ماموریت ما
To inspire EAL students to reach
their potential at school and be an
important link between families
and college by communicating
through their first language/s.

EAL students bring with
them their own cultures
and we allow others to
experience and share
these cultures

تیم ما
18 members speaking
15 different languages
Cantonese 广东话
Dari دری
Farsi الفبای فاریس
Khmer ភាសាខ្មែរ
Hazaragi آزرگ
Hindi हिन्दी
Indonesian bahasa Indonesia
Malay melayu
Mandarin 普通话
Pashtu پښتو
Samoan Gagana faʻa Sāmoa
Sindhi يڌنس
Sinhala සිංහල අක්ෂර මාලාව
Tamil தமிழ்
ُ
Urdu ا ُردو

Reach Us
Hampton Park Secondary College
Fordholm Road, Hampton Park VIC 3976
03 8795 9400
hampton.park.sc@edumail.vic.gov.au
www.hpsc.vic.edu.au
Follow us @hamptonparksc

Multicultural & EAL
Learning Support

 EALبه

کمک به دانش آموزان
صورت فردی یا گروهی در کالس
های عادی یا EAL

یادگیی EALکمک به دانش آموزان
برای
ر
انگلییس و کمک به آنها برای درک تمام
موضوعات دیگر

رز
چیی که اداره یم کنیم
 باشگاه تکالیف ز ز
منل (دوشنبه :حمایت انفرادی ،سه
شنبه ،چهارشنبه و پنجشنبه :حمایت انفرادی  /گرویه)
 برنامه ساحل ( EALهر سال)
 ورزش های ر
دخنان در روزهای چهارشنبه
 بازدید ( HPاردوی داخل مدرسه) غریق نجات های LSV
برای برنامه ز
ایمن در آب
ر
هلیکوپن  HPتوسط LSV
 بازدید
ز
 جلسات اطالع رسان مختلف که در روزهای چهارشنبه



ما چه کار یم کنیم


حمایت از دانش آموزان و معلمان



حمایت از والدین و جامعه



ارائه کمک در زمینه زبان



رز
شناخی چندفرهنگ و جشن ها
تروی ج به رسمیت



برگزاری اردوها و فعالیت ها برای دانش آموزان
EAL



ز
اضاق /ر
بیشن در
کمک به مناسبت های
کالج

برگزار یم شود از جمله
ر
ر
 توصیه حقوق رایگان توسط مرکز حقوق اجتمایع peninsula
 کارگاه توسط کریکت ویکتوریا
 تماس برقرار کردن با رسویس ها و منابع در جامعه تا والدین بتوانند در مورد خدمات و
چنی رسویس هان ر
ز
دسنیس
حمایت های موجود برای آنها اطالع پیدا کنند تا بتوانند به
ی
پیدا کنند ()KOMAK
برگزاری جشن های چندفرهنگ مختلف از جمله جشن عید ،جشن سال نوی قمری،
دیوایل و غنه.
ارائه حمایت در زمینه زبان ها در:


ثبت نام



کنفرانس های یادگنی دانش آموزان



مشاوره در مورد دوره



تایید دوره



ز
رسان
جلسات اطالع

