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 EAL برای شاگردان

ی عایل در اینجا  یادگیر
 آغاز یم شود

               عضو تیم ما به81

 زبان مختلف صحبت یم کنند 81

Cantonese 广东话 

Dari   دری  

Farsi   فاریس  

Khmer   ភាសាខ្មែរ  
Hazaragi   یهزارگ  

Hindi  हिन्दी  
Indonesian  bahasa Indonesia  

Malay  melayu 

Mandarin 普通话 

Pashtu    پشتو 

Samoan   Gagana faʻa Sāmoa  

Sindhi    يڌنس   

Sinhala    සිංහල  

Tamil    தமிழ்  

Urdu   و ُ
رد

ُ
  ا
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 به کالج ما خوش آمدید

فرهنگ های  EAL شاگردان
خاص خود را با خود یم آورند و 
ما به دیگران اجازه یم دهیم این 

فرهنگ ها را تجربه کنند و به 
اک بگذارند  اشیر

  EALحمایت و آموزش 

 و چند فرهنگی

 تیم ما

 ماموریت ما

 برای تماس با ما

Dari / 
Farsi 

https://en.wiktionary.org/wiki/%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%80


به  EAL در کالسهای اصلی یا

به صورت انفرادی  EALشاگردان 
 یا گروهی کمک می کنیم

 دوشنبه: پشتیبانی فردی؛( 
ی

سه شنبه،  کلب کارخانگ
)  چهارشنبه و پنجشنبه: پشتیبانی فردی / گرونی

 برنامه کنار دریا برای EAL ()هر ساله 

 ان در چهارشنبه ها  ورزش دختر

 نجات دهندگان غریق LSV  برای برنامه ایمنی آب ازHP 

( بازدید یم کنند) ونی  آموزش بتر

 بازدید LSV از   HP با هلیکوپتر

 جلسات معلومات دیه مختلف درچهارشنبه ها مانند 

 جامعه پنینسوال 
ر

 رایگان از مرکز حقوق
ر

  مشوره حقوق

 کارگاه آموزشی توسط کریکت ویکتوریا 

 جامعه تا والدین بتوانند از خدمات موجود اطالع  ایجاد ارتباط با خدمات و منابع موجود در
ی خدمات  ش به چنیر  پشتیبانی شود. ( KOMAK)یابند و از آنها برای دستر

  
ی

ه.  سازماندیه جشن های مختلف چند فرهنگ  مانند تجلیل عید؛ سال نو قمری؛ دیوایل و غتر

 در موارد زیر کمک زبانی فراهم یم کنیم: 

 ثبت نام 

 کنفرانس های آموزشی شاگردان 

 مشاوره در مورد کورس 

 تصویب کورس 

 جلسات معلومات دیه 

کمک یم کنیم که زبان  EAL به شاگردان
یند و کمک یم کنیم تا  انگلییس را یاد بگیر

 تمام درس های دیگر را بفهمند
 حمایت یم کنیم از شاگردان و معلمان 

 حمایت یم کنیم از والدین و جامعه شان 

 کنیم در زبان کمک ارائه یم 

 و تجلیل از آن را  رسمیت 
ی

شناش چند فرهنگ

 تروی    ج یم کنیم

 شاگردان  برایEAL  علیم و فعالیتها ترتیب ستر

 یم دهیم

 و موارد خاص در   در / ی
موارد اضاق

 کالج پشتیبانی یم کنیم

 ما چه یم کنیم

 یم کنیم آنچه ما اجرا


