
 

 1 

 TUTOR LEARNING)  ابتکار یاد گیری قنجغه استاد شخصی 
INITIATIVE) :  معلومات بلدی والدین، سرپرستا و فامیل 

( بلدی والدین، سرپرستا و نگهبانان  Tutor Learning Initiativeای معلومات د باره ابتکار یاد گیری قنجغه استاد شخصی )
 . کمک مونه 2021قنجغه یادگیری شی د سال  ه، ای شاگردا رهاست

 غیر عادی و پور از مشکالت بلدی تمام مکتب و فامیال بوده.   یک سال 2020سال درسی 

 

کشیده که   مسال از خانه درس خواندن و کمیونتی ویکتوریا غدر زخمتره ا 3و  2خیلی از شاگردا د ویکتوریا اکثریت ترم 
 . بلدی شاگردا د ای وقت ادامه بیدیه نهدرس دیدو ودرس  خواندو ره از خا

 

، تمام مکتبا د ویکتوریا توجه شی سر ازی بوده که شاگردا را قنجغه صحت روانی و جانجوری شی کمک 4د دوران ترم 
کنه، به عالوه که شاگردا را کمک کیده که دوباره د درس خواندو ازمکتب عادت کنه. استادا همچنان کوشش کیده که شاگردا  

رزیابی کنه و قنجغه فاصله که ددرس شی امده کمک کنه و او شاگردا ره شناسایی کنه از طریق درس خواندوو امتحان د  ره ا
 صنف که نیاز د کمک اضافه دیره.  

 

مو موفامی که درس خواندو از خانه بلدی هر شاگرد فرق دشت. درحالیکه بعضی شاگردا شاید خیلی موفق بوده باشه اما  
بلدی اکثریت شاگردای ازمو، امو درس دایمی با کیفیت  بعضی شادگردا شاید اوقدر خوب نبوده باشه قنجغه یادگیری از خانه. 

بیگره از  فایده . بعضی شاگردا میتنه2021بیرسه د سال  حد که توقع شی دیره استه د که اونا را کمک کنه تا دامو خوب بس
 . کمک بیتنه 2021 ه فشرده که اونارا قنجغه درس شی دکمک اضاف

 

ابتکار یاد گیری قنجغه  میلیون دالر را سرمایه گذاری کیده د   $250شاید که شمو خبر باشین، د جواب ازی دولت ویکتوریا 
استادا را به  4100( که بلدی تمام مکتبا د سرتاسر ویکتوریا کمک کنه که بیتنه Tutor Learning Initiative) استاد شخصی

تصمیم میگره که چطور ای ابتکارد بیگره. مکتبا  2021نیاز دیره د سال  شخصی بلدی شاگردای که کمک اضافیاستاد حیث 
کمک کنه که کدام خالل د درس و   ای ابتکار شاگردا ره رقمین باشه که بلدی شاگردای شی کار میدیه و مطمی بهترین طریقه

 دیگه سرگرمیای مکتب شی نیره. 

 

و   هر شاگرد دیگه را کمک کنه که پیشرفت کنه، مصروف که بیتنهمیتنه استادهای هرصنف ره حمایت کنه  ای استادای اضافه
 .  2021تندرست باشه، تا تمام شاگردا کمک شونه د سال 

شروع  ابتکار ( و چطورای Tutor Learning Initiative) ابتکار یاد گیری قنجغه استاد شخصید باره  غدرترمعلومات 
جغه استاد  موشه د مکتب ازمو بلدی شاگردای که نیاز دیره به کمک یادگیری تانایی، ای معلومات پیش ازیکه شاگردا درس قن

 شروع کنه دیده موشه.   2021شخصی را د سال 

 

 ، مکتبا قنجغه شاگردا کارمونه تا بوفامه تجربه درس خواندو از خانه را و پس امدو د مکتب را.  4د دوران ترم 

 ده اگر شمو نگرانی د باره سرگرمی زوزاد خو قنجغه درس دیرین، وقتی درس از خانه میخواند یا وقتی که پس د مکتب ام

    لطفا قنجغه مکتب خو دتماس شونید.

 


