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COVID Intensive Learning Support Program (CILSP)
Information for parents and carers

COVID নিনিড় নিক্ষা সহষায়তষা প্রকল্প
নিতষামষাতষা এিং যত্নদষািকষারীদদর জি্য তথ্য

COVID নিনিড় নিক্ষা সহষায়তষা প্রকল্প সম্পদককে

COVID শিশিড় শিক্ষা সহষায়তষা প্রকল্প (COVID Intensive Learning Support Program (CILSP)) NSW 
এর প্রষাথশিক, িষাধ্যশিক এিং শিশিষজ্ঞ স্কু লগুশলষাশত সিশেশয় বিশি প্রশয়ষাজি এিি শিক্ষাথথীশের জি্য ব�ষাট গ্রুপ 
টিউিি শেশয় থষাশক।

এই প্রকল্পটি NSW শিক্ষা শিভষাগ, ক্যষাথশলক স্কু ল NSW এিং অ্যষাশসষাশসশয়িি অফ ইশডিশপশডিন্ট স্কু লস অফ 
NSW -এর একটি ব�ৌথ প্রশেষ্ষা।

িূলত COVID-19 িহষািষাশরর কষারশে িষাশড় বথশক বিখষার িশধধিত সিশয়র জি্য ব�সি শিক্ষাথথীর শিক্ষা গ্রহে 
প্রভষাশিত হশয়শ�, তষাশেরশক সষাহষা�্য করষার জি্য এই প্রকল্পটি েষালু করষা হশয়শ�ল। প্রকল্পটি স্ষাক্রতষা এিং  
সংখ্যাতত্ত্বের উপর বিশি বজষাড় বেয়।

প্রশতটি স্কু ল তষাশের শিক্ষাথথীশের েষাশহেষার উপর শভশত্ত কশর শিজস্ প্রকল্প ততশর কশর এিং শিশিষভষাশি প্রশিশক্ত 
শিক্ক এিং অি্যষাি্য শিক্ষাশিে ব�িি শিশ্বশিে্যষালশয়র শিক্ক এিং শপ্রস্কু ল শিক্কশের শিশয়ষাগ কশর প্রকল্পটি 
পশরেষালিষা কশর। এই ব�ষাট েশলর পষাঠ্যক্রি স্কু শলর আশগ িষা পশর িষা স্কু ল েলষাকষালীি সিশয় হশত পষাশর। 

নকভষাদি প্রকল্প কষাজ কদর

COVID শিশিড় শিক্ষা সহষায়তষা প্রকশল্পর িষাধ্যশি, স্কু লগুশলষাশক অশতশরক্ত শিক্ষাশিে শিশয়ষাশগর জি্য তহশিল 
সরিরষাহ করষা হয় �ষারষা শিক্ষাথথীশের ব�ষাট গ্রুপ টিউিি শেশয় থষাশক।

স্কু শলর অধ্যশক্র সষাশথ আশলষােিষা কশর এিং শিশভন্ন িূল্যষায়ি ি্যিহষার কশর, বরেেীকশক্র শিক্ক শিধধিষারে কশরি 
বকষাি শিশুরষা ব�ষাট গ্রুপ টিউিি বথশক উপকৃত হয়।

পরিতথীশত প্রকশল্প প্রশতটি শিশুর অন্তভ্ধি শক্ত শিশয় তষাশের শপতষািষাতষা িষা �ত্নেষািকষারীশের সষাশথ আশলষােিষা করষা হয় 
এিং একটি শিক্ষা পশরকল্পিষা ততশর করষা হয়। সন্তষাশির অগ্রগশত শিয়শিত পরীক্ষা করষা হয় এিং শপতষািষাতষা এিং 
�ত্নেষািকষারীশের সষাশথ ব�ষাগষাশ�ষাগ রষাখষা হয়।

প্রকদল্পর মূল বিনিষ্্য

• প্রশতটি NSW সরকষাশর স্কু শলর শিক্ষাথথী প্রকল্পটির িষাধ্যশি সহষায়তষা বপশয়শ�। ২০২১ সষাশল বিষাট ২৬৫,০০০ জি 
শিক্ষাথথীশক সহষায়তষা করষা হশয়শ�ল।

• অশতশরক্ত শিক্ষাশিেরষা ব�ষাট গ্রুপ টিউিি শেশয় থষাশক – এশের িশধ্য রশয়শ�ি অশিয়শিত এিং অস্ষায়ী শিক্ক, 
অিসরপ্রষাপ্ত শিক্ক এিং শিক্ষাথথী শিক্ক। অশতশরক্ত শিক্করষা বরেেীকশক্র শিক্কশের সষাশথ ঘশিষ্ঠভষাশি 
কষাজ কশর �ষাশত এটি শিশচিত করষা �ষায় ব� টিউিিটি শিক্ষাথথীশের প্রশয়ষাজি শিটষায়।

• টিউিি স্ষাক্রতষা এিং সংখ্যাতত্ত্বের উপর বজষাড় বেয়। 
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• শিশিষজ্ঞ শিক্ষাশিে এিং প্রিষাসকশের একটি েল প্রকল্পটি িষাস্তিষায়শি স্কু লগুশলষাশক সিথধিি কশর এিং গষাইড 
কশর।

• ব�ষাট গ্রুপ টিউিশি ২-৫ জি শিক্ষাথথীশের েলগুশলষার জি্য অশতশরক্ত শিক্ষােষাি এিং বিখষার সহষায়তষা কশর। 
বরেেীকশক্র শিক্ষার ি্যিস্ষাশক িশক্তিষালী করষার উশদেশি্য শিক্ষাথথীশের একটি পূিধিশিধধিষাশরত সিশয়র জি্য 
ধষারষািষাশহকভষাশি বিখষাশিষা হয়।

COVID নিনিড় নিক্ষা সহষায়তষা প্রকল্প এিং আিিষার সন্ষাি

আপিষার সন্তষাশির শিক্ক আপিষার সষাশথ ব�ষাগষাশ�ষাগ করশিি, �শে তষারষা িশি কশরি ব� প্রকল্পটি আপিষার 
সন্তষাশির উপকষার করশি।

আপশি �শে প্রকল্পটি সম্পশকধি  আরও জষািশত েষাি, তষাহশল COVID শিশিড় শিক্ষা সহষায়তষা প্রকল্প ওশয়িসষাইটটি 
(COVID Intensive Learning Support Program webpage) বেখুি। আপিষার আরও তশথ্যর প্রশয়ষাজি 
হশল, আপিষার সন্তষাশির শিক্শকর সষাশথ এই প্রকল্পটি শিশয় আশলষােিষা করুি।

টেনলদ�ষাি টদষাভষাষী িনরদষিষা
আপিষার আরও তশথ্যর প্রশয়ষাজি হশল অিুগ্রহ কশর আপিষার স্কু শলর অধ্যক্শক কল করুি। আপিষার অিুসন্ষাশি 
সহষায়তষা করষার জি্য আপিষার �শে একজি বেষাভষাষীর প্রশয়ষাজি হয় তষাহশল অিুগ্রহ কশর 131 450 িম্বশর 
বটশলশফষাি বেষাভষাষী পশরশষিষায় কল করুি এিং আপিষার ভষাষষায় একজি বেষাভষাষীর জি্য িলুি। আপশি ব� বফষাি 
িম্বরটিশত কল করশত েষাি তষা অপষাশরটরশক িলুি এিং কশথষাপকথশি আপিষাশক সহষায়তষা করষার জি্য অপষাশরটর 
লষাইশি একজি বেষাভষাষীর ি্যিস্ষা কশর শেশিি। এই পশরশষিষা আপশি শিিষািূশল্য পষাশিি।
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https://education.nsw.gov.au/teaching-and-learning/curriculum/covid-learning-support-program

