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‘ඉංග්රීසි භාෂාව ද්විතීයික භාෂාවක් වශයෙන් (ESL) ඉයෙනුම’ යෙසින් 
කලින් හඳුන්වන ෙද, අතියේක භාෂාවක් යහා� උපභාෂාවක් වශයෙන් 
ඉංග්රීසි (EAL/D) ඉයෙනුම ඔවුන්යග් පළමු භාෂාව වශයෙන් සමමත 
ඕස්ටයේලිොනු ඉංග්රීසි භාෂාව (Standard Australian English) කතා 
යනාකරන ශිෂෙෙන්්ට ඉංග්රීසි ඉෙැන්වීම සම්බන්්ධයෙන් සැෙකිලේට 
ෙැයනන වියේෂිත අධොපන ක්යෂතරෙකි.  

ක්වීන්ස්ලන්තයේ EAL/D ශිෂ්යය්යෝ�
EAL/D ශිෂෙයො� ඉංග්රීසි භාෂාව්ට අමතරව යවනත භාෂාවක් යහා� 
උපභාෂාවක් කතා කරන අතර ඔවුන්යග් වෙස්ට අදාළ විෂෙ මාොව 
ඉයෙනීම සඳහා ඉංග්රීසි භාෂා සහාෙ අවේෙ වන්යනා�ෙ.

පාසැල විෂෙ මාොව ඉයෙනීයමදී ඊ්ට සක්රිෙ යෙස දාෙක වීයම හැකිොව 
සමහරුන්්ට තිබිෙ හැකි යහයින් යවනත භාෂාවක් යහා� උපභාෂාවක් 
කතා කරන සිෙලුම ශිෂෙයො� EAL/D ශිෂෙයො� යනායවති.

ආදිවාසී සහ ය්ටාරස සමුද්ර සන්ධි දූපත සමභවෙක් සහිත ශිෂෙෙන් 
යහා� සංක්රමණිකෙන්යග් දූදරුවන් වැනි, ඕස්ටයේලිොයේ උපත ෙැ්බ 
ඉංග්රීසි භාෂායවන් යවනස වූ යවනත භාෂාවක් යහා� උපභාෂාවක් කතා 
කරන පවුලවෙ හැදීවැඩුණු අෙ EAL/D ශිෂෙෙන් ෙණේට අෙත යවති. 
ඕස්ටයේලිොයවන් පි්ටත උපත ෙද අෙවලුන්යග් ෙණේට අෙත වන්යන් 
මානවවාදී පදනම මත පැමිණිෙවුන්, අන්තේ්ාතික ශිෂෙෙන් සහ 
සංක්රමණිකෙන්ෙ. 

උපකෝර අවශ්ය වන EAL/D ශිෂ්ය්යන හඳුනෝ ගැනීම
්බඳවා ෙැනීයම ක්රිොවලිෙ තුළදී යහා� ඉදිරිොමී පන්තිකාමර අධෙෙන 
ක්රිොවලිෙ තුළදී පාසැල EAL/D ශිෂෙෙන් හඳුනා ෙනිති.

්බඳවා ෙැනීයම ක්රිොවලිෙ අතරතුරදී, පාසැල, දරුවා පරවීණතාවක් 
දක්වන පර්ධාන භාෂාව්ට අදාළ හැකි පමණ විසතර යොනු කර ෙනී. 
යමම ක් රිොවලිෙ තුළදී සමහර ශිෂ ෙයො� ක් ෂණිකවම EAL/D ශිෂ ෙෙන් 
වශයෙන් හඳුනා ෙැයනති.

අයනක් EAL/D ශිෂෙයො� ඔවුන්යග් පන්තිකාමර අධොපන ක්ටයුතු 
සහ භාෂා භාවිතෙ තුළින් හඳුනා ෙැයනති. නිරීක්ෂණෙ සහ ඇෙයුම 
පරතිපෙ, ලිඛිත පරතිචාර සහ ශිෂෙෙන් සමෙ කරන සමමුඛ 
පරීක්ෂණ/සාකච්ා වාේතා විේයලෂණෙ කිරීම ෙන ක්රිොමාේෙ යදක 
තුළින් පන්තිභාර ගුරුවරු EAL/D ශිෂෙෙන් හඳුනා ෙනිති.

EAL/D ශිෂ්ය්යන්ට උපකෝර සැපයීම
සාේ්ථක පන්තිකාමර අධොපනෙක් සඳහා භාෂා පදනම යොඩනැගීම්ට 
නම EAL/D ශිෂෙෙන්්ට වියේෂිත වූ ඉෙැන්වීම ක්රමයේදෙක් අවේෙ වන 
අතර, යමම ශිෂෙෙන්යග් අවේෙතා ඉෙක්ක කරෙත උපකාර පාසල මගින් 
සැපයෙයි.   ගුරුවරු Bandscales State Schools (Queensland) භාවිතයෙන් 
යමම ශිෂෙෙන්යග් ඉංග්රීසි භාෂා පරවීණතාව තීරණෙ කරන අතර 
පන්තිකාමර සන්දේභෙ තුළදී ශිෂෙෙන්යග් වියේෂිත භාෂා අවේෙතාවන්්ට 
ෙැළයපන ආකාරයේ ඉෙැන්වීම සපෙති. 

EAL/D ශිෂෙෙන්යග් ඇසීයම, කතා කිරීයම, කිෙවීයම සහ ලිවීයම ඉංග්රීසි 
භාෂා පරවීණතා ම්ට්ටම සහ පාසැල සන්දේභෙ පදනම කරයෙන ඔවුන්්ට 
සැපයිෙ යුතයත කවර ආකාරයේ උපකාරෙක්දැයි පාසැල තීරණෙ කරයි. 

EAL/D ශිෂෙෙන්්ට ඔවුන්යග් වෙස්ට අදාළව  ඕස්ටයේලිොනු විෂෙමාොව 
උෙන්වනු ේබන අතර ගුරුවරු EAL/D ශිෂෙෙන් නියෙදීම සඳහා යමන්ම 
අයපක්ෂිත ඉයෙනුම ේබා ෙැනීම්ට සහාෙ වීම සඳහා විවි්ධ එළඹුම භාවිත 
කරති.

ඇගයුම් සහ වෝර්තෝකරණ්ය
EAL/D ශිෂෙයො� ඉංග්රීසි භාෂාව උෙනින අතර විෂෙමාො අන්තේෙතෙද 
උෙනිති. විෂෙමාො අන්තේෙතෙ පිළි්බඳ අවය්බා�්ධෙ පරීක්ෂා කිරීම 
සඳහා ගුරුවරු ශිෂෙෙන්යග් ඉංග්රීසි භාෂා ම්ට්ටම්ට ෙැළයපන ඇෙයීම 
ක්රිොකාරකම සපෙති. ශිෂෙෙන්යග් ඉංග්රීසි භාෂා පරවීණතා ම්ට්ටම 
අනුව, අදාළ ක්රිොකාරකමවේට අවේෙ භාෂා දැනුම පහළ දැයම; යමමගින් 
ශිෂෙෙන්්ට අදාළ විෂෙමාො අන්තේෙතෙ පිළි්බඳ ඔවුන්යග් අවය්බා�්ධෙ 
පරදේශනෙ කිරීම යකයරහි අව්ධානෙ යොමු කිරීම්ට ඉඩ සැෙයස. 
උදාහරණෙක් යෙස, ඉංග්රීසි භාෂා උපාේ්නයේ මූලික අවධියේ සිටින 
ශිෂෙයො� විෂෙමාො අන්තේෙතෙ පිළි්බඳ ඔවුන්යග් අවය්බා�්ධෙ චිතර, රූප 
ස්ටහන්, චරිත නිරූපණ යහා� කතා මාේෙයෙන් පරදේශනෙ කරති.

ශිෂෙෙන්යග් ක්රිොකාරකම ඇෙයීම සහ වාේතාකරණෙ සිදුවන්යන් 
ඔවුන්්ට ඉෙැන්යවන වසර ම්ට්ටයම විෂෙමාොව සඳහා වන සා්ධන 
පරමිතීන්්ට අනුවෙ; යකයස යවතත, ඕස්ටයේලිොනු පාසෙක පළමු මාස 
12 ෙත කරන EAL/D ශිෂෙෙන් යමම ඇෙයීයමන් නිදහස යකයේ. යමම 
ශිෂෙෙන්යග් වාේතාවෙ Bandscales State Schools (Queensland) , අනුව 
යකයරන ඔවුන්යග් ඉංග්රීසි භාෂා පරවීණතාව පිළි්බඳ ලිඛිත පරකාශෙක් 
ඇතුළත යේ; එයසම, අදාළ වන්යන්නම, ඕස්ටයේලිොනු විෂෙමාොව ්ට අදාළ 
ඉයෙනුම ක්යෂතරෙන්හි සා්ධන ම්ට්ටමද ඊ්ට ඇතුළත යකයේ.

ක්වීන්ස්ලන්ත රජයේ පෝසැලව්ල ඉංග්රීසි 
භෝෂෝ සහෝ්ය සඳහෝ ය්තෝරතුරු


