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മുമ്പ് ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു  രണ്ടം ഭ്ടഷ (ESL) എന്പ് അറിയപ്പെട്ിരുന്, 
ഇംഗ്ലീഷ് അധിക ഭ്ടഷയയ്ട ഭ്ടഷ്ടയഭദയമ്ട (EAL/D) എന്ത്, 
തങ്ങളുപ്െ പ്രഥമ ഭ്ടഷയ്ടയി സ്റ്ടൻയേർഡ് ആസയപെലിയൻ ഇംഗ്ലീഷ് 
സംസ്ടരിക്്ടത്ത ഇംഗ്ലീഷ്  ്രഠിത്ടക്പ്ള ്രഠിപെിക്ുന്തിനുള്ള ഒരു 
വിയേഷ ്രഠന യമഖലയ്ടണ്.

ക്വീൻസ്ലാൻഡിലലEAL/Dപഠിതാക്കൽ
ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്പ്  വിഭിന്മ്ടയ ഒരു ഭ്ടഷയയ്ട  ഭ്ടഷ്ടയഭദയമ്ട ആണ് 
EAL/D ്രഠിത്ടക്ൽ സംസ്ടരിക്ുന്ത്, അതിന്ടൽ അവരുപ്െ 
പ്ര്ടയസംബന്ധമ്ടയ കരിക്ുലം ഉ്രയയ്ടഗിക്ുന്തിന് അവർക്പ് 
ഇംഗ്ലീഷ് ഭ്ടഷ്ട സഹ്ടയം ആവേ്യമ്ടണ്.

സകകൂൾ കരിക്ുലത്തിൽ ഫലപ്രദമ്ടയി ഇെ്രഴക്ടനുള്ള 
പ്ര്ടവലീണ്യമുള്ളതിന്ടൽ, മറ്പ്  ഭ്ടഷകയള്ട ഭ്ടഷ്ടയഭദങ്ങയള്ട 
സംസ്ടരിക്ുന് എല്്ടവരും EAL/D ്രഠിത്ടക്ളല്

അസയപെലിയയിൽ ജനിച്ച, അയബ്ടർജിനൽ, യെ്ടപ്റസ സപ്പെയിറ്പ് 
ദ്ലീ്രുകളിൽ നിന്ുള്ള വിദ്യ്ടർത്ികയള്ട  കുെിയയറ്ക്്ടരുപ്െ മക്യള്ട 
യ്ര്ടലുള്ള, ഇംഗ്ലീഷ് അല്്ടപ്തയുള്ള ഭ്ടഷകയള്ട ഭ്ടഷ്ടയഭദങ്ങയള്ട 
ഉ്രയയ്ടഗിക്ുന് കുെുംബങ്ങളിൽ നിന്ുള്ളവർ EAL/D ്രഠിത്ടക്ളിൽ 
ഉൾപ്പെെ്ടം. ഹ്യകൂമ്ടനിയറ്റിയൻ എൻപെൻസ, അന്്ടര്ടപട്ര 
വിദ്യ്ടർത്ികൾ, കുെിയയറ്ക്്ടർ എന്ിവര്ടണ് ആസയപെലിയയ്ക്പ്  
്രുറത്തപ് ജനിച്ചവരിൽ ഉൾപ്പെെുന്ത്. 

സഹായംഅവശ്യമായEAL/Dപഠിതാക്കലെ
കലടെത്തൽ
പ്രയവേന  നെ്രെിപകമങ്ങളിലകൂപ്െയയ്ട തുെർന്ുപ്ക്ടണിരിക്ുന് ക്്ടസ 
റകൂം നെ്രെിപകമങ്ങളിലകൂപ്െയ്ടണ് സകകൂളുകൾ EAL/D ്രഠിത്ടക്പ്ള 
കപ്ണത്തുന്ത്.

പ്രയവേന  നെ്രെിപകമങ്ങൾക്ിെയിൽ, വിദ്യർത്ിയുപ്െ 
നന്രുണ്യമുള്ള പ്രധ്ടന ഭ്ടഷപ്യ കുറിച്ചപ് കഴിയ്ടവുന്പത വിവരം 
സകകൂളുകൾ യേഖരിക്ും. ചില വിദ്യ്ടർത്ികൾ ഉെൻ തപ്ന് ഈ 
നെ്രെിപകമങ്ങളിലകൂപ്െ EAL/D ്രഠിത്ടക്ള്ടയി തിരിച്ചറിയും.

മറ്പ് EAL/D ്രഠിത്ടക്പ്ള  അവരുപ്െ ക്്ടസ റകൂം ഭ്ടഷ്ട 
പ്്രരുമ്ടറ്ങ്ങളിലകൂപ്െയും ഭ്ടഷ്ട ഉ്രയയ്ടഗത്തിലകൂപ്െയും 
മ്ടപതയമ തിരിച്ചറിയ്ടൻ കഴിയുകയുള്ളു. ്രരലീക്്ട ഫലങ്ങൾ, 
എഴുത്തപ് പ്രതികരണം, വിദ്യ്ടർത്ികളുമ്ടയുള്ള അഭിമുഖങ്ങൾ/
യക്ടൺഫറൻസുകൾ എന്ിവ ഉൾപ്പെപ്െയുള്ള പ്രവർത്തികളുപ്െ 
വിലയിരുത്തലുകളിൽ നിന്ും  വിവിധ അവയല്ടകനങ്ങളിൽ നിന്ുമ്ടണ് 
EAL/D ്രഠിത്ടക്പ്ള ക്്ടസ െലീച്ചർ തിരിച്ചറിയുന്ത്.

EAL/Dപഠിതാക്കൾക്കകുള്ളസഹായം
വിജയകരമ്ടയ ക്്ടസ റകൂം ്രഠനത്തിന് ഭ്ടഷ്ട അെിസ്്ടനം പ്കട്ിപെെുക്്ടൻ 
EAL/D ്രഠിത്ടക്ൾക്പ് പ്രയത്യക േിക്ണ സമലീ്രനം ആവേ്യമ്ടണ്. 
അതിപ്റെ അെിസ്്ടനത്തിൽ വിദ്യ്ടർത്ിയുപ്െ ആവേ്യത്തിന് 
അനുസരിച്ചുള്ള ്രിന്ുണ സകകൂൾ  ലഭ്യമ്ടക്ും. െലീച്ചർമ്ടർ ബ്ടൻഡ് 
സയകൽസ യസ്ററ്പ്  സകകൂൾസ (ക്ലീൻസ ല്ടൻഡ്) ഉ്രയയ്ടഗിച്ചപ് 
വിദ്യ്ടർത്ിയുപ്െ ഇംഗ്ലീഷ്  ഭ്ടഷ്ട പ്ര്ടവലീണ്യം നിശ്ചയിക്ുന്ു. യേഷം 
ക്്ടസ റകൂമിപ്ല സ്ടഹചര്യത്തിന് അനുസരിച്ചപ്  വിദ്യ്ടർത്ിയുപ്െ ഭ്ടഷ്ട 
ആവേ്യങ്ങളുപ്െ അെിസ്്ടനത്തിൽ ്രരിേലീലനം നൽകുന്ു.

സകകൂളിപ്റെ സ്ടഹചര്യത്തിനും, EAL/D ്രഠിത്ടവിപ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭ്ടഷയിപ്ല  
പേവണം, സംസ്ടരം, വ്ടയന, എഴുത്തപ് എന്ിവയുപ്െ പ്ര്ടവലീണ്യത്തിന് 
അനുസരിച്ച്ടണ് എന്പ് തരം സഹ്ടയമ്ടണ് നൽയകണപ്തന്പ് സകകൂളുകൾ 
തലീരുമ്ടനിക്ുന്ത്.

തങ്ങളുപ്െ പ്ര്ടയത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ആസയപെലിയൻ കരിക്ുലമ്ടണ് EAL/D 
്രഠിത്ടക്പ്ള ്രഠിപെിക്ുന്തി. EAL/D ്രഠിത്ടക്  പ്ള സഹ്ടയിക്ുന്തിനും 
അവേ്യമ്ടയ ്രഠനം നകവരിക്ുന്തിനും വിവധമ്ടയ മ്ടർഗ്ഗങ്ങള്ടണ് 
െലീച്ചർമ്ടർ അവലംബിക്ുന്ത്.

വിലയിരകുത്തലകുംറിപ്ാർടിംഗകും
EAL/D  ്രഠിത്ടക്ൽ ഇംഗ്ലീഷ്  ്രഠിക്ുന്തിന് ഒപെം തപ്ന് കരിക്ുലം 
വിഷയങ്ങളും ഒയര സമയം ്രഠിച്ചുപ്ക്ടണിരിക്ുകയ്ടണ്. വിഷയങ്ങൾ 
മനസില്ടക്ുന്ത്  വിലയിരുത്തുവ്ടൻ, ്രഠിത്ടവിപ്റെ ഇംഗ്ലീഷ്  
പ്ര്ടവലീണ്യത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള  വിലയിരുത്തൽ കൃത്യങ്ങള്ടണ് െലീച്ചർ 
നൽകുക. അവരുപ്െ ഇംഗ്ലീഷ്  പ്ര്ടവലീണ്യത്തിനനുസരിച്ചപ്, കൃത്യങ്ങളിപ്ല 
ഭ്ടഷ്ട സംബന്ധമ്ടയ ആവേ്യങ്ങൾ കുറയച്ചക്ും. ഇത്  നിശ്ചിത കരിക്ുല 
വിഷയത്തിൽ പേദ്ധ യകപദ്ലീകരിക്്ടൻ വിദ്യ്ടർത്ികപ്ള അനുവദിക്ുന്ു. 
ഉദ്ടഹരണത്തിന്, ഇംഗ്ലീഷ്  ഭ്ടഷ മനസില്ടക്ുന്തിപ്റെ  പ്ര്ടരഭം 
ഘട്ങ്ങളിലുള്ള ്രഠിത്ടക്ൾ, ഇലുസയപെഷനുകൾ, േയപഗ്ടമുകൾ, യറ്ടൾ 
യലേ, സംസ്ടരം എന്ിവയിലകൂപ്െയ്ടണ് വിഷയ സംബന്ധിയ്ടയ അറിവ്  
പ്രകെിപെിക്ുന്ത്.

തങ്ങപ്ള ്രഠിപെിച്ച വ്ടർഷിക കരിക്ുലം സംബന്ധിച്ചപ് വിദ്യ്ടർത്ികപ്ള 
വിലയിരുത്തുകയും അവ റിയപെ്ടർട്പ് പ്ചയ്ുകയും പ്ചയ്ും. 
എന്ിരുന്്ടലും,ആസയപെലിയൻ സകകൂളിംഗിൽ യചർന് EAL/D ്രഠിത്ടക്പ്ള 
ആദ്യ  മ്ടസങ്ങളിൽ ഇതിൽ നിന്പ് ഒഴിവ്ടക്ും. ഈ വിദ്യ്ടർത്ികൾക്പ്, 
ആവേ്യപ്മങ്ിൽ  ആസ യപെലിയൻ കരിക്ുലത്തിപ്ല യനട്ങ്ങൾപ്ക്്ടപെം, 
ബ്ടൻഡ് സയകൽസ യസ്ററ്പ്  സകകൂൾ (ക്ലീൻസ ല്ടൻഡ്)-മ്ടയി ത്ടരതമ്യം 
പ്ചയ്ുയമ്്ടഴുള്ള അവരുപ്െ ഇംഗ്ലീഷ്  ഭ്ടഷ്ട  പ്ര്ടവലീണ്യപ്ത്ത കുറിച്ചുള്ള 
യരഖ്ടമകൂലമുള്ള ഒരു പ്രസത്ടവനയും റിയപെ്ടർട്ിൽ അെങ്ങിയിരിക്ും

ക്വീൻസ്ലാൻഡ്സംസ്ാനലത്തഇംഗ്വീഷ്ഭാഷാ
സഹായലത്തകകുറിച്ചുള്ളവിവരങ്ങൾ


