موجودہ ویزہ
داخلے کا اہل ہونے کے لئے:
 طلباء کی عمر  5سے  18سال کے درمیان
ہونی چاہئے
 طلباء کو آسٹریلیا کا مستقل رہائشی ہونا
چاہئے ،یا
 طلباء کے پاس رہائش کا اہل عارضی ویزہ
ہونا چاہئے
 طلباء کو آسٹریلیا میں رہتے ہوئے  6ماہ
سے کم عرصہ ہوا ہو (پریپ کے طلباء
کے لئے  18ماہ)

سفر
عموما اہل خانہ انگلش لینگوئج سنٹر میں اپنے بچوں
کو التے اور لے جاتے ہیں۔  GELCآؤٹ ریچ سروسز
افسر ( )GELC Outreach Services Officerگھر
والوں کو بچوں کو النے اور لے جانے کی دستیاب
صورتوں کے بارے میں معلومات فراہم کرسکتے
ہیں۔

یہ انگریزی زبان کا ایک پرزور ()intensive
پروگرام ہے۔ پرائمری کے طلباء ہفتے میں چار
مکمل دن حاضر ہوتے ہیں۔ اسکینڈری کے طلباء
ہفتے میں پانچ مکمل دن حاضر ہوتے ہیں۔
طلباء عام طور پر دو ٹرمیں پڑھتے ہیں۔
 GELCکا تدریسی عملہ انگریزی بطور اضافی زبان
( )English as an Additional Language - EALکا
سند یافتہ ماہر ہے اور یہ یقینی بناتا ہے کہ طلباء
زبان کی عمومی اور تعلیمی مہارتیں حاصل کریں۔
طلباء کو تفصیال پڑھایا جاتا ہے کہ آسٹریلیا کے
کالس رومز میں کیسے سیکھا جائے۔ اس سلسلے
میں مندرجہ ذیل پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے:
 طالبعلم \ استاد کا تعلق
 کالس روم کے رسم و رواج
 سیکھنےکی ترکیبیں اور مہارتیں

طلباء چھوٹے گروہوں میں کام کرتے ہیں اور کالس
میں طلباء کی عمومی تعداد  31ہوتی ہے۔ کالسوں
کا تعین طلباء کے تعلیمی سال کے درجے اور
انگریزی میں ان مہارت کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔

مقامات
 GELCکے پروگرام تین مقامات پر منعقد ہوتے ہیں:
نارتھ بے کالج (:)Northern Bay College



ویکسفرڈ ( )Wexfordکیمپس فاؤنڈیشن –
تعلیمی سال 8
ہینڈی اسٹریٹ ( )Hendy Stکیمپس
فاؤنڈیشن – تعلیمی سال 8

نارتھ جی لونگ اسکینڈری کالج تعلیمی سال  7تا 10

