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Chương trình Hỗ trợ Học tập Tăng cường trong  
thời kỳ COVID

Thông tin cho phụ huynh và người chăm sóc 

Về Chương trình Hỗ trợ Học tập Tăng cường trong thời kỳ COVID

Chương trình Hỗ trợ Học tập Tăng cường trong thời kỳ COVID (COVID Intensive Learning 
Support Program (CILSP)) cung ứng việc dạy kèm nhóm nhỏ cho các học sinh nào cần nhất 
trong khắp các trường tiểu học, trung học và trường chuyên ngành của NSW.

Chương trình này là một nỗ lực chung giữa Bộ Giáo dục NSW, các trường Công giáo NSW 
(Catholic Schools NSW) và Hiệp hội các Trường Độc lập của NSW.

Chương trình này đặt ra để giúp các học sinh nào mà việc học bị ảnh hưởng do các thời kỳ học tại 
nhà kéo dài do chủ yếu là vì đại dịch COVID-19. Chương trình tập trung vào đọc viết và toán số.

Mỗi trường phát triển chương trình riêng dựa trên nhu cầu của học sinh, và điều hành chương 
trình và tuyển dụng các giáo viên đã được huấn luyện đặc biệt và các chuyên viên giáo dục khác 
chẳng hạn như giảng viên đại học và giáo viên mầm non (preschool teachers). Lớp học dành cho 
các nhóm nhỏ này có thể được thực hiện trước hoặc sau giờ học hoặc trong giờ học của trường.

Cách thức hoạt động của chương trình 

Qua chương trình hỗ trợ học tập tăng cường trong thời kỳ COVID, các trường nhận được tài trợ 
để tuyển dụng thêm các chuyên viên giáo dục để dạy kèm học sinh từng nhóm nhỏ.

Cùng hợp tác với hiệu trưởng và dùng nhiều loại thẩm định, giáo viên lớp sẽ xác định xem các 
em nào sẽ được lợi lộc từ việc học kèm theo nhóm nhỏ. 

Sau đó việc nhận mỗi trẻ vào chương trình sẽ được thảo luận với phụ huynh hoặc người chăm 
sóc của em, và một kế hoạch giảng dạy sẽ được soạn thảo. Nhà trường sẽ thường xuyên kiểm 
tra tiến triển của trẻ và giữ liên lạc với phụ huynh và người chăm sóc. 

Các đặc điểm chính của chương trình 

• Học sinh tại tất cả các trường Công lập NSW đều đã được hỗ trợ bởi chương trình. Có tổng 
cộng 265.000 học sinh đã được hỗ trợ trong năm 2021.

• Việc dạy kèm các nhóm nhỏ do các chuyên viên giảng dạy – kể cả các giáo viên tạm thời 
hoặc bất định kỳ (casual), giáo viên đã về hưu, và sinh viên sư phạm. Các giáo viên phụ trội 
này hợp tác chặt chẽ với giáo viên lớp để đảm bảo việc dạy kèm đáp ứng được nhu cầu của 
học sinh.

• Việc dạy kèm tập trung về đọc viết và toán số.
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• Một đội ngũ gồm các chuyên viên giáo dục và chuyên viên điều hành nhằm hỗ trợ và hướng 
dẫn các trường trong việc thực hiện chương trình.

• Việc dạy kèm nhóm nhỏ gồm có việc giảng dạy bổ túc và hỗ trợ việc học tập cho các nhóm từ 
2-5 học sinh. Các học sinh được kiên trì dạy dỗ trong một khoảng thời gian đã định trước nhằm 
giúp các em ôn tập các kiến thức đã học trong lớp.

Chương trình Hỗ trợ Học tập Tăng cường trong thời kỳ COVID và con em của quý vị 

Giáo viên của trẻ sẽ liên lạc với quý vị nếu họ cho rằng việc tham gia chương trình sẽ giúp ích 
cho con em của quý vị.

Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình này, vui lòng viếng trang mạng của Chương trình 
Hỗ trợ Học tập Tăng cường trong thời kỳ COVID (COVID Intensive Learning Support Program 
webpage). Nếu cần thêm thông tin, vui lòng thảo luận về chương trình này với giáo viên của con 
em quý vị.

Dịch vụ Thông dịch qua Điện thoại 
Nếu quý vị cần thêm thông tin, vui lòng gọi đến hiệu trưởng. Nếu quý vị cần thông dịch viên để 
giúp quý vị liên lạc đến trường, vui lòng gọi đến Dịch vụ Thông dịch qua Điện thoại (TIS) số  
131 450 và yêu cầu thông dịch viên người Việt. Cho nhân viên tổng đài biết số điện thoại mà quý 
vị muốn gọi, và họ sẽ có thông dịch viên giữ đường dây để giúp quý vị trong cuộc đàm thoại. Dịch 
vụ này miễn phí cho quý vị.
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