
NSW கல்வித் திணைககளம்

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

‘COVID தீவிர ஆதரவுதவிக் கலவித் திட்டம்’

பெற்றோரகள் மறறும் ெரோமரிபெோளரகளுக்கோன தகவலகள்

‘COVID தீவிர ஆதரவுதவிக் கலவித் திட்ட’த்்தப ெறறறி 

NSW மாநிலத்திலுளள பாடப் பயவிற்சி (டியூஷன்) மிகவும் ததண்ப்படும் ஆரம்ப-நிணல, ச்கணடரி மறறும் 
்சிறப்புத்து்ப் பாட்ாணல மாை்-மாை்வியருககு அப் பயவிற்சிணய ்சிறசிய குழுககளில ‘COVID தீ்விர 
ஆதரவுத்விக கல்வித் திடடம்’ (COVID Intensive Learning Support Program (CILSP)) அளிககிறது.   

‘NSW கல்வித் திணைககளம்’, ‘NSW கத்ததாலிககப் பாட்ாணலகள’ மறறும் ‘NSW சுயாதீனப் பாட்ாணலகள 
்ஙகம்’ ஆகிய்றறசிறகிணடதயயான ஒரு கூடடு முயற்சியாகும் இநதத் திடடம். 

பவிரதானமாக COVID-19 சபருநசதாறறசின் காரைமாய் நீணட காலமாக வீடடிலிருநது பயவின்றதனால 
தமது கல்வியவில பாதிப்பு ஏறபடடிருநத மாை்-மாை்விகளுககு உதவு்தறகாக இநதத் திடடம் 
அறசிமுகப்படுத்தப்படடது. எழுத்தறசிவு மறறும் எணைறசிவு ஆகிய திறன்களின் மீது இத் திடடம் க்னம் 
ச்லுத்துகிறது.  

தமது மாை்-மாை்விகளின் ததண்கணளப் சபாறுத்து ஒவச்ாரு பாட்ாணலயும் அதறதக 
உரித்தான திடடத்திணன உரு்ாககிகசகாளளும், மறறும் ்வித்டப் பயவிற்சி சபறற பலகணலககழக 
்விரிவுணரயாளரகள, பாலர-பளளி ஆ்சிரியரகள தபான்ற்ரகணளயும் மறற கல்வியாளரகணளயும் இத் 
திடடம் பைியமரத்துகிறது. ்சிறு குழுககளிலான மாை்-மாை்விகளுககு அளிககப்படும் இநதப் 
பாடஙகள பாட்ாணலககு முன்பான, பாட்ாணலககுப் பவின்பான அலலது பாட்ாணல நணடசபறும் 
தநரஙகளில நடத்தப்படலாம். 

இநதத் திட்டம் பெயலெடும் விதம்

்சிறு குழுககளிலான மாை்-மாை்விகளுககு பாடப் பயவிற்சிகணள அளிககும் கூடுதல கல்வியாளரகணளப் 
பைியமரத்து்தறகாக ‘COVID தீ்விர ஆதரவுத்விக கல்வித் திடட’ த்தின் மூலம் பாட்ாணலகளுககு 
நிதியுத்வி அளிககப்படுகிறது.  

்சிறு குழுககளிலான பாடப்-பயவிற்சியவின் மூலம் எநதப் பவிளணளகள பலனணட்ாரகள என்பணதப் பாட்ாணல 
அதிபருடன் இணை்ாகச் ச்யலபடடும், பல ்விதமான மதிப்பீடடு முணறகணளப் பயன்படுத்தியும் 
்குப்பா்சிரியர தீரமானிப்பார.  

ஒவச்ாரு பவிளணளயும் இநதத் திடடத்தில உளளடககப்படு்ணதப் பறறசிப் சபறதறாரகள அலலது 
பராமரிப்பாளரகளுடன் கலநதுதப்ப்படடு தபாதனா-திடடம் ஒன்று உரு்ாககப்படும். ஒவச்ாரு 
பவிளணளயவினது முன்தனறறமும் த்றாமல சதாடரநது த்ாதிககப்படடு்ரும், அத்துடன் சபறதறாரகள 
மறறும் பராமரிப்பாளரகளுடனான சதாடரபு பராமரிககப்படடு்ரும். 

இத் திட்டத்தின் முக்கிய அம்ெஙகள்

• இநதத் திடடத்தின் மூலம் ஒவச்ாரு NSW அர் பாட்ாணலயவிலும் உளள மாை்-மாை்விகளுககு 
ஆதரவுத்வி அளிககப்படடுளளது. 2021-ஆம் ஆணடில 265,000 மாை்-மாை்வியருககு ஆதரவுத்வி 
அளிககப்படடது. 

• ்சிறு-குழு பாடப் பயவிற்சியானது கூடுதல கல்வியாளரகளால அளிககப்படுகிறது – ததண்ப்படும் 
சபாழுது அணழககப்படும் (தகஷு்ல) ஆ்சிரியரகள, தறகாலிக ஆ்சிரியரகள, ஓய்வு சபறற 
ஆ்சிரியரகள மறறும் ஆ்சிரியப் பயவிற்சி சபறறு்ரும் மாை்-மாை்வியரகள ஆகிதயார இதில 
உளளடஙகு்ர. மாை்-மாை்விகளது ததண்கள மீது இநதப் பாடப்-பயவிற்சி இலககு ண்ப்பணத 
உறுதிப்படுத்து்தறகாக இநதக கூடுதல ஆ்சிரியரகள ்குப்பணற ஆ்சிரியரகளுடன் சநருககமாய்ப் 
பைியாறறு்ர.  
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• எழுத்தறசிவு மறறும் எணைறசிவு ஆகிய திறன்களின் மீது இநதப் பாடப்-பயவிற்சி க்னம் ச்லுத்தும். 

• இநதத் திடடத்திணனப் அமலபடுத்து்தறகு  ்வித்டக கல்வியாளரகள மறறும் நிர்ாகிகணளக சகாணட 
அைி ஒன்று பாட்ாணலகளுககு உதவும். 

• 2 முதல 5 ்ணரககுமான மாை்-மாை்விகணளக சகாணட குழுககளுககு கூடுதல தபாதணன மறறும் 
கறறல ஆதரவுத்விகணள ்சிறு குழுப் பாடப் பயவிற்சி உளளடககியவிருககும். ்குப்புகளில தபாதிககப்படும் 
பாடஙகளுககு ்லுவூடடும் தநாககத்தில முன்தப தீரமானிககப்படட ஒரு காலத்திறகு மாை்-
மாை்விகள சதாடரநது தபாதிககப்படு்ாரகள. 

‘COVID தீவிர ஆதரவுதவிக் கலவித் திட்ட’ மும் உஙகளு்்டய ெிள்்ளயும்

இநதத் திடடம் உஙகளுணடய பவிளணளககுப் பலனளிப்பதாக இருககும் என்று உஙகளுணடய பவிளணளயவின் 
ஆ்சிரியர கருதினால அ்ர உஙகளுடன் சதாடரபுசகாள்ார. 

இநதத் திடடத்ணதப் பறறசி நீஙகள தமலும் சதரிநதுசகாளள ்விரும்பவினால, ‘COVID தீ்விர ஆதரவுத்விக 
கல்வித் திடட ்ணலப்பகக’ (COVID Intensive Learning Support Program webpage) த்திறகுச் ச்லலுஙகள. 
இத் திடடத்ணதப் பறறசி உஙகளுககு கூடுதல தக்ல ததண்ப்படடால, உஙகள பவிளணளயவின் ஆ்சிரியருடன் 
கலநதுணரயாடவும்.

பதோ்ை்ெெறி உ்ரபெயரபெோளர ்ெ்வ
உஙகளுககு தமலதிகத் தக்லகள ததண்ப்படடால, தயவு ச்ய்து உஙகளுணடய பாட்ாணல ஆ்சிரியணர 
அணழயுஙகள. உஙகளுணடய ்வி்ாரிப்பவில உஙகளுககு உத் உணரசபயரப்பாளர ஒரு்ர உஙகளுககுத் 
ததண்ப்படடால 131 450-இல ‘சதாணலதப்சி உணரசபயரப்பாளர த்ண்’ணய அணழத்து உஙகள சமாழியவில 
உணரசபயரப்பாளர ஒரு்ர த்ணடுசமனக தகளுஙகள. நீஙகள அணழகக ்விரும்பும் இலககத்திணனத் 
சதாணலதப்சி இயககுநருககுக சகாடுஙகள, அணதயடுத்து உணரயாடலில உஙகளுககு உதவு்தறகாக 
உணரசபயரப்பாளர ஒரு்ணரத் சதாணலதப்சி இயககுநர இணைப்பவிறகுக சகாணடு்ரு்ார. இநத 
த்ண்ககாக உஙகளிடமிருநது கடடைம் அற்விடப்படாது.  
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https://education.nsw.gov.au/teaching-and-learning/curriculum/covid-learning-support-program

