
مرکز آموزش زبان انگلیسی

ELI نکات مهم مربوط به دوره زبان انگلیسی
این مرکز در سال ۱۹۸۶ )۱۳۶۵( در محل دانشگاه گلودت در  	 

شهر واشنگنت دی سی تأسیس شد.   

 آموزش مستقیم، بدون نیاز به مرتجم زبان به روشی مناسب برای	 

ناشنوا ارائه ميشود.   

 	  )ASL( دانشجویان ناشنوا بدون نیاز به زبان اشاره امریکایی

زبان انگلیسی میآموزند.   

مبلغ شهریه ربطی به سطح زبان دانشجو ندارد و برای کل دوره  	 

است.   

مرکز زبان انگلیسی )ELI( به روی همۀ فرهنگها و کشورها باز  	 

است و از ۶۰ کشور جهان دانشجو دارد.   

این دوره هم اشرتاکات دانشگاهی و فرهنگی را پرورش ميدهد  	 

و هم به پیرشفت و گسرتش فرهنگ بومی دانشجو کمک ميكند.   

در این دوره روشهای آموزشی دوزبانه برپایۀ تحقیقات آموزشی  	 

به کار برده ميشود.   

 گردشهای علمی و گروهی به مناطق دیدنی بخشی از دوره است	 

که هزینۀ جداگانهاى برای آنها دریافت منیشود.    

خدمات جلسات رودررو با معلم در منزل به صورت تدریس  	 

خصوصی یا گروهی بدون دریافت هزینۀ اضافی ارائه میشود.   

مدت کالسها ۱۶ هفته است که در هر دو ترم پاییز و بهار ارائه  	 

میشود.   

 هر هفته ۱۸ تا ۲۲ ساعت کالس حضوری برگزار میشود.	 

 همچنین کالسهاى ۶ هفتهای در تابستان )به صورت اختیاری( در 	 

صورت نیاز دانشجویان برگزار میشود.  

دانشگاه گلودت یک مؤسسۀ آموزشی با فرصتهای برابر برای 

همۀ افراد است. همۀ افراد باهم برابرند و هیچ تبعیضی وجود 

ابراز  جنسی،  هویت  جنسیت،  نه  و  نژاد،  براساس  نه  ندارد، 

معلولیت،  شنوایی،  وضعیت  سن،  دین،  تبار،  ملیت،  جنسی، 

جنسی،  گرایش  ظاهر،  تأهل،  وضعیت  رسبازی،  وضعیت 

منبع  سیاسی،  وابستگی  تحصیالت،  خانوادگی،  مسئولیت های 

هرگونه  یا  فرزندآوری  حاملگی،  سکونت،  یا  کار  محل  درآمد، 

وضعیت غیرقانونی، همه در دانشگاه برابرند.
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ELI کار مرکز آموزش زبان

مرکز آموزش زبان دانشگاه گلودت )ELI( دورۀ 

 )ESL( فرشدۀ زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم

برای ناشنوایان و نیمه شنوایان آمریکایی و 

غیرآمریکایی  برگزار میکند.

روش آموزشی دوزبانه هم به زبان اشاره 

امریکایی و هم انگلیسی نوشتاری محیطی 

چندفرهنگی برای دانشجویان ایجاد میکند 

تا دانشجویان درآینده بتوانند در برنامههای  

دانشگاهی و شغلی و شخصی خود موفق باشند.

برنامه آموزشی

دانشجویان به مرکز ELI میآیند تا  خواندن و 

نوشنت انگلیسی خود را برای ورود به  دانشگاه 

تقویت کنند. این دوره یک دورۀ پیشدانشگاهی 

است و مدرک دانشگاهی ارائه منیدهد. 

در جلسات آشنایی با مرکز، آزمون تعیین سطح 

برگزار میشود تا کالس مناسب برای هر دانشجو 

مشخص شود. همچنین این آزمون تعیین سطح 

مشخص میکند که چه مدت الزم است  که 

دانشجو دورۀ کالسهای ELI  را بگذراند.

عواملی که مشخص میکند هر فرد چه مدت باید 

کالس بگذراند، عوامل پیچیدهای هستند، مثالً به 

تواناییهای زبان اول شخص، به میزان دانش زبان 

انگلیسی شخص و به مهارت های یادگیری فردی 

شخص بستگی دارد.

دارد. اغلب دانشجویان دو یا سه سال در این 

دوره میامنند، اما بعضی بیشرت و کمرت هم ممکن 

است. کالسها از سطح مبتدی تا سطح ۶ )باالی 

متوسط( برگزار می شوند.

به جز انگلیسی، زبان اشارۀ امریکایی، ریاضی 

مقدماتی و مطالعات فرهنگی هم بنا به نیاز 

دانشجویان آموزش داده میشود.

هفت سطح کالس زبان هر ترم ارائه می شود:

انگلیسی پیرشونده یک کالس دوزبانه است که در آن دانشجویان میزان مورد نیاز برای رشوع ارتباط هم به  	 

انگلیسی و هم به زبان اشاره امریکایی یاد میگیرند.  

سطح یک برای دانشجویان زیر مبتدی	 

سطح دو برای دانشجویان مبتدی	 

سطح سه برای دانشجویان باالتر از مبتدی	 

سطح چهار برای دانشجویان زیر متوسط	 

سطح پنج برای دانشجویان متوسط	 

سطح شش برای دانشجویان باالی متوسط	 

به جز انگلیسی کالسهای دیگری هم 

گاهی ارائه میشود:  زبان اشاره امریکایی، 

انگلیسی کاربردی، ریاضی و مطالعات 

فرهنگی.

در پایان هر ترم، دانشجویان اگر بخواهند، 

اجازه دارند در آزمون ACT که برای ورود به 

دانشگاه است رشکت کنند. اگر در این آزمون 

منره مورد نیاز را کسب کنند، میتوانند برای 

ثبت نام در دانشگاه گلودت اقدام کنند. مرکز 

آموزش زبان ELI دانشجویان واجد رشایط 

را برای  پذیرش در دورۀ لیسانس دانشگاه 

گلودت معرفی می کند.

بیشرت معلامن دوره ELI ناشنوا هستند و همۀ 

آنها به زبان اشاره آمریکایی مسلط هستند. 

برای دانشجویانی که با زبان اشاره امریکایی 

آشنایی ندارند، این کالس ارائه میشود. نیازی 

به هیچ مرتجمی نیست و هدف دوره این 

است که دانشجویان ترغیب بشوند به طور 

مستقیم و آزاد با معلامن خود ارتباط برقرار 

کنند.


