THẨM ĐỊNH
Trước khi ghi danh, mỗi học sinh phải trải
qua cuộc Thẩm định Sơ khởi để xác định
trình độ Anh ngữ và sự thích hợp với Chương
trình. Các kết quả của những lần thẩm định
chính thức và không chính thức tiếp theo sẽ
được sử dụng để giúp các thầy cô giáo sửa
soạn nội dung các bài học và cho học sinh
biết các nhận xét về việc học hành của các
em.

BÁO CÁO
Các thầy cô giáo của GELC sẽ phê học bạ mỗi
học kỳ cho mọi học sinh. Vào cuối mỗi học
kỳ, những học sinh nào còn tiếp tục học sẽ
nhận được một học bạ viết ra giấy và học
sinh nào rời Chương trình sẽ nhận được một
học bạ toàn diện khi rời trường. Những học
bạ này sẽ được giải thích cho phụ huynh rõ
tại các buổi phỏng vấn phụ huynh/giáo viên
với sự giúp đỡ của các thông dịch viên
chuyên nghiệp. Học bạ này cũng sẽ được
chuyển đến cho các thầy cô giáo ở trường
các em ghi danh đi học.

Phụ huynh không phải trả chi phí gì cho
Chương trình GELC, tuy nhiên có thể sẽ có
một ít chi phí để chi trả cho việc chuyên chở
trong trường hợp phụ huynh không thể đưa
đón con cái một mình được.
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SƠ LƯỢC CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình GELC nhằm chuẩn bị cho các
học sinh Tiểu học và Trung học mới đến Úc
thuộc các nguồn gốc không nói tiếng Anh để
theo học tại các trường học ở Úc. Chương
trình này do Chính phủ Liên bang và một
phần trong hệ thống trường học Victoria tài
trợ.

Việc dạy và học Anh ngữ tại GELC được chú
trọng và tạo dựng kỹ năng giao tiếp hiệu quả
về:
 Nói và Nghe,



Đọc và Nhìn
Viết

Học sinh được ghi danh học Chương trình
GELC thông qua trường các em ghi danh theo
học. Các em không thể ghi danh trực tiếp với
chương trình GELC.
Tiêu chuẩn phải hội đủ khi ghi danh gồm:
 Sổ thông hành và các giấy tờ để đi lại
 Thị thực hiện hành

Thông thường học sinh sẽ theo học trong hai
học kỳ.

Chương trình GELC sẽ được thực hiện tại ba
địa điểm:
Trung học Northern Bay College:
 Học khu Wexford Căn bản-Lớp 8
 Học khu Hendy St Căn bản-Lớp 8
Trung học North Geelong Lớp 7-10

MEA làm giàu kinh nghiệm học tập bằng cách
giải thích những hướng dẫn bằng ngôn ngữ
mẹ đẻ của học sinh và giúp học sinh và giáo
viên giao tiếp với nhau.

GHI DANH

Đây là một chương trình bồi dưỡng Anh ngữ.
Học sinh Tiểu học sẽ theo học trọn ngày
trong bốn ngày một tuần. Học sinh Trung học
sẽ học đủ năm ngày trong tuần.

ĐỊA ĐIỂM

Trợ giúp Giáo dục Đa văn hóa
(MEA)

Nhân viên Giảng huấn của GELC là những
người có bằng cấp chuyên môn về Giảng dạy
Anh ngữ là sinh ngữ phụ (EAL) và bảo đảm để
học sinh phát triển kỹ năng ngôn ngữ học
thuật và tổng quát.
Các học sinh được giảng dạy một cách rõ
ràng cách thức học trong một lớp học ở Úc.
Việc này gồm những chú trọng về:
 Quan hệ học sinh/giáo viên
 Các qui ước trong lớp học
 Cách thức và kỹ năng học tập
Học sinh học trong các nhóm nhỏ trong lớp
với sĩ số trung bình 13 học sinh. Các lớp học
được dựa trên cấp lớp và trình độ thông thạo
Anh ngữ của các em.

Để hội đủ điều kiện học sinh phải:
 trong độ tuổi từ 5 đến 18
 là thường trú nhân ở Úc, hay
 có thị thực cư trú tạm thời đủ điều kiện
 đã ở Úc chưa quá 6 tháng (18 tháng đối với
học sinh lớp Prep)

ĐI LẠI
Thông thường các gia đình đưa và đón con
học tại Trung Tâm Anh ngữ. Nhân viên Dịch
vụ Tiếp cận Cộng đồng của GELC có thể cung
cấp cho các gia đình những thông tin liên
quan đến các lựa chọn về đi lại hiện có.

