എന്തുക ാണ്ട് വി. എസ്്. എൽ -ൽ ഭാഷ പഠിക്കണം?
വിക്ടാറിയൻ സ് ൂൾ ഓഫ് ലാം്വേജസ് ഫലപ്പദമായ
ഭാഷാ പരിശീലനം 1935 മുതൽ നടത്തി വരുന്നു. വി. എസ്്. എൽ ൽ പഠിക്കുന്ന ുട്ടി ൾ തുടർച്ചയായി വി. സി. ഇ. പരീക്ഷ ളിൽ
ഉന്നത വിജയം രസ്ഥമാക്കു യും വി. സി. ഇ. അപ് ഡിറ്റഡ്
ഭാഷ ൾക്കുള്ള പ്പീമിയർസ് അവാർഡു ൾ രസ്ഥമാക്കു യും
കെയ്യുന്നു.
ഭാഷാപഠനം രസ രവും അർത്ഥവത്തതും ആക്കുവാൻ
ഴിവുള്ള, വിദയാഭയാസ്യാവയതയും പരിെയസമ്പത്തുമുള്ള
അധ്യാപ കര ആണ് വി. എസ്്. എൽ നിയമിക്കുന്നത്.
ഭാഷാപഠനത്തികെ പ്പാധ്ാനയം അംവീ രിച്ചുക ാണ്ട്,
വിക്ടാറിയൻ വിദയാർത്ഥി ൾക്ക് ഒരു വി. സി. ഇ. അപ് ഡിറ്റഡ്
ഭാഷയുകട പഠനം വിജയ രമായി പൂർത്തിയാക്കു്മ്പാൾ
തുടർവിദയാഭയാസത്തിനായി ആവശയമുള്ള എറ്റാർ സ്് ാറി്ലക്ക്
് ാണസ് ്പായിെ് ലഭിക്കുന്നു.
ഇംഗ്ലീഷ് ഇതര ഭാഷ ളുകട വിക്ടാറിയയികല ഏറ്റവും
വലിയ
പഠന് പ്രമായ
വി.
എസ്്.
എൽ.
വിക്ടാറിയയിലുടനീളമുള്ള നാൽപ്പതിൽ പരം ് പ്രങ്ങളിലായി
നാൽപ്പതിൽ അധ്ി ം ഭാഷ ൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാ സർക്കാർ,
്ത്താലിക്കാ, സേതപ്ന്ത വിദയാലയങ്ങളികലയും ഒന്നു മുതൽ
പപ്ന്തണ്ടു വകര ക്ലാസ്ു ളിൽ പഠിക്കുന്ന ുട്ടി ൾ വി. എസ്്. എൽ
-ൽ ഭാഷാപഠനത്തിന് അർഹരാണ്.
എപ്തയാണ് ഇതിന് കെലവ്?
1-10 ക്ലാസ്ു ൾ
$80 / വർഷം
11-12 ക്ലാസ്ു ൾ

$95 / വർഷം

മുതിർന്നവർ

$220 / വർഷം

Languages
• Enhance literacy skills,
problem solving ability
and academic pathways
• Improve
communication
in the global
community
• Deepen cultural
understandings
• Promote cultural
identity
• Provide advantages for
overseas travel
• Expand employment
opportunities

നിങ്ങൾക്കും വി. എസ്്. എൽ -ൽ മലയാളം പഠിക്കാം
മിക്കവാറും എല്ലാ വി. എസ്്. എൽ ക്ലാസ്ു ളും ശനിയാഴ്െ
രാവികലയാണ് നടക്കുന്നത്. െില ഭാഷ ൾ വിദൂര
വിദയാഭയാസ രീതി വഴിയായും െില ഭാഷ ൾ ഒന്നാം
ഭാഷയാ്യാ രണ്ടാം ഭാഷയാ്യാ പഠിക്കുവാനുമുള്ള
അവസരം ലഭയമാണ്. നിങ്ങളുകട അടുത്തുള്ള വി. എസ്്. എൽ
് പ്രവുമായി ദയവായി ന്ധകപ്പടു .
മലയാളം താകഴപ്പറയുന്ന ് പ്രങ്ങളിൽ ലഭയമാണ്
Epping Secondary College (Junior Campus)
McDonalds Rd, Epping VIC 3076
9464 0848
Bendigo South East College
Ellis St, Bendigo 3550
9474 0562
Berwick College
Manuka Rd, Berwick 3806
9791 9289
Hampton Park Secondary College
58 - 96 Fordholm Road,
Hampton Park 3976
9791 9289
Point Cook Senior Secondary College
Cnr Boardwalk Boulevard & Bergamot Drive,
Point Cook VIC 3030
5277 9833
Roxburgh College
60 - 70 Donald Cameron Dve,
Roxburgh Park 3064
9464 0848
Shepparton High School
31 - 71 Hawdon Street, Shepparton 3630
9474 0562
Taylors Lakes Secondary College
1 - 39 Parmelia Drive, Taylors Lakes 3038 9364 3201

മലയാളം
പഠിക്കൂ!

