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ძვირფასო მშობლებო / მეურვეებო,
ვიმედოვნებთ, რომ ამ დროს კარგად ინახავთ და უსაფრთხოდ ხართ . ჩვენ ვიცით, რომ ეს
უაღრესად რთული დროა ოჯახებისთვის. როგორც სკოლა, გვსურდა გაცნობოთ, რომ ჩვენ
აქ ვართ, რათა თქვენს შვილებს ხელი შევუწყოთ, როგორც შეგვიძლია. რადგან ისინი
სწავლობენ ინგლისურს , როგორც დამატებით ენას (EAL), ამან შეიძლება უფრო დიდი
გამოწვევა შექმნას სასწავლო გეგმაში შესასვლელად.
დარწმუნდით, რომ თქვენს შვილებს აქვთ EAL მასწავლებლის, საგნის მასწავლებლების,
წლის ხელმძღვანელის და უფროსი მენეჯმენტის (SMT) მხარდაჭერა. ჩვენი EAL დამხმარე
მასწავლებლები ხელმისაწვდომია თქვენი ბავშვების სასწავლო საჭიროებების
დასაკმაყოფილებლად, ზოგი მასპინძლობს ცოცხალ გაკვეთილებს გამოყოფილი კლასის
დროს, ყველა ხელმისაწვდომია "ჩეთში" და კლასის გუნდში. მათ დააგროვეს რამდენიმე
რესურსი, რომლებიც თქვენს შვილს შეიძლება სახლიდან სწავლისას გამოადგეს.

Microsoft- ის გუნდები : ყველა სტუდენტს აქვს წვდომა გუნდებსა და სკოლის
ელ.ფოსტაზე. თქვენი ბავშვის განრიგის ყველა კლასი იქმნება გუნდში, სადაც მათ
შეუძლიათ დაუკავშირდნენ თავიანთ მასწავლებელს. თუ თქვენს შვილს უჭირს მასალის
წვდომა ან დავალებების შესრულება, მას შეუძლია დაუკავშირდეს თავის მასწავლებელს
პირადი ჩეთის შეტყობინებით. თუ ისინი არ არიან დარწმუნებულნი თავიანთ
წერილობით ინგლისურ ენაში, სთხოვეთ გამოიყენონ google translate. მათ შეუძლიათ
დაწერონ ტექსტი მშობლიურ ენაზე და თარგმნონ იგი ინგლისურად და გაგზავნონ ჩათ
შეტყობინებით.

YouTube: ეს შეიძლება ბრწყინვალე აღმოჩნდეს, როდესაც საქმე ეხება სასწავლო გეგმაზე
წვდომას ან შინაარსის უფრო გარკვევის მცდელობას . სტუდენტები იცნობენ ამ
პლატფორმას. მათ მხოლოდ ის უნდა გააკეთონ:
1.
2.
3.

გადადით www.youtube.com- ზე
ჩაწერეთ თემა, რომელზეც სახელმძღვანელო სჭირდებათ.
In ვიდეო მათ შეუძლიათ დააჭირეთ "შესახებ", და ჩართოთ სუბტიტრებით.

4.
დააჭირეთ "პარამეტრებს" და დააჭირეთ "სუბტიტრებს".
5.
აირჩიეთ "ინგლისური"
6.
გადაახვიეთ ქვემოთ და დააჭირეთ ღილაკს "ავტომატური თარგმანი" და შეგიძლიათ
აირჩიოთ მრავალი სხვადასხვა ენადან. ეს მისცემს თქვენს სახლის ენაზე წარწერებს
ვიდეოზე და გაუადვილებს შინაარსის გაგებას.

Google Translate Extension : დარწმუნდით, რომ Google Translate Extension
დაინსტალირებულია თქვენი ბავშვის მოწყობილობაზე (ტელეფონი, ლეპტოპი,
ტაბლეტი). თუ მათ აქვთ Gmail ანგარიში, მათ შეუძლიათ ტექსტის კოპირება და ჩასმა
ცარიელ ელ.ფოსტაში და მათი თარგმნა ძალიან სწრაფად საკუთარ მშობლიურ ენაზე. მათ
ასევე შეუძლიათ ვებ გვერდების თარგმნა. ეს გამოდგება საკლასო შეფასების (CBA) ან
პროექტების მასალების შესასწავლად.

Immersive Reader არის ინსტრუმენტი Microsoft გუნდები , რომ შეიძლება გამოყენებულ
იქნას დახმარება გაგება. ამასთან, ვფიქრობ, ეს მხოლოდ ინგლისურენოვანი ენის საშუალო
დონის სტუდენტებთან მუშაობს . დამწყებთათვის ეს სასარგებლო არ არის.

ბრიტანეთის საბჭო ვისწავლოთ ინგლისური ნახვა www.learnenglish.britishcouncil.org არის
შესანიშნავი რესურსი, რათა დაეხმაროს ოთხი უნარები ინგლისური: კითხვა, მოსმენა,
საუბარი და წერა. EAL მასწავლებლები ამას ხშირად იყენებენ კლასებში. ეს არის
ინტერაქტიული და ვურჩევდი სტუდენტებს დახარჯონ დღეში მინიმუმ 10 წუთი ამაზე
ინგლისურის გასაუმჯობესებლად. მათ უნდა დაიწყონ დამწყებთა დონეზე (A1) და
იმუშაონ (C1) - მდე.

ისტ – ის დახმარება სკოლიდან : თუ მოსწავლეებს უჭირთ გუნდებში შესვლა, გუნდების
გამოყენება და სამუშაოს ატვირთვა . გთხოვთ, დაუკავშირდეთ სკოლას
info@abbeycommunitycollege.com და ჩვენ მოვაწყობთ დახმარების გაწევას.
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