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                        برای تحصیل  اختصاصیابتکار معلم 
(TUTOR LEARNING INITIATIVE):                 

 معلومات برای والدین، مراقبان و خانواده ها 
  (Tutor Learning Initiative)برای تحصیل    اختصاصی معلومات برای والدین، مراقبان و سرپرستان در باره ابتکار معلم    نای

 کمک خواهد نمود. 2021است، که به تحصیل متعلمان در سال 

 سالی غیر عادی  و چالش برانگیز  برای هر جامعه ی مکتبی بود.   2020سال تحصیلی 

در تحصیل از راه دور صرف کردند و مکتب    بسیاری از اوقات خود را  امسال  3و    2بسیاری از متعلمان ویکتوریا در ترم های  
امکانات تعلیم و تحصیل برای شاگردان در این دوران،   پیوستگیامع مربوط به آنها برای فراهم آوردن  های ویکتوریا و جو

 کوشش های استثنایی به عمل آوردند.

، مکتب ها در سراسر ویکتوریا، عالوه بر مساعدت به شاگردان در عادت یافتن مجدد به تحصیل در مکتب، بر 4در طول ترم 
روانی  و همچنین رفاه متعلمان تمرکز کرده بودند.  معلمان نیز بر روی ارزیابی پیشرفت   روی حمایت از صحت روحی و

را شناسایی کردند که به حمایت عالوه  شاگردانیدرسی شاگرد تمرکز نموده و کمبودهای تحصیلی فردی آنها را چاره جویی و 
 بر کالس درس و امتحانات استفاده نمودند. - از مشاهدات مبتنی برای این منظور تری در تحصیل خود ضرورت داشتند، و

می دانیم که تجربه تحصیل از راه دور برای هر متعلم متفاوت بود.  در حالی که برخی از متعلمان شکوفایی داشتند، سایر 
تحصیل از راه دور مصروف نشدند.  برای اکثر متعلمان ما ، تعلیم عادی  کار  شاگردان آنطور که باید و شاید به طور کامل به  

کافی خواهد بود تا به آنان کمک نماید به سطح تحصیلی مورد انتظار نائل شوند.  برخی از    2021یفیت خوب در سال  ک و با  
 سود خواهند برد.  2021شاگردان از حمایت تحصیلی فشرده و اضافی در سال 

برای   اختصاصیمیلیون دالر صرف ابتکار معلم    250، دولت ویکتوریا  امر  هستید، در واکنش نسبت به اینهمانطور که آگاه  
کرده است تا شاگردانی استخدام    2021معلم به حیث معلم اختصاصی در سال     4,100و    (Tutor Learning Initiative)تحصیل  

ت نماید. مکتب ها معلوم می نمایند که چطور این ابتکار  که در تحصیل خود به مساعدت عالوه تری ضرورت دارند را حمای
باید به بهترین وجه برای شاگردان آنان اجرا شود و اطمینان خواهند یافت که شاگردان این حمایت را به شیوه ای دریافت نمایند 

 باشد.ممکن در حد اقل و فعالیت های مکتب آنان  امور تحصیلیکه اختالل در سایر 

با به کار گرفتن معلمان اضافی برای حمایت از اطفال در تحصیل فشرده، معلمان کالس ها توانمندی بیشتری برای حصول 
اطمینان از تأمین نیازهای سایر متعلمان برای دستاورد ها، مصروفیت به تحصیل و رفاه آنان خواهند داشت، تا همه شاگردان  

 دریافت نمایند.  2021ل حمایتی را که بدان ضرورت دارند را در سا 

، و چگونگی اجرای آن برای شاگردانی که در  (Tutor Learning Initiative)  برای تحصیل   اختصاصی در باره ابتکار معلم  
را    2021را در سال    اختصاصیتحصیل خود در مدارس ما به حمایت فردی ضرورت دارند، پیش از اینکه شاگردان تعلیم  

 شروع نمایند معلومات بیشتری منتشر خواهد شد.

از راه دور و بازگشت آنان به آموزش در تحصیل  در    ان، مکتب ها با شاگردان کار خواهند کرد تا تجربه آن4در طول ترم  
 مکتب را بفهمند. 

اگر در باره مصروفیت اوالد تان به تحصیل، در زمانی که در خانه بوده یا پس از بازگشت او به مکتب نگرانی دارید، لطفاً با  
   مکتب خود در تماس شوید.


