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ی از طریق                                      معلم خصویص طرح یادگیر
(TUTOR LEARNING INITIATIVE :)                     

 و خانواده ها اطالعاتی برای والدین، مراقبت کنندگان 
 Tutor Learning)معلم خصویص    قیاز طر   یی  ادگیطرح  این اطالعات برای والدین، رسپرستان و مراقبت کننده گان در رابطه با  

Initiative فراهم گردیده است.  دینما یم بان  یدانش آموزان پشت  یی  از فراگ 2021(که در طول سال ،  
 

، یک سال فوق العاده و چالش برانگی   بود. برای تمایم اعضای جامعه   2020سال تحصییل   آموزشی
 

ی از راه دور گذرانده اند و مدارس    به شکل  را    3و    2بخش زیادی از دوره های    ، بسیاری از دانش آموزان در ویکتوریا امسال   یادگی 
ی را یط این مدت، تا در   فوق العاده ای نمودند آنها تالش  کارکنانویکتوریا و    به دانش آموزان ما ارائه دهند. آموزش و یادگی 

   
ی در محل، بر    با به منظور سازگاری دوباره ایشان  ، مدارس رسارس ویکتوریا عالوه بر کمک به دانش آموزان  4در طول دوره   یادگی 

ی دانش آموزان، پرداخیی    حمایت از سالمت روان  و تندرستی دانش آموزان تمرکز نموده اند.   بر ارزیانی یادگی 
معلمان همچنی  

ی نیاز دارند، تمرکز یم نمایند.  ی خود به پشتیبان  بیشیی  که برای یادگی 
ی فردی و شناسانی دانش آموزان   به اختالالت یادگی 

 
ی از راه دور برای هر دانش آموز   اه به این هستیم کهآگما   . در حایل که برخ  از دانش آموزان را رقم زد تجربه متفاونی    ،یادگی 

ده باشند. برای بسیاری از  ی از راه دور بهره نیی فت نموده اند، ممکن است برخ  دیگر از دانش آموزان به طور کامل از یادگی  پیشی
ی مورد انتظار برای پی   2021با کیفیت باال در سال و ریس منظم دانش آموزان ما، ارائه تد فت در سطح یادگی  کاف  یم باشد.   ،شی

ده بهره مند خواهند گردید.   2021برخ  از دانشجویان در سال  ی فشی  ویژه یادگی 
 از پشتیبان 

 
معلم خصویص   قیاز طر   یی  ادگی طرح  میلیون دالر در     250، در پاسخ به این نیاز، دولت ویکتوریا  احتماال مطلع اید همانطور که  

(Tutor Learning Initiative  )  ی   2021معلم خصویص را در سال     4,100رسمایه گذاری یم نماید تا بدین وسیله امکان بکارگی 
ی نیاز دارند، کمک کند.   آورد برای مدارس رسارس ویکتوریا فراهم   مدارس خود تعیی   کننده   تا به دانش آموزان  که به آموزش بیشیی

 اجرای بهیی این  
ی

برای دانش آموزان یم باشند و اطمینان حاصل یم نمایند تا دانش آموزان به گونه ای از این حمایت   طرحچگونگ
ی ها یا فعالیت های تح  د. به حداقل برسصییل  برخوردار شوند که اختالالت سایر یادگی 

 
ده،   ی فشی ی معلمان بیشیی برای حمایت از کودکان در راستای  فراگی  ی برای اطمینان از  با به کارگی  معلمان کالش، توانانی بیشیی

یم دانش آموزان در سال  امتی آنها خواهند داشت. بدین ترتیب، تدرسبرآورده شدن سایر نیازهای دانش آموزان، مشارکت و تن
 . خواهند گردید از پشتیبان  مورد نیاز برخوردار  2021

 
( و نحوه اجرای آن برای دانش  Tutor Learning Initiativeمعلم خصویص )  قیاز طر   یی  ادگیطرح  اطالعات بیشیی در مورد  

ی احتیاج دارند، قبل از آغاز تدریس دانش آموزان  در سال    فردی یادگی 
منتشی خواهد   2021آموزان  که در مدرسه ما به پشتیبان 

 گردید.  
 

ی از راه دور 4  دورهدر طول   و بازگشت به   ، مدارس با دانش آموزان همکاری خواهند نمود تا درک درستی از تجربه شان در یادگی 
 آموزش در محل را بدست آوردند. 

  
ل  یا پس از بازگشت او به مدرسه نگران هستید، لطفا با مدرسه تماس   ی در می   چنانچه درباره مشارکت فرزند تان هنگام فراگی 

ید.     بگی 


