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

COVID Yoğun Öğrenim Destek Programı
Anababalar ve bakıcılar için bilgiler

COVID Yoğun Öğrenim Destek Programı Hakkında

COVID Yoğun Öğrenim Destek Programı (COVID Intensive Learning Support Program (CILSP)), 
tüm NSW ilkokullarında, ortaokullarında ve uzmanlık okullarında, en fazla ihtiyaç duyan 
öğrenciler için küçük grup öğretimi sağlar.
Bu program, NSW Eğitim Bakanlığı, Katolik Okulları NSW ve NSW Bağımsız Okulları Derneği 
arasında müşterek bir çabadır.
Bu program, öncelikli olarak, öğrenimleri en çok COVID-19 salgını nedeniyle uzatılmış olan 
evden öğrenim dönemlerince etkilenen öğrencilere yardımcı olmak için sunulmuştur. Program, 
okuma yazma ve aritmetik üzerinde yoğunlaşır.
Her okul, kendi öğrencilerinin ihtiyaçlarını temel alan kendi programını geliştirir ve üniversite 
eğitmenleri ve anaokulu öğretmenleri gibi özel olarak eğitim almış öğretmenleri ve eğitmenleri 
görevlendirerek programı yönetir. Küçük grup dersleri okuldan önce veya sonra ya da okul 
saatleri sırasında verilir.

Program nasıl çalışır

COVID yoğun öğrenim destek programı yoluyla okullara, öğrenciler için küçük grup öğretimi 
sunan ek eğitmenler çalıştırmaları için fon sağlanır.
Sınıf öğretmeni, okul müdürü ile birlikte ve çeşitli değerlendirmeler kullanarak, hangi çocukların 
küçük grup öğretiminden yararlanacaklara karar verir.
Sonra, her çocuğun programda yer alması anababasıyla veya bakıcısıyla görüşülür ve bir 
öğrenim programı geliştirilir. Çocuğun ilerlemesi düzenli olarak denetlenir ve anababalar ve 
bakıcılarla ilişki sürdürülür.

Programın ana özellikleri

• Her NSW Hükümet okulundaki öğrenciler program tarafından desteklenir. 2021’de toplam 
265.000 öğrenci desteklenmişti.

• Küçük grup öğretimi, gayri resmi ve geçici öğretmenler, emekli öğretmenler ve öğrenci 
öğretmenler dahil ek eğitmenler tarafından sağlanır. Ek öğretmenler, öğretimin öğrencilerin 
ihtiyaçlarını hedeflemesini sağlama almak üzere sınıf öğretmenleri ile birlikte çalışır

• Öğretim okumayazma ve aritmetik üzerinde yoğunlaşır.
• Bir uzman eğitmenler ve yöneticiler ekibi, programın uygulanmasında okulları destekler ve 

onlara yol gösterir.
• Küçük grup öğretimi 2-5 öğrenciden oluşan gruplar için ek eğitim ve öğrenim desteği içerir. 

Öğrencilere, önceden karar verilmiş zaman süresi içinde, sınıf öğretimini pekiştirmek niyetiyle 
sürekli olarak öğrenim sağlanır.
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COVID Yoğun Öğrenim Destek Programı ve çocuğunuz

Çocuğunuzun öğretmeni, çocuğunuzun yararına olacağını hissederse, sizinle ilişkiye geçecektir.
Program hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız, COVID Yoğun Öğrenim Destek 
Programı’nı internet sayfası (COVID Intensive Learning Support Program webpage) ziyaret edin. 
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, bu program hakkında çocuğunuzun öğretmeniyle görüşün.

Telefonla Tercüme Servisi
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, lütfen okul müdürünüzü arayın. Soruşturmanıza yardımcı 
olması için bir tercümana ihtiyaç duyuyorsanız, lütfen 131 450 numaralı telefondan Telefonla 
Tercüme Servisi’ni arayın ve kendi dilinizde bir tercüman isteyin. Operatöre aramak istediğiniz 
numarayı verin ve operatör, konuşmanızda yardımcı olması için hata bir tercüman bağlayacaktır. 
Bu hizmet için sizden ücret alınmayacaktır.
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https://education.nsw.gov.au/teaching-and-learning/curriculum/covid-learning-support-program

