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በግል አስተማሪ የመማር ውጥን (TUTOR LEARNING 

INITIATIVE): መረጃ ለወላጆች፣ ለአሳዳጊዎች እና ለቤተሰቦች  
ይህ በግል አስተማሪ የመማር ውጥንን (Tutor Learning Initiative) በተመለከተ የተዘጋጀ፣ ተማሪዎችን በ2021 ትምህርታቸው 
የሚረዳ ለወላጆች፣ ለአሳዳጊዎች እና ሞግዚቶች የተዘጋጀ መረጃ ነው። 

የ2020 የትምህርት ዓመት ለእያንዳንዱ የትምህርት ቤት ማህበረሰብ ያልተለመደ እና ፈታኝ ሆኖ ቆይቷል።  

ብዙ የቪክቶሪያ ተማሪዎች የዚህን ዓመት አብዛኛውን የመንፈቅ 2 እና 3 ግዜ በርቀት በመማር  አሳልፈዋል እና የቪክቶሪያ ትምህርት 
ቤቶች እና ማህበረሰቦቻቸው በዚህ ወቅት ለተማሪዎቻችን የመማር ማስተማር ቀጣይነት ልዩ ጥረት አድርገዋል፡፡ 

በመንፈቅ 4 ግዜ፣ በቪክቶሪያ ዙሪያ ያሉ ት/ቤቶች ተማሪዎች በኣካል ተገግኝተው ወደ መማር እንዲመለሱ ከማገዝ በተጨማሪ 
የተማሪዎችን የአእምሮ ጤንነት እና ደህንነት በመደገፍ ላይ ያተኮሩ ነበሩ፡፡ በትምህርት ክፍለ-ግዜ ላይ የሚደረግ ምልከታ እና ግምገማዎችን 
በመጠቀም መምህራን የተማሪ ትምህርትን በመገምገም፣ በተናጠል የትምህርት ክፍተቶችን በመፍታት ለትምህርታቸው ተጨማሪ ድጋፍ 
የሚፈልጉ ተማሪዎችን በመለየት ላይ ትኩረት አድርገው ቆይተዋል፡፡ 

የርቀት ትምህርት ተሞክሮ ለእያንዳንዱ ተማሪ የተለየ እንደነበር እናውቃለን፡፡ አንዳንድ ተማሪዎች በደንብ ሲሳተፉ አንዳንድ ተማሪዎች 

ደግሞ የርቀት ትምህርት ላይ የሚፈለገውን ያህል አልተሳተፉም፡፡ ለአብዛኛዎቹ ተማሪዎቻችን መደበኛ ጥራት ያለው ትምህርት በ 2021 

መማር ወደ ሚጠበቀው የትምህርት ደረጃ እንዲያድጉ ለመርዳት በቂ ይሆናል፡፡ አንዳንድ ተማሪዎች በ2021 በሚሰጠው ተጨማሪ 
የተጠናከረ የመማር ድጋፍ ይጠቀማሉ።  

እንደሚገነዘቡት፣ ለዚህ ምላሽ፣ የቪክቶሪያ መንግሥት በ2021 በትምህርታቸው ተጨማሪ ድጋፍ የሚፈልጉ ተማሪዎችን ለመደገፍ 

በመላው ቪክቶሪያ የሚገኙ ትምህርት ቤቶች እንዲሳተፉ ለማስቻል 4,100 መምህራን የግል አስተማሪ በመሆን እንዲሰማሩ ለ በግል 

አስተማሪ የመማር ውጥን (Tutor Learning Initiative) 250 ሚሊዮን ዶላር እየመደበ ነው። ትምህርት ቤቶች ይህን ውጥን 
ለተማሪዎቻቸው በተሻለ ሁኔታ እንዴት እንደሚተገበሩ ይወስናሉ፣ ተማሪዎች በሌሎች የመማር ወይም የት/ቤት እንቅስቃሴዎች ላይ 
መቆራረጥን በሚቀንስ መልኩ ይህንን ድጋፍ እንደሚያገኙ ያረጋግጣሉ፡፡ 

በ2021 ሁሉም ተማሪዎች የሚፈልጉትን ድጋፍ እንዲያገኙ፣ ተማሪዎችን በተጠናከረ ትምህርት ለመደገፍ ተጨማሪ መምህራንን በማሳተፍ 
የመማሪያ ክፍል መምህራን ሁሉም ተማሪዎች የተማሪዎችን ስኬት፣ የተሳትፎ እና የጤንነት ፍላጎቶች መሟላታቸውን የማረጋገጥ ከፍተኛ 
አቅም ይኖራቸዋል፡፡   

ስለ በግል አስተማሪ የመማር ውጥን (Tutor Learning Initiative) እና በትምህርት ቤታችን ውስጥ የግለሰብ የመማር ድጋፍ 

ለሚያስፈልጋቸው ተማሪዎች እንዴት እንደሚተገበር ተጨማሪ መረጃ፣ ተማሪዎች በ2021 ትምህርት ከመጀመራቸው በፊት ይሰጣል።  

በመንፈቅ 4፣ ትምህርት ቤቶች የተማሪዎችን የርቀት ትምህርት ልምድ እና በአካል ወደ ትምህርት ቤት የመመለሳቸውን ሂደት ለመረዳት 
ከተማሪዎች ጋር አብረው ይሰራሉ፡፡  

በቤትዎ ውስጥ በሚማሩበት ጊዜ ወይም ወደ ትምህርት ቤት መመለሳቸውን ተከትሎ የልጅዎ በትምህርቱ (ቷ) መሳተፍ የሚያሳስብዎት 
ከሆነ እባክዎ ትምህርት ቤትዎን ያነጋግሩ፡፡ 

 


