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انگلییس بحیث یک زبان/لهجه اضا�ف )EAL/D(، که قبالً بنام انگلییس بحیث 
زبان دوم یاد می شد، یک رشته خاص تدریس آموزش لسان انگلییس برای 
الیا�ی معیاری را صحبت کرده نمی  آنعده آموزندگا�ف است که انگلییس آس�ت

توانند.

لند ز آموزندگان EAL/D در کوی�ز

آموزندگان EAL/D، یک لسان/لهجه غ�ی از انگلییس را صحبت می کنند و 
نیازمند دریافت مساعدت در لسان انگلییس غرض مستفید شدن از نصاب 

تعلیمی مناسب-سن شان می باشند.

تمام آموزندگا�ف که یک لسان/لهجه اضا�ف را صحبت می کنند آموزندگان 
EAL/D نمی باشند زیرا بع�ف از ایشان ممکن است مهارت کا�ف لسان 

انگلییس را دارا باشند تا بتوانند در نصاب تعلیمی مکتب بطور مؤثرانه 
اک کنند. اش�ت

الیا هستند  آموزندگان EAL/D می توانند شامل افرادی باشند که متولد آس�ت
و در خانواده ها�ی بزرگ شده اند که در آن یک زبان/لهجه غ�ی از انگلییس 

صحبت می شود، مانند شاگردان ابوریجنل یا جزایر توریز یا اطفال 
الیا متولد شده اند مشمول واردشدگان  مهاجرین. شاگردانیکه خارج از آس�ت

دوستانه، شاگردان خارجی و مهاجرین می باشند.  پروگرام ب�ش

تشخیص دادن آموزندگان EAL/D نیازمند مساعدت

مکاتب آموزندگان EAL/D را از طریق پروسه ثبت نام یا مشاهدات فعالیت 
های صنفی شاگردان تشخیص می دهند.

در طی پروسه ثبت نام، مکاتب تاحد ممکن معلومات مربوط به مهارت 
لسان اصیل شاگرد را جمع آوری می نماید. بع�ف شاگردان ممکن است 

دفعتاً منحیث آموزندگان EAL/D طی این پروسه شناسا�ی شوند.

 آموزندگان دیگر EAL/D ممکن است رصف از طریق فعالیت های صنفی 
 EAL/D ف صنوف، آموزندگان  و استفاده لسان شان شناسا�ی گردند. معلم�ی

را از طریق یک ترکی�ب از مشاهدات و ارزیا�ب نمونه های کار شاگردان 
بشمول نتایج امتحانات، مقاالت نوشته شده و مصاحبه ها با ایشان 

شناسا�ی می کنند.

EAL/D مساعدت به آموزندگان

آموزندگان EAL/D به شیوه های خاص تدریس نیاز دارند تا زیربنای لسان را 
برای آموزش موفقانه صنفی بیاموزند و مکاتب مساعدت های الزم را برای 
ف مهارت لسان انگلییس این  شاگردان نیازمند مربوطه ارائه می کنند. معلم�ی

لند(، تشخیص و  ف شاگردان را با استفاده از شاخص های مکاتب دول�ت )کوی�ف
وریات خاص صنفی شان رفع گردد. آموزش الزم را ارائه می کنند تا رصف

ان  ف مکاتب تصامیم را راجع به نوع مساعدت های ارائه شده با درنظرداشت م�ی
مهارت لسان انگلییس آموزندگان EAL/D مب�ف بر گوش کردن، محاوره، خواندن 

ف و مفاهیم مکتب ایشان اتخاذ می کنند. و نوش�ت

الیا برای آموزندگان EAL/D به اساس سن ایشان تدریس می  نصاب تعلیمی آس�ت
ف شیوه های مختلف را برای شمولیت آموزندگان EAL/D غرض  شود و معلم�ی

کمک به ایشان برای کسب آموزش های متوقعه بکار می برند.

ارزیا�ب و گزارش

ف آموزش لسان انگلییس  آموزندگان EAL/D مواد مندرج نصاب تعلیمی را در ح�ی
ف وظایف ارزیا�ب  ف بامفهوم، معلم�ی ند. برای تشخیص دادن دانس�ت یاد می گ�ی

ان مهارت لسان انگلییس آموزندگان ارائه می  ف ف م�ی کننده را جهت فراهم ساخ�ت
ان مهارت لسان انگلییس  ف کنند. نیازمندی های لسا�ف ممکن است نظر به م�ی

شاگرد کاهش یابد تا شاگردان بتوانند دانش کسب شده مواد نصاب تعلیمی 
خاص خود را نشان دهند. بطور مثال، آموزندگان در طی مراحل اولیه اکتساب 

لسان انگلییس ممکن است دانش کسب شده مواد نصاب تعلیمی خود را از 
طریق تصاویر، جدول ها، نقش بازی کردن یا صحبت نشان دهند.

ان نصاب تعلیمی ایکه آموخته اند ارزیا�ب  ف فت برای م�ی شاگردان طبق معیار پی�ش
گردیده و گزارش می شوند. ویل شاگردان EAL/D برای 12 ماه اول دریس شان 

الیا ممکن است از این امر مستث�ف باشند. برای اینگونه شاگردان،  در مکاتب آس�ت
گزارش های شان حاوی یک گزارش کت�ب راجع به مهارت لسان انگلییس شان 

فت در ساحه  لند(, و همچنان پی�ش ف طبق شاخص های مکاتب دول�ت )کوی�ف
الیا در صورت الزم می باشد. آموزش نصاب تعلیمی آس�ت

 معلومات برای تقویت بخشیدن لسان انگلییس 
لند ز در مکاتب ایالت کوی�ز
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