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Mengenai Program Dukungan Pembelajaran Intensif COVID

Program Dukungan Pembelajaran Intensif COVID (COVID Intensive Learning Support 
Program (CILSP)) menyediakan bimbingan dalam kelompok kecil bagi siswa yang paling 
membutuhkannya di sekolah dasar, menengah, dan spesialis NSW.

Program ini merupakan upaya bersama antara Departemen Pendidikan NSW, Sekolah Katolik 
NSW dan Asosiasi Sekolah Independen NSW.

Program ini diadakan untuk membantu siswa yang pembelajarannya terdampak oleh masa 
belajar dari rumah yang panjang, khususnya karena pandemi COVID-19. Program ini berfokus 
pada literasi dan numerasi.

Setiap sekolah mengembangkan programnya sendiri berdasarkan kebutuhan siswanya dan 
mengelola program tersebut dengan mempekerjakan guru yang dilatih khusus dan pendidik 
lainnya seperti dosen universitas dan guru prasekolah. Pelajaran dalam kelompok kecil ini dapat 
diadakan sebelum atau sesudah sekolah atau selama jam sekolah.

Cara kerja program

Melalui program dukungan pembelajaran intensif COVID, sekolah diberikan dana untuk 
mempekerjakan pendidik tambahan yang memberikan bimbingan dalam kelompok kecil untuk 
siswa. 

Dengan berkonsultasi dengan kepala sekolah dan menggunakan berbagai alat penilaian, guru 
kelas menentukan anak-anak mana yang membutuhkan bimbingan dalam kelompok kecil. 

Keikutsertaan setiap anak dalam program ini kemudian dibicarakan dengan orangtua atau wali 
mereka, lalu rencana pengajaran akan dikembangkan. Kemajuan anak diperiksa secara teratur 
dan kontak dengan orang tua dan pengasuh tetap dilakukan.

Fitur utama dari program ini

• Siswa di setiap sekolah Negeri NSW telah dibantu oleh program ini. Pada tahun 2021, 
sejumlah 265.000 siswa telah dibantu.

• Bimbingan dalam kelompok kecil disediakan oleh pendidik tambahan – termasuk guru tidak 
tetap dan guru honorer, pensiunan guru, dan mahasiswa  keguruan. Guru-guru tambahan ini 
bekerja sama dengan guru kelas untuk memastikan bimbingan yang diberikan tepat sasaran 
untuk kebutuhan siswa.

• Program ini berfokus pada literasi dan numerasi.
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• Tim pendidik dan administrator spesialis mendukung dan membimbing sekolah dalam 
menerapkan program ini.

• Bimbingan dalam kelompok kecil termasuk pengajaran tambahan dan bantuan belajar untuk 
kelompok yang terdiri dari 2-5 siswa. Siswa diajari secara konsisten untuk jumlah waktu yang 
telah ditentukan dengan maksud untuk penguatan pelajaran yang telah didapatkan di kelas. 

Program Dukungan Pembelajaran Intensif COVID dan anak Anda

Guru anak Anda akan menghubungi Anda, jika beliau merasa program tersebut akan bermanfaat 
bagi anak Anda.

Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang program ini, kunjungi laman web Program Dukungan 
Pembelajaran Intensif COVID (COVID Intensive Learning Support Program webpage). Jika Anda 
memerlukan informasi lebih lanjut, bicarakanlah program ini dengan guru anak Anda.

Layanan Juru Bahasa Lewat Telepon
Jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut, silakan hubungi kepala sekolah anak Anda. Jika 
Anda membutuhkan seorang juru bahasa untuk membantu Anda bertanya, silakan hubungi 
Layanan Juru Bahasa Lewat Telepon di 131 450 lalu mintalah juru bahasa dalam bahasa Anda. 
Beri tahu operator nomor telepon yang ingin Anda hubungi, dan operator akan menyambungkan 
juru bahasa untuk membantu Anda dalam percakapan. Anda tidak akan dikenai biaya untuk 
layanan ini. 
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https://education.nsw.gov.au/teaching-and-learning/curriculum/covid-learning-support-program

