Program Pemerolehan Bahasa dan
Keterlibatan Budaya (Program for Language
Acquisition and Cultural Engagement – PLACE)
Program kami untuk Pemerolehan Bahasa dan Keterlibatan Budaya (Program for Language
Acquisition and Cultural Engagement – PLACE) telah dikembangkan secara khusus oleh Kolese
untuk mempersiapkan siswa dari latar belakang bahasa non-Inggris untuk transisi dari kehidupan dan
kegiatan belajar di negara asalnya, untuk pindah ke kelas program pendidikan utama di Kolese Saint
Leonard dan kehidupan di Australia.
Ada empat unsur program yang saling terkait:
Penyambutan Siswa
Proses penyambutan untuk siswa internasional dimulai setelah menerima Surat Penawaran. Akan ada
penjalinan kontak antara siswa dan staf pengajar dan bimbingan, orang yang mungkin akan menjadi
orang tua homestay mereka, dan bakal teman sekelas. Seringnya kontak akan meningkat dengan
semakin dekatnya tanggal dimulainya Program, sehingga memudahkan transisi yang mulus ke dalam
kehidupan di Kolese dan menyesuaikan diri pada kehidupan dan kegiatan belajar di Australia.
Homestay berbasis masyarakat
Setelah tiba di Australia, siswa internasional yang tidak tinggal dengan anggota keluarga atau wali
yang disetujui akan dihubungkan dengan keluarga homestay yang cocok oleh Kolese. Jaringan
homestay kami termasuk alumni, anggota staf, orang tua mantan siswa dan keluarga siswa yang
sementara bersekolah. Untuk keterangan lebih lanjut silakan lihat brosur Homestay Internasional kami.
Kelas bahasa Inggris intensif
Pada awalnya, siswa internasional akan masuk dalam kelas bahasa Inggris intensif yang dijadwalkan
sebagai bagian dari PLACE, yang di dalam jadwal Kolese yang rutin. Kelas-kelas ini disesuaikan
terhadap masing-masing pribadi dan berfokus pada pengembangan kemampuan membaca, menulis,
mendengar, berbicara dan kosakata masing-masing siswa. Selama programnya, siswa dibantu dalam
pemilihan mata pelajaran dan setelah selesai, mereka akan terus belajar bahasa Inggris sebagai
bahasa tambahan (English as an Additional Language – EAL). Siswa internasional akan menghadiri
pertemuan upacara, menjadi anggota dari Grup Mentor, dan berpartisipasi dalam program
kokurikuler Kolese yang beranekaragam.
Dukungan pembelajaran yang berkelanjutan
Siswa internasional akan tetap di PLACE sampai mereka telah mencapai tingkat kompetensi bahasa
Inggris yang memungkinkan mereka untuk masuk kelas program pendidikan utama. Transisi ini akan
dimulai dengan satu atau lebih mata pelajaran dan akan meningkat dari waktu ke waktu sampai
mereka terintegrasi sepenuhnya ke kelas program pendidikan utama. Siswa internasional juga akan
terus menerima dukungan dari guru-guru mereka sampai lulus, di mana setelah waktu itu mereka
secara otomatis menjadi Old Collegian – program alumni Kolese.
Siswa internasional yang terdaftar di Kolese tidak perlu membayar biaya tambahan untuk PLACE.
Untuk informasi lebih lanjut silakan lihat dokumen Biaya dan Ongkos untuk Siswa Internasional kami.
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