مبادرة تعليم المعلم الخاص
(:)TUTOR LEARNING INITIATIVE
معلومات للوالدين ومقدمي الرعاية والعائالت
هذه المعلومات هي للوالدين ومقدمي الرعاية واألوصياء بخصوص مبادرة تعليم المعلم الخاص ( ،)Tutor Learning Initiativeوالتي
ستدعم الطالب في تعلمهم في عام .2021
كان العام الدراسي  2020عاما استثنائيا وصعبا لكل مجتمع مدرسي.
أمضى العديد من الطالب الفيكتوريين فترة كبيرة من الفصلين  2و  3هذا العام في التعلم عن بعد ،وقد بذلت المدارس الفيكتورية ومجتمعاتها
جهودا استثنائية لتوفير استمرارية التدريس والتعلم لطالبنا خالل هذا الوقت.
خالل الفصل الدراسي  ،4ركزت المدارس في جميع أنحاء فيكتوريا على دعم الصحة النفسية للطالب ورفاههم ،باإلضافة إلى مساعدة
الطالب على إعادة التكيف مع التعلم في الموقع .وركز المعلمون أيضا على تقييم تعلم الطالب ،ومعالجة فجوات التعلم الفردية وتحديد
الطالب الذين يحتاجون إلى دعم إضافي في تعلمهم ،باستخدام المالحظة والتقييمات في الفصل الدراسي.
نحن نعلم أن تجربة التعلم عن بعد كانت مختلفة لكل طالب .في حين تَقد ََّم بعض الطالب ،لم يشارك بعض الطالب بشكل كامل في التعلم عن
بعد .بالنسبة لمعظم طالبنا ،سيكون التعليم المنتظم العالي الجودة في عام  2021كافيا لمساعدتهم على التقدم إلى المستوى المتوقع من التعلم.
سيستفيد بعض الطالب من دعم التعلم المكثف اإلضافي في عام .2021
كما تعلمون ،استجابة لهذا األمر ،تستثمر حكومة فيكتوريا  250مليون دوالر في مبادرة تعليم المعلم الخاص
( )Tutor Learning Initiativeلتمكين المدارس في جميع أنحاء فيكتوريا من إشراك حوالي  4100معلم كمعلمين خاصين في عام
 2021لدعم الطالب الذين يحتاجون إلى مساعدة إضافية في تعلمهم .ستحدد المدارس كيف يتم تنفيذ هذه المبادرة على أفضل وجه لطالبها
وستضمن حصول الطالب على هذا الدعم بطريقة تقلل إلى أدنى حد من اضطرابات التعلم أو األنشطة المدرسية األخرى.
فمن خالل إشراك معلمين إضافيين لدعم األطفال في التعلم المكثف ،سيكون لمعلمي الفصل الدراسي قدرة أكبر على ضمان تلبية جميع
إنجازات الطالب اآلخرين ومشاركتهم ورفاههم ،بحيث يتلقى جميع الطالب الدعم الذي يحتاجونه في عام .2021
سيتم إصدار مزيد من المعلومات حول مبادرة تعليم المعلم الخاص ( ،)Tutor Learning Initiativeوكيف سيتم تنفيذها للطالب الذين
يحتاجون إلى دعم يتعلق بالتعلم الفردي في مدرستنا ،قبل أن يبدأ الطالب تعلمهم الخاص في عام .2021
خالل الفصل الدراسي  ،4ستعمل المدارس مع الطالب لفهم تجربتهم في التعلم عن بعد وعودتهم إلى الدراسة في الموقع.
إذا كنت قلقا بشأن مشاركة طفلك في تعلمه أثناء التعلم في المنزل أو بعد عودته إلى المدرسة ،فيرجى االتصال بمدرستك.
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