निजी निक्षक निक्षा पहल (TUTOR LEARNING INITIATIVE):
अनििावक, हे रचाहकर्ाा र पररवारका लानि जािकारी
यो निजी निक्षक निक्षा पहल (Tutor Learning Initiative) को बारे मा अनििावक, हे रचाहकर्ाा र संरक्षकको
लानि उपलब्ध जािकारी हो र यसले नवद्यार्थीहरूलाई 2021 मा उिीहरूको अध्ययिमा सहयोि ििेछ ।
2020 को स्कूल सत्र/वर्ा हरे क स्कूल समुदायको लानि एक असाधारण र चुिौर्ीपूणा नर्थयो।
निक्टोररयाका अनधकां ि नवद्यार्थीहरूले यस वर्ाको सत्र 2 र 3 दू र निक्षा मार्ार् अध्ययि ििुा पयो र
निक्टोररयाका नवद्यालयहरू र उिीहरूको समुदायहरूले यस समयमा हाम्रा नवद्यार्थीहरूलाई निक्षण र
नसकाईको निरन्तरर्ा प्रदाि ििा एक असाधारण प्रयास िरे का छि्।
सत्र 4 को अवनधमा, निक्टोररयाका स्कूलहरूले आफ्िा नवद्यार्थीहरूलाई अध्ययि ििा नवद्यालयको कक्षामा
र्काि सहयोि पुयाा उिका सार्थै नवद्यार्थीहरूको मािनसक स्वास्थ्य र िलाईलाई सहयोि ििे कायामा केन्द्रिर्
िरे का छि्। निक्षकहरू नवद्यार्थीको नसकाईको मूल्ांकि ििा, व्यन्द्रििर् नसकाईको अन्तरहरू सम्बोधि ििा
र्र्था अनर्ररि सहयोि चानहिे नवद्यार्थीहरूको पनहचाि ििा र कक्षामा-आधाररर् अवलोकि र पररक्षण ििामा
केन्द्रिर् छि्।
हामीलाई र्थाहा छ नक दू र अध्ययिको अिुिव हरे क नवद्यार्थीको लानि र्रक नर्थयो। दू र अध्ययि मार्ार् केही
नवद्यार्थीहरू र्स्टाए ििे केही नवद्यार्थीहरूले यसमा पूणा रूपमा सहिािी ििएको हुि सक्छ। धेरै जसो हाम्रा
नवद्यार्थीहरूलाई 2021 को नियनमर् उच्च-िुणस्तरको निक्षणले उिीहरूको अपेनक्षर् निक्षाको स्तरमा प्रिनर्
ििा उिीहरूलाई मद्दर् ििेछ। 2021 मा केही नवद्यार्थीहरूले अनर्ररि िहि निक्षा सहयोिको र्ाइदा नलि
सक्नेछि्।
र्पाईंलाई र्थाहै होला नक निक्टोररया सरकारले निजी निक्षक निक्षा पहल (Tutor Learning Initiative)
अन्तिार् निक्टोररया िरीका स्कूलहरूमा अनर्ररि सहयोि चानहिे नवद्यार्थीहरूलाई उिीहरूको नसकाईमा
सहयोि ििा 4,100 निक्षकहरूलाई निजी निक्षकको रूपमा सहिािी िराउि 250 नमनलयि डलर लिािी
िरे को छ। आफ्िा नवद्यार्थीहरूको लानि यो पहल उत्तम र्ररकाले कसरी लािू ििे र नवद्यार्थीहरूको अन्य
निक्षा वा स्कूल िनर्नवनधहरूमा बाधा िहुिे िरर कसरी यसको कायान्वयि ििे िन्ने कुरा नवद्यालयहरूले
निधाा रण ििेछ।
नवद्यार्थीहरूलाई िहि नसकाई िराउि र्थप निक्षकहरू संलग्न िराएर, सबै नवद्यार्थीहरूको उपलन्द्रब्ध,
सहिािीर्ा र िलाईका आवश्यकर्ाहरू पूरा िराउि कक्षाका निक्षकहरूको क्षमर्ा र्थप बढ् िेछ र यसले
िदाा 2021 मा सबै नवद्यार्थीहरूले उिीहरूलाई आवश्यक सहयोि प्राप्त ििा सक्नेछ।
निजी निक्षक निक्षा पहल (Tutor Learning Initiative) को बारे मा र स्कूलमा व्यन्द्रििर् निक्षा सहयोि
चानहिे नवद्यार्थीहरूको लानि यो कसरी लािू िररिेछ िन्ने जािकारी, 2021 मा नवद्यार्थीहरूलाई निजी निक्षा
पढाउिु अनि जािकारी नदइिेछ।
सत्र 4 को अवनधमा, स्कूलहरूले नवद्यार्थीहरूसँि उिीहरूको दु र अध्ययि निक्षाको अिुिव र्थाहा पाउि र
स्कूलमा र्केर कक्षामा अध्ययि ििे अिुिव बुझ्न लानिरहिे छि्।
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यनद र्पाईंलाई आफ्िा छोराछोरीहरूको अध्ययिको नवर्यमा, िरबाट अध्ययि िदाा होस् वा उिीहरूको
स्कूलमा र्केर अध्ययि िदाा , उिीहरूको सहिािीर्ाको बारे मा नचन्द्रन्तर् हुिुहुन्छ ििे कृपया र्पाईंको
स्कूलमा सम्पका ििुाहोस्।
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