
ية كلغة أو لهجة إضافية )EAL/D(، المعروفة سابًقا  ز نجل�ي اللغة الإ
ي بتدريس 

ية كلغة ثانية )ESL(، هو حقل متخصص للتعليم يع�ز ز نجل�ي بالإ
الية  ية الأس�ت ز نجل�ي ز الذين ل يتكلمون الإ ية للمتعلم�ي ز نجل�ي اللغة الإ

النموذجية كلغتهم الأوىل.

الند ز ي كوي�ز
دارسو EAL/D �ز

ية ويحتاجون إىل دعم  ز نجل�ي دارسو EAL/D يتكلمون لغة أو لهجة غ�ي الإ
ية من أجل الوصول إىل مناهج مناسبة لعمرهم. ز نجل�ي ي اللغة الإ

�ز

 EAL/D ز الذين يتكلمون لغات أو لهجات أخرى دارسي ليس كل الدارس�ي
ي المناهج 

ية بشكل كاف للمشاركة بفعالية �ز ز نجل�ي لأنهم قد يتقنون الإ
الدراسية.

ي 
اليا وترعرعوا �ز ي أس�ت

يمكن ضم إىل عداد دارسي EAL/D المولودين �ز
ية، مثل التالميذ من السكان  ز نجل�ي أرس تتكلم لغات أو لهجات غ�ي الإ

ز وسكان جزر مضيق توريس وأطفال المهاجرين. هؤلء التالميذ  الأصلي�ي
اليا يشملون الوافدين لأسباب إنسانية، والطالب  المولودون خارج أس�ت

الأجانب والمهاجرين. 

تحديد دارسي EAL/D الذين هم بحاجة إىل دعم

تحدد المدارس دارسي EAL/D إما من خالل عملية التسجيل أو من خالل 
ي الصف.

العمليات الجارية �ز

أثناء عملية التسجيل، تجمع المدارس أك�ث ما يمكن من المعلومات ذات 
ي يتقنها التلميذ. يتم تحديد بعض التالميذ 

الصلة عن اللغة الأساسية ال�ت
فوًرا كدارسي EAL/D من هذه العملية.

ي 
قد يتم تحديد دارسي EAL/D آخرين عن طريق سلوكيات تعلمهم �ز

الصف واستخدامهم اللغة. يحدد المدرّسون دارسي EAL/D من خالل 
مزيج من مراقبة وتحليل عينات العمل بما فيها نتائج الإختبارات، 

الأجوبة المكتوبة والمقابالت/الإجتماعات مع التالميذ.

EAL/D دعم دارسي

يحتاج دارسو EAL/D إىل نُهج تدريس محددة لبناء أساس لغوي لتعلم 
ي الصف والمدرسة وتوفر المدارس الدعم الموجه لحتياجات 

ناجح �ز
ز  ية لهؤلء التالميذ مستخدم�ي ز نجل�ي التالميذ. يحدد المعلمون جودة اللغة الإ

لند(  ز ي المدارس الرسمية )كوي�ز
 نطاق الدرجات �ز

)Bandscales State Schools )Queensland ويوفرون التعليم لتلبية 
ي سياق الصفوف.

احتياجات التالميذ اللغوية المعينة �ز

تتخذ المدارس قرارات بشأن نوع الدعم الذي سيقدم استناًدا إىل مستويات 
ي الستماع والتحدث والقراءة والكتابة 

ية �ز ز نجل�ي جودة لغة دارس EAL/D الإ
. والسياق المدرسي

اىلي المناسب لسنهم ويستخدم  يُدرَّس متعلمو EAL/D المنهج الأس�ت
اك دارسي EAL/D ومساعدتهم  رسث المعلمون مجموعة متنوعة من الُنهج لإ

عىل تحقيق التعلم المتوقع.

التقييم وإعداد التقارير

ي الوقت نفسه يُدرَّسون 
يُدرَّس متعلمو EAL/D محتوى المنهج الدراسي �ز

ية. لمعرفة مدى فهم المحتوى، يعطي المعلمون فروًضا  ز نجل�ي اللغة الإ
ية.  ز نجل�ي ي اللغة الإ

ي احتياجات مستويات كفاءة المتعلم �ز تقييمية تل�ب
ية، قد يتم تخفيض  ز نجل�ي ي اللغة الإ

اعتماًدا عىل مستويات الكفاءة �ز
ز عىل إظهار فهمهم  ك�ي ي الفرض، مما يسمح للتالميذ بال�ت

متطلبات اللغة �ز
ي المراحل 

لمحتوى المناهج الدراسية المحددة. مثاًل، قد يظهر الدارسون �ز
ية فهم المحتوى من خالل الرسوم  ز نجل�ي الأوىل لكتساب اللغة الإ

التوضيحية أو التخطيطية، أو لعب الأدوار أو الحديث.

نجاز القياسي لمستوى  يتم تقييم التالميذ وإعداد التقارير عنهم مقابل الإ
 EAL/D ي يدرسون فيها، لكن قد يعفى تالميذ

المنهج للسنة الدراسية ال�ت
اليا من ذلك. يحتوي التقرير عن  ي أس�ت

ي أشهرهم 12 الأوىل من دراستهم �ز
�ز

ية مقابل  ز نجل�ي هؤلء التالميذ عىل بيان مكتوب حول إجادتهم اللغة الإ
ي 

نجازات �ز ضافة إىل الإ لند(، بالإ ز ي المدارس الرسمية )كوي�ز
نطاق الدرجات �ز

اىلي إذا كان ذلك مناسًبا. س�ت
أ

مجالت تعلم المنهج ال

الند الحكومية ز ي مدارس كوي�ز
ية �ز ز نجل�ي معلومات عن دعم االلغة االإ
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