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ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (EAL/D), ਜਜਸਨੰੂ ਪਜਿਲਾਂ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ 
ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ESL) ਜਿਿਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਜਸਜਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 
ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਸਜਿਆ ਦਾ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਿੇਤਰ ਿੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਜਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਜਿਆਰੀ ਆਸਟ੍ੇਲੀਆਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਿੀਂ ਬੋਲਦੇ।

ਕਵੀਨਸਲੈਂਡ 'ਚ EAL/D ਸਸਸਿਆਰਥੀ
EAL/D ਜਸਜਿਆਰਥੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਿਨ ਅਤੇ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਉਿਰ ਦੇ ਿੁਤਾਬਿ ਪਾਠਿ੍ਿ ਤਿ ਪਿੁੰ ਚ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹ ਾਂਨੰੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 
ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ।

ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਜਸਜਿਆਰਥੀ EAL/D ਜਸਜਿਆਰਥੀ 
ਨਿੀਂ ਿੰੁਦੇ ਜਿਉਂਜਿ ਿੋ ਸਿਦਾ ਿੈ ਸਿੂਲੀ ਪਾਠਿ੍ਿ 'ਚ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਜਿੱਸਾ 
ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿੋਲ ਬਥੇਰੀ ਿੁਿਾਰਤ ਿੋਵੇ।

EAL/D ਜਸਜਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਉਿ ਸ਼ਾਿਲ ਿੋ ਸਿਦੇ ਿਨ ਜੋ ਆਸਟ੍ੇਲੀਆ 'ਚ ਜਣਿੇ 
ਿੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਪਰਵਾਰਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਪਰਵਜਰਸ਼ ਿੀਤੀ ਗਈ ਿੋਵੇ ਜਜਨ੍ਹ ਾਂ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਂ ਬੋਲੀਆਂ 'ਚ ਗੱਲ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਜਜਵੇਂ ਆਜਦਵਾਸੀ ਅਤੇ ਟੌਰੇਸ 
ਸਟ੍ੇਟ ਆਈਲੈਂਡਰ ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪ੍ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਆਸਟ੍ੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਜਣਿੇ 
ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਿਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਦਾਿਲ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪ੍ਵਾਸੀ 
ਸ਼ਾਿਲ ਿਨ। 

ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ EAL/D ਸਸਸਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ
ਭਰਤੀ ਪਰਜਿਜਰਆ ਰਾਿੀਂ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਿਲਾਸਰੂਿ ਪਰਜਿਜਰਆਵਾਂ ਰਾਿੀਂ ਸਿੂਲ 
EAL/D ਜਸਜਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਰ ਸਿਦੇ ਿਨ।

ਭਰਤੀ ਪਰਜਿਜਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਦੀ ਿੁਿਾਰਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸਿੂਲ 
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਿਾਰੀ ਿਾਸਲ ਿਰਦੇ ਿਨ। ਇਸ ਪਰਜਿਜਰਆ ਤੋਂ EAL/D 
ਜਸਜਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੁਝ ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੌਰਨ ਪਛਾਣ ਿੀਤੀ ਜਾ  
ਸਿਦੀ ਿੈ।

ਦੂਜੇ EAL/D ਜਸਜਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਸਰਫ਼ ਿਲਾਸਰੂਿ 'ਚ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਜਵਿਾਰਾਂ ਅਤੇ 
ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਿੀਂ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਿੈ। ਿਲਾਸ ਟੀਚਰ ਜਨਰੀਿਣ ਅਤੇ, ਪ੍ੀਜਿਆ 
ਦੇ ਨਤੀਜਜਆਂ, ਜਲਿਤੀ ਜਵਾਬਾਂ ਅਤੇ ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਜਵਊ/ਿਾਨਫਰੰਸਾਂ 
ਸਿੇਤ, ਿੰਿ ਦੇ ਨਿੂਜਨਆਂ ਦੇ ਜਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਿੇਲ ਰਾਿੀਂ EAL/D ਜਸਜਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ 
ਪਛਾਣ ਿਰਦੇ ਿਨ।

EAL/D ਸਸਸਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ
ਿਲਾਸਰੂਿ 'ਚ ਿਾਿਯਾਬ ਜਸਿਲਾਈ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬੁਜਨਆਦ ਜਤਆਰ ਿਰਨ ਲਈ 
EAL/D ਜਸਜਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਤਰੀਜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ ਅਤੇ 
ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਿੁਤਾਬਿ ਸਿੂਲ ਸਿਾਇਤਾ ਿੁਿੱਈਆ ਿਰਦੇ 
ਿਨ। ਬੈਂਡਸਿੇਲਸ ਸਟੇਟ ਸਿੂਲਸ (ਿਵੀਨਸਲੈਂਡ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਿੀਂ ਜਸੱਜਿਅਿ ਇਨ੍ਹ ਾਂ 
ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿੁਿਾਰਤ ਜਨਰਧਾਰਤ ਿਰਦੇ ਿਨ, ਅਤੇ ਿਲਾਸਰੂਿ 
ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ-ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਿਰਨ ਲਈ 
ਜਸੱਜਿਆ ਿੁਿੱਈਆ ਿਰਦੇ ਿਨ।

ਸੁਣਨ, ਬੋਲਣ, ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਜਲੱਿਣ, ਅਤੇ ਸਿੂਲੀ ਸੰਦਰਭ 'ਚ EAL/D ਜਸਜਿਆਰਥੀ ਦੀ 
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿੁਿਾਰਤ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿੂਲ ਿੁਿੱਈਆ ਿੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 
ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ ਜਿਸਿ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਿਰਦੇ ਿਨ।

EAL/D ਜਸਜਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਉਿਰ ਦੇ ਿੁਤਾਬਿ ਆਸਟ੍ੇਲੀਆਈ ਪਾਠਿ੍ਿ 
ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ EAL/D ਜਸਜਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਿਲ ਿਰਨ ਅਤੇ ਉਿੀਦ ਦੇ 
ਿੁਤਾਬਿ ਜਸੱਜਿਆ ਿਾਸਲ ਿਰਨ 'ਚ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਿਦਦ ਿਰਨ ਲਈ ਜਸੱਜਿਅਿ ਵੱਿੋ-ਵੱਿ 
ਤਰੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਦੇ ਿਨ।

ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸਰਪੋਰਸਿੰਗ
EAL/D ਜਸਜਿਆਰਥੀ ਉਸੇ ਸਿੇਂ ਪਾਠਿ੍ਿ ਪੜ੍ਹਦੇ ਿਨ ਜਦੋਂ ਉਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਸੱਿ ਰਿੇ ਿੁੰ ਦੇ 
ਿਨ। ਸਿੱਗਰੀ ਦੀ ਸਿਝ ਜਨਰਧਾਰਤ ਿਰਨ ਲਈ, ਜਸੱਜਿਅਿ ਿੁਲਾਂਿਣ ਿਾਰਜ ਿੁਿੱਈਆ 
ਿਰਦੇ ਿਨ ਜੋ ਜਸਜਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿੁਿਾਰਤ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਿੁਤਾਬਿ ਿੁੰ ਦੇ 
ਿਨ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿੁਿਾਰਤ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਜਨਰਭਰ ਿਰਦੇ ਿੋਏ, ਿਾਰਜ 
ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ-ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਸਿਦੀਆਂ ਿਨ, ਜਜਸ ਿਰਿੇ ਜਵਜਦਆਰਥੀ 
ਪਾਠਿ੍ਿ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਸਿੱਗਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਝ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਿਰਨ 'ਤੇ ਜਧਆਨ ਦੇ ਸਿਦੇ 
ਿਨ। ਉਦਾਿਰਨ ਲਈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਸੱਿਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਆਂ 'ਚ ਜਿਸਾਲਾਂ, ਜਚੱਤਰਾਂ, 
ਭੂਜਿਿਾ ਜਨਭਾਉਣ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਰਾਿੀਂ ਜਸਜਿਆਰਥੀ ਸਿੱਗਰੀ ਦੀ ਸਿਝ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਿਰ 
ਸਿਦੇ ਿਨ।

ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪਾਠਿ੍ਿ ਲਈ ਿਾਿਯਾਬੀ ਦੇ 
ਜਿਆਰ ਦੇ ਿੁਤਾਬਿ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਿੁਲਾਂਿਣ ਿਰ ਿੇ ਜਰਪੋਰਟ ਜਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਿਾਲਾਂਜਿ, ਜੋ 
EAL/D ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਆਸਟ੍ੇਲੀਆਈ ਸਿੂਲੀ ਜਸੱਜਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਜਿਲੇ 12 ਿਿੀਜਨਆਂ 
'ਚ ਿਨ ਉਨ੍ਹ ਾਂਨੰੂ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਾਪਤ ਿੋ ਸਿਦੀ ਿੈ। ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ 
ਦੀਆਂ ਜਰਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਬੈਂਡਸਿੇਲਸ ਸਟੇਟ ਸਿੂਲਸ (ਿਵੀਨਸਲੈਂਡ) ਦੇ ਿੁਤਾਬਿ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ 
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿੁਿਾਰਤ, ਅਤੇ ਜੇਿਰ ਉਜਚਤ ਿੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਸਟ੍ੇਲੀਆਈ ਪਾਠਿ੍ਿ ਦੇ 
ਜਸਿਲਾਈ ਿੇਤਰਾਂ 'ਚ ਿਾਿਯਾਬੀ ਸ਼ਾਿਲ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ।

ਕਵੀਨਸਲੈਂਡ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ  
ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ


