
 

Classification: Public 

Pabatid Balita  
 

 

Higit pang pagpopondo sa mga paaralan 
upang isara ang mga agwat sa pag-aaral 

February 14, 2023  
 

Doblihin ng gobyerno ng Alberta ang pangakong 
pagpopondo noong 2022-23 para labanan ang mga 
pagkagambala sa pag-aaral sa mga unang baitang at 
tugunan ang mga kasalimuotan ng mga pangangailangan 
ng mga mag-aaral. 

Ang mga unang taon ng edukasyon ay kritikal sa pangmatagalang tagumpay sa pag-

aaral. Ang pamahalaan ng Alberta ay nakatuon sa pagtiyak na ang lahat ng mga mag-

aaral sa Baitang 1 sa Alberta ay makabuo ng mga pangunahing kasanayan na 

kailangan nila upang magtagumpay sa mga susunod na baitang. Ang gobyerno ay 

magbibigay ng karagdagang $10 milyon sa taong ito upang matulungan ang mga mag-

aaral sa Baitang 1 na nangangailangan ng tulong para umabot sa antas ng baitang sa 

mga larangan ng pundasyong matematika at karunungang bumasa't sumulat. 

Magtayo sa mga nakaraang suporta 

Ang pagpopondo na ito ay karagdagan sa iba pang mga suportang ibinigay ng 

pamahalaan upang labanan ang mga pagkagambala sa pag-aaral na nauugnay sa 

pandemya. 

Noong 2021-22, ang gobyerno ay nagbigay ng $45 milyon para magbigay ng mga 

karagdagang suporta sa mga mag-aaral sa grade 1 hanggang 3. Bilang resulta, 70,000 

estudyante ang nakabawi ng average na halos pitong buwang pag-unlad ng literacy at 

numeracy. Ipinahiwatig din ng data na humigit-kumulang 20 porsyento ng mga mag-

aaral ang nangangailangan ng karagdagang interbensyon upang makahabol. Para 

suportahan pa ang mga estudyanteng ito, nagbigay ang gobyerno ng Alberta ng isa 
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pang $10 milyon para tulungan ang mga awtoridad ng paaralan na patuloy na 

suportahan ang parehong pangkat ng mga estudyante, na nasa grade 2 hanggang 4 sa 

ngayon. 

Ang patuloy na pananaliksik at feedback mula sa mga awtoridad ng paaralan, mga guro 

at magulang ay nagpapahiwatig na ang mga mag-aaral sa Baitang 1 ay nakakaranas 

ng mga hamon sa kanilang mga kasanayan sa pagbabasa at matematika at 

naapektuhan ng mga pagkagambala sa pag-aaral habang nasa kindergarten o 

preschool, at para sa marami sa mga mag-aaral na ito, ang Baitang 1 ang kanilang 

unang taon pag-aaral sa isang lugar ng paaralan. Bilang pagkilala na ang maagang 

edukasyon sa pagkabata—mahalagang bahagi sa pag-unlad ng pag-aaral para sa 

maraming estudyante—ay naapektuhan sa panahon ng pandemya, ang gobyerno ng 

Alberta ay nagbibigay ng $10 milyon na natatangi para sa mga mag-aaral sa Baitang 1. 

Nagagawa ng gobyerno na ibigay ang pondong ito para sa mga mag-aaral sa Baitang 1 

sa panahong ito ng taon dahil ang mga paaralan ay nagkaroon ng mga naunang buwan 

upang makipagtulungan sa mga mag-aaral na ito at matukoy ang kanilang eksaktong 

mga pangangailangan. 

Ang maagang karunungang bumasa't sumulat at pagbilang ay mga matibay na 

nagpapahiwatig ng pangmatagalang akademikong tagumpay ng isang bata. 

Mahalagang matiyak na ang mga mag-aaral na nagsisimula pa lamang sa paaralan ay 

makakapagbuo ng mga pangunahing kasanayan na kakailanganin nilang mabuo sa 

mga susunod na baitang. Ipinakita ng pananaliksik na kung matutukoy at matutulungan 

ng mga tagapagturo ang mga nahihirapang mag-aaral nang maaga, ang mga mag-

aaral na iyon ay maaaring makaabot sa antas ng baitang nang medyo mabilis. Sa 

pamamagitan ng pagbibigay ng karagdagang suporta sa mga pinakabatang estudyante 

ng Alberta ngayon, tutulong ang gobyerno na maiwasan ang mga kahirapan sa pag-

aaral sa hinaharap. 

Ang mga awtoridad ng paaralan ay magkakaroon ng kakayahang umangkop upang 

iangkop ang mga programa sa mga natatanging pangangailangan ng kanilang mga 

mag-aaral. Halimbawa, maaari silang kumuha ng karagdagang mga guro at katulong na 

pang-edukasyon, magbigay ng higit pang pagsasanay sa kanilang mga tauhan o bumili 

ng mga mapagkukunan tulad ng mga libro at access sa mga online na mapagkukunan. 

 

Mabilis na mga katotohanan 
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• Ang $10 milyon para suportahan ang mga mag-aaral sa Baitang 1 na 

nangangailangan ng karagdagang suporta ay bahagi ng pangako ng 

pamahalaan na magbigay ng $110 milyon sa loob ng tatlong taon para sa mga 

mag-aaral na nakakaranas ng parehong mga hamon sa akademiko at 

pangkaisipang kalusugan dahil sa pandemya. 

• Ang mga awtoridad ng paaralan ay maaaring magsimulang mag-apply kaagad 

para sa pondong ito. Ang unang apat na buwan ng taon ng pag-aaral ay 

nagbigay-daan sa mga guro na masuri ang mga mag-aaral at tukuyin ang mga 

mag-aaral na nangangailangan ng karagdagang mga interbensyon at suporta. 

• Kasama rin sa Budget 2022 ang $1.4 bilyon para sa pagpopondo sa Learning 

Supports para matugunan ang mga espesyal na pangangailangan ng mga mag-

aaral sa pag-aaral. 

• Bilang resulta ng learning disruption programming sa 2021-22, iniulat ng mga 

awtoridad ng paaralan: 

o ang kanilang mga mag-aaral ay nakaranas ng mas mataas na tagumpay 

o tumaas ang kumpiyansa at pakikipag-ugnayan ng mag-aaral 

o nakatanggap sila ng positibong feedback mula sa mga magulang 

o mas mataas na propesyonal na pag-unlad at pakikipagtulungan sa mga 

guro, katulong sa edukasyon, administrador, interbensyonista at 

pamunuan ng dibisyon sa pagdidisenyo ng mga interbensyon at pagtatasa 

ng tagumpay ng mga mag-aaral 

• Simula sa Setyembre 2022, ang mga awtoridad ng paaralan ay inaatasan na 

mangasiwa ng literacy at numeracy screening assessments para sa lahat ng 

mga mag-aaral sa grade 1 hanggang 3. Ang mga mag-aaral sa grade 2 at 3 ay 

tinasa sa mas maaga nitong school year, at ang Grade 1 na mga estudyante ay 

tinasa sa katapusan ng Enero 2023. Ang $10 milyon na idinaragdag ng gobyerno 

para sa taong ito ay makakatulong na matiyak na ang mga mag-aaral sa Baitang 

1 na nasa likod ng antas ng baitang ay makakatanggap ng mga suportang 

kailangan nila. 

• Susuriin muli ng mga awtoridad ng paaralan ang mga mag-aaral sa pagtatapos 

ng taon ng pag-aaral upang sukatin ang kanilang pag-unlad. 

• Ang pagtatasa sa mga mag-aaral sa kanilang mga unang taon ay nagbibigay ng 

mahahalagang impormasyon sa mga guro, magulang at pamahalaan tungkol sa 

mga potensyal na isyu at pangangailangan sa pag-aaral ng mag-aaral, at 

tinitiyak na makukuha ng mga mag-aaral ang tulong na kailangan nila nang mas 

maaga. 
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Kaugnay na impormasyon 

• Pagsulong sa mga paaralang K-12 

Mga kaugnay na balita 

• Mga pagtatasa sa pag-aaral na susi sa tagumpay ng mag-aaral sa mga unang 

taon (Abr 20, 2022) 

 

https://www.alberta.ca/moving-forward-in-k-to-12-schools.aspx
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=82389D666C059-A1C5-D918-FFA952C185C992CB
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=82389D666C059-A1C5-D918-FFA952C185C992CB

