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SÁNG KIẾN HỌC TẬP VỚI THẦY CÔ DẠY 
KÈM (TUTOR LEARNING INITIATIVE): THÔNG 
TIN DÀNH CHO PHỤ HUYNH, NGƯỜI NUÔI 
DƯỠNG VÀ GIA ĐÌNH 
Thông tin này dành cho phụ huynh, người nuôi dưỡng và người giám hộ về Sáng kiến Học tập với 
Thầy Cô Dạy kèm (Tutor Learning Initiative), sẽ giúp học sinh học tập trong năm 2021. 

Niên khóa 2020 là năm học đặc biệt và đầy thử thách đối với mỗi cộng đồng trường học. 

Nhiều học sinh tại Victoria đã học tập phần lớn Học kỳ 2 và 3 năm nay từ xa và các trường tại 
Victoria cùng các cộng đồng nhà trường đã đặc biệt cố gắng duy trì việc giảng dạy và học tập cho 
các học sinh trong thời gian này. 

Trong Học kỳ 4, các trường trên toàn tiểu bang Victoria đã tập trung nâng đỡ sức khỏe tâm thần 
và an sinh của học sinh, ngoài việc giúp học sinh điều chỉnh để đi học trở lại tại trường. Các giáo 
viên cũng tập trung đánh giá việc học tập của học sinh, giải quyết những khiếm khuyết trong học 
tập của cá nhân và xác định những học sinh cần giúp đỡ thêm về việc học tập, căn cứ vào những 
gì quan sát được và đánh giá tại lớp học. 

Chúng tôi biết trải nghiệm học tập từ xa đối với mỗi học sinh mỗi khác. Trong khi một số học sinh 
học tập tấn tới, một số học sinh khác nhiều khi không học từ xa đầy đủ. Đối với hầu hết học sinh, 
việc giảng dạy thường xuyên chất lượng cao vào năm 2021 sẽ đủ để giúp các em tiến bộ đến 
mức độ học tập thường lệ của các em. Một số học sinh sẽ hưởng lợi khi được giúp đỡ chuyên sâu 
bổ sung về học tập vào năm 2021.  

Như quý vị có thể cũng biết, để ứng phó với điều này, Chính phủ Victoria đầu tư 250 triệu đô-la 
vào Sáng kiến Học tập với Thầy Cô Dạy kèm (Tutor Learning Initiative) để tạo điều kiện cho các 
trường trên toàn tiểu bang Victoria tuyển dụng khoảng 4.100 giáo viên làm thầy cô dạy kèm vào 
năm 2021 để giúp những học sinh cần giúp đỡ thêm trong việc học tập. Các trường sẽ xác định 
cách thức tốt nhất để thực hiện sáng kiến này cho học sinh của trường và sẽ bảo đảm rằng học 
sinh sẽ được giúp đỡ theo cách không gây xáo trộn nhiều cho việc học tập hoặc các hoạt động 
khác của trường. 

Khi có thêm giáo viên được tuyển dụng để giúp các em học tập chuyên sâu, giáo viên dạy lớp sẽ 
rảnh tay để có thể bảo đảm đáp ứng tất cả các nhu cầu khác về thành tích, sự tham gia và an sinh 
của học sinh, để tất cả học sinh đều được giúp đỡ cần thiết vào năm 2021. 

Thông tin thêm về Sáng kiến Học tập với Thầy Cô Dạy kèm (Tutor Learning Initiative) và cách 
thức thực hiện sáng kiến này cho các học sinh cần giúp đỡ về học tập cá nhân tại các trường của 
chúng ta, sẽ được phổ biến trước khi học sinh bắt đầu với sáng kiến thầy cô dạy kèm này vào 
năm 2021.  

Vào Học kỳ 4, các trường sẽ cùng học sinh tìm hiểu về trải nghiệm học tập từ xa của các em và 
việc các em đi học trở lại tại trường. 

Nếu lo lắng về việc học tập của con mình trong khi các em học tại nhà hoặc sau khi các em đi học 
trở lại, xin quý vị liên lạc với nhà trường. 


