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

COVID ਇਟੰੈਂਸਿਵ ਲਰਸਿੰਗ ਿਪੋਰਟ ਪ੍ੋਗਰਾਮ
ਮਾਸਪਆ ਂਅਤੇ ਿੰਭਾਲਕਾ ਂਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

COVID ਇਟੰੈਂਸਿਵ ਲਰਸਿੰਗ ਿਪੋਰਟ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਿਬੰਧੀ

ਇਹ COVID ਇਟੰੈਂਸਿਿ ਲਰਸਿੰਗ ਿਪੋਰਟ ਪ੍ੋਗਰਾਮ (COVID Intensive Learning Support Program (CILSP)) 
NSW ਦੇ ਿਾਰੇ ਹਲਸਿਆ ਂਸਿੱਚ ਪ੍ਾਇਮਰੀ, ਿੈਿੰਡਰੀ ਅਤੇ ਿਪੈਸ਼ਸਲਿਟ ਿਿੂਲਾ ਂਸਿੱਚ ਉਹਿਾ ਂਸਿਸਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਛੋਟੇ ਿਮੂਹ ਸਟਊਸ਼ਿ 
ਪ੍ਦਾਿ ਿਰਦਾ ਹੈ ਸਿਿ੍ਾ ਂਨੂੰ ਇਿ ਦੀ ਿਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ੋਗਰਾਮ NSW ਦੇ ਸਿਸਿਆ ਸਿਭਾਗ, NSW ਦੇ ਿੈਥੋਸਲਿ ਿਿੂਲਾ ਂਅਤੇ NSW ਦੇ ਐਿੋਿੀਏਸ਼ਿ ਆਫ ਇਡੰੀਪੈਂਡੰਟ ਿਿੂਲਾ ਂਦੀ ਿੁੜਿੀਂ 
ਿੋਸਸ਼ਸ਼ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਉਹਿਾ ਂਸਿਸਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਿੀਤਾ ਸਗਆ ਿੀ ਸਿਿ੍ਾ ਂਦੀ ਸਿਿਲਾਈ ਮੁੱਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ COVID-19 ਮਹਾਮਂਾਰੀ 
ਦੇ ਿਾਰਿ ਘਰ ਤੋਂ ਸਿੱਿਣ ਦੇ ਲੰਬੇ ਿਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਭਾਸਿਤ ਹੋਈ ਿੀ। ਇਹ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਿਾਿਰਤਾ ਅਤੇ ਿੰਸਿਆ ‘ਤੇ ਿੇਂਦਸਰਤ ਹੈ।

ਹਰੇਿ ਿਿੂਲ ਆਪਣੇ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਸਿਿਿਤ ਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਿਲਾਈ 
ਪ੍ਾਪਤ ਅਸਧਆਪਿਾ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਸਿਅਿਾ ਂਸਿਿੇਂ ਸਿ ਯੂਿੀਿਰਸਿਟੀ ਲੈਿਚਰਾਰਾ ਂਅਤੇ ਪ੍ੀਿਿੂਲ ਅਸਧਆਪਿਾ ਂਨੂੰ ਸਿਯੁਿਤ ਿਰਿ ਿਾਲੇ 
ਪ੍ੋਗਰਾਮਾ ਂਦਾ ਪ੍ਬੰਧਿ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਿਮੂਹ ਪਾਠ ਿਿੂਲ ਦੇ ਿਮੇਂ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾ ਂਿਾ ਂਬਾਅਦ ਸਿੱਚ ਿਾ ਂਿਿੂਲ ਦੇ ਿਮੇਂ ਦੌਰਾਿ ਆਯੋਸਿਤ 
ਿੀਤੇ ਿਾ ਿਿਦੇ ਹਿ।

ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਸਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ

COVID ਇਟੰੈਂਸਿਿ ਲਰਸਿੰਗ ਿਪੋਰਟ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ, ਿਿੂਲਾ ਂਨੂੰ ਿਾਧੂ ਸਿਸਿਅਿਾ ਂਨੂੰ ਸਿਯੁਿਤ ਿਰਿ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਿਰਿਾਏ ਿਾਦਂੇ 
ਹਿ ਿੋ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਛੋਟੇ ਗਰੁਪ ਸਟਊਸ਼ਿ ਮੁਹੱਈਆ ਿਰਦੇ ਹਿ।

ਿਿੂਲ ਦੇ ਸਪ੍ੰਿੀਪਲ ਦੇ ਿਾਲ ਅਤੇ ਿਈ ਤਰ੍ਾ ਂਦੇ ਮੁਲਾਿਂਣਾ ਂਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰਦੇ ਹੋਏ, ਿਲਾਿਰੂਮ ਅਸਧਆਪਿ ਇਹ ਸਿਰਧਾਰਤ ਿਰਦਾ ਹੈ ਸਿ 
ਛੋਟੇ ਗਰੁਪ ਸਟਊਸ਼ਿ ਤੋਂ ਸਿਹੜੇ ਬੱਸਚਆ ਂਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਿੇਗਾ।

ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਸਿੱਚ ਹਰੇਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਚ ਉਹਿਾ ਂਦੇ ਮਾਸਪਆ ਂਿਾ ਂਿੰਭਾਲਿਾ ਂਿਾਲ ਸਿਚਾਰ ਿਟਾਦਂਰਾ ਿੀਤਾ ਿਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇੱਿ ਅਸਧਆਪਿ ਯੋਿਿਾ ਸਤਆਰ ਿੀਤੀ ਿਾਦਂੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਗਤੀ ਦੀ ਸਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਾਚਂ ਿੀਤੀ ਿਾਦਂੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸਪਆ ਂ‘ਤੇ ਿੰਭਾਲਿਾ ਂ
ਿਾਲ ਿੰਪਰਿ ਿਾਰੀ ਰੱਸਿਆ ਿਾਦਂਾ ਹੈ।

ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਦੀਆ ਂਮੁੱਖ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

 • ਹਰੇਿ NSW ਦੇ ਿਰਿਾਰੀ ਿਿੂਲ ਦੇ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆ ਂਨੂੰ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਿਸਹਯੋਗ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। ਿਾਲ 2021 ਸਿੱਚ ਿੁਲ 
265,000 ਸਿਸਦਆਰਥੀਆ ਂਦਾ ਿਮਰਥਿ ਿੀਤਾ ਸਗਆ ਿੀ।

 • ਛੋਟੇ ਗਰੁਪ ਸਟਊਸ਼ਿ ਿਾਧੂ ਸਿਸਿਅਿਾ ਂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਦਾਿ ਿੀਤੇ ਿਾਦਂੇ ਹਿ – ਸਿਿ ਸਿੱਚ ਆਮ ਅਤੇ ਅਿਥਾਈ ਅਸਧਆਪਿ, ਿੇਿਾ ਮੁਿਤ 
ਅਸਧਆਪਿ, ਅਤੇ ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਅਸਧਆਪਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ। ਇਹ ਯਿੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿ ਸਟਊਸ਼ਿ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਨੂੰ 
ਸਧਆਿ ਸਿੱਚ ਰੱਿਦਾ ਹੈ ਿਾਧੂ ਅਸਧਆਪਿ ਿਲਾਿ ਦੇ ਅਸਧਆਪਿਾ ਂਿਾਲ ਸਮਲ ਿੇ ਿੰਮ ਿਰਦੇ ਹਿ।

 • ਸਟਊਸ਼ਿ ਿਾਿਰਤਾ ਅਤੇ ਿੰਸਿਆ ‘ਤੇ ਿੇਂਦਸਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

 • ਮਾਸਹਰ ਸਿੱਸਿਅਿਾ ਂਅਤੇ ਪ੍ਸ਼ਾਿਿਾ ਂਦੀ ਇੱਿ ਟੀਮ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਿਰਿ ਸਿੱਚ ਿਿੂਲਾ ਂਦਾ ਿਮਰਥਿ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਿ ਿਰਦੀ ਹੈ।

 • ਛੋਟੇ ਿਮੂਹ ਸਟਊਸ਼ਿ ਸਿੱਚ 2-5 ਸਿਸਦਆਰਥੀਆ ਂਦੇ ਿਮੂਹਾ ਂਲਈ ਪੂਰਿ ਅਸਧਆਪਿ ਅਤੇ ਸਿਿਲਾਈ ਿਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਸਿਸਦਆਰਥੀਆ ਂਨੂੰ ਿਲਾਿਰੂਮ ਦੀਆ ਂਹਦਾਇਤਾ ਂਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਰਿ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਿਾਲ ਪੂਰਿ-ਸਿਰਧਾਰਤ ਿਮੇਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਿਲਈ 
ਸਦੱਤੀ ਿਾਦਂੀ ਹੈ। 

education.nsw.gov.au Punjabi - 1



COVID ਇਟੰੈਂਸਿਵ ਲਰਸਿੰਗ ਿਪੋਰਟ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸਧਆਪਿ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਲ ਿੰਪਰਿ ਿਰੇਗਾ, ਿੇ ਉਿ ਨੂੰ ਮਸਹਿੂਿ ਹੋਿੇ ਸਿ ਇਹ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।

ਿੇ ਤੁਿੀਂ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ  ਿਧੇਰੇ ਿਾਣਿ ਦੇ ਇੱਛਿ ਹੋ ਤਾ ਂCOVID ਇਟੰੈਂਸਿਿ ਲਰਸਿੰਗ ਿਪੋਰਟ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਿੈਬਪੇਿ (COVID 
Intensive Learning Support Program webpage) ‘ਤੇ ਿਾਓ। ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਿ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਿਬੰਧੀ  ਿਧੇਰੇ ਿਾਣਿ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਸਧਆਪਿ ਿਾਲ ਸਿਚਾਰ-ਿਟਾਦਂਰਾ ਿਰੋ। 

ਟੈਲੀਫੌਿ ਦੁਭਾਸਸ਼ਆਈ ਿੇਵਾ 
ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਧੇਰੇ ਿਾਣਿਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਿੇ ਤਾ ਂਸਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਿੂਲ ਦੇ ਸਪ੍ੰਿੀਪਲ ਨੂੰ ਿਾਲ ਿਰੋ। ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਛ ਸਗੱਛ ਲਈ 
ਇਿ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾ ਂਸਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਟੈਲੀਫੋਿ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਿੇਿਾ ਨੂੰ 131 450 ‘ਤੇ ਫੋਿ ਿਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਚ ਇੱਿ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਮੰਗ ਿਰੋ। ਅੱਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਉਹ ਫੋਿ ਿੰਬਰ ਦੱਿੋ ਸਿਿ ‘ਤੇ ਤੁਿੀਂ ਿਾਲ ਿਰਿਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਅੱਪਰੇਟਰ ਇੱਿ 
ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਲਾਈਿ ‘ਤੇ ਸਲਆਿੇਗਾ ਸਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਿ ਤੁਹਾਡੀ ਿਹਾਇਤਾ ਿਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲੋਂ ਇਿ ਿੇਿਾ ਲਈ ਿੋਈ ਿੀ 
ਰਿਮ ਿਹੀਂ ਿਿੂਲ ਿੀਤੀ ਿਾਿੇਗੀ।
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