ٹیوٹر کا تعلیمی اقدام
):(TUTOR LEARNING INITIATIVE
والدین ،سنبھالنے والوں اور گھرانوں کے لیے معلومات
یہاں والدین ،سنبھالنے والوں اور سرپرستوں کے لیے ٹیوٹر کے تعلیمی اقدام ) (Tutor Learning Initiativeکے بارے میں
معلومات دی جا رہی ہیں جس سے  2021میں طالبعلموں کو تحصیل علم میں مدد ملے گی۔
 2020کا تعلیمی سال ہر سکول کی کمیونٹی کے لیے ایک غیرمعمولی اور چیلنجنگ سال رہا ہے۔
وکٹوریا کے بہت سے طالبعلموں نے اس سال میں ٹرم  2اور ٹرم  3کا بیشتر حصہ فاصالتی تعلیم میں گزارا ہے اور وکٹوریا کے
سکولوں اور ان کی کمیونٹیوں نے اس زمانے میں ہمارے طالبعلموں کو تدریس اور تعلیم کا تسلسل فراہم کرنے کے لیے غیرمعمولی
کوشش کی ہے۔
ٹرم  4میں پورے وکٹوریا میں سکولوں نے طالبعلموں کی ذہنی صحت اور بہبود کو سہارا دینے پر توجہ رکھی ہے اور اس کے ساتھ
ساتھ طالبعلموں کو سکولوں میں تعلیم کے لیے دوبارہ ایڈجسٹ کرنے میں بھی مدد دی ہے۔ اساتذہ طالبعلموں کی تحصیل علم کا جائزہ
لینے ،انفرادی تعلیمی کمی کو دور کرنے اور ان طالبعلموں کا پتہ چالنے پر بھی توجہ دیتے رہے ہیں جنہیں سیکھنے کے لیے
اضافی مدد کی ضرورت ہے اور اس کے لیے اساتذہ کمرۂ جماعت میں کیے جانے والے مشاہدے اور اسیسمنٹس استعمال کرتے رہے
ہیں۔
ہم جانتے ہیں کہ فاصالتی تعلیم کا تجربہ ہر طالبعلم کے لیے مختلف تھا۔ جہاں کچھ طالبعلموں کے لیے یہ تجربہ بہت اچھا رہا ،کچھ
دوسرے طالبعلم فاصالتی تعلیم میں شاید اتنے بھرپور طور پر شریک نہیں ہو سکے ہیں۔  2021میں باقاعدہ ،اعلی معیار کی تعلیم
ہمارے اکثر طالبعلموں کے تحصیل علم کے متوقع معیار تک ترقی کر پانے کے لیے کافی رہے گی۔ کچھ طالبعلموں کو  2021میں
اضافی بھرپور تعلیمی مدد سے فائدہ ہوگا۔
جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے ،اس کام کے لیے ،وکٹوریا کی حکومت ٹیوٹر کے تعلیمی اقدام ) (Tutor Learning Initiativeمیں
 250ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہی ہے تاکہ وکٹوریا کے سکول  2021میں  4100اساتذہ کو بطور ٹیوٹر شامل کر کے ان
طالبعلموں کو مدد دیں جنہیں سیکھنے کے لیے اضافی مدد کی ضرورت ہے۔ سکول طے کریں گے کہ ان کے طالبعلموں کے لیے اس
اقدام پر عملدرآمد کا بہترین طریقہ کیا ہے اور وہ یقینی بنائیں گے کہ طالبعلموں کو یہ مدد اس انداز میں ملے کہ دوسری تعلیمی یا
سکول کی سرگرمیوں میں کم سے کم خلل ہو۔
بچوں کی بھرپور تعلیمی مدد کے لیے اضافی اساتذہ فراہم ہونے سے کمرۂ جماعت میں پڑھانے والے اساتذہ کی یہ یقینی بنانے کی
گنجائش بڑھ جائے گی کہ دوسرے تمام طالبعلموں کی حصول تعلیم ،شریک ہونے اور بہبود کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں یعنی
تمام طالبعلموں کو  2021میں وہ مدد ملے گی جس کی انہیں ضرورت ہے۔
ٹیوٹر کے تعلیمی اقدام ) (Tutor Learning Initiativeاور ہمارے سکول میں انفرادی تعلیمی مدد کی ضرورت رکھنے والے
طالبعلموں کے لیے اس اقدام پر عملدرآمد کے بارے میں مزید معلومات اس سے پہلے جاری کر دی جائیں گی کہ  2021میں طالبعلم
ٹیوٹرنگ شروع کریں۔
ٹرم  4کے دوران سکول طالبعلموں کے ساتھ کام کرنے کے ذریعے ان کے فاصالتی تعلیم کے تجربے اور سکول میں تعلیم کے
دوبارہ آغاز کے بارے میں سمجھیں گے۔
اگر آپ کو اپنے بچے کے گھر سے تعلیم کے دوران یا سکول میں واپسی کے بعد اس کی تحصیل علم میں شرکت کے حوالے سے
فکر ہے تو براہ مہربانی اپنے سکول سے رابطہ کریں۔
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