
 

  

قالية: بداية تالمرحلة اإلن

 ةللمدرس إيجابية
 ورقة معلومات للعائالت

ء بالذهاب إلى بدالوقت للوكأن بدو ي، سنةال ههذعلى  مطفلكمع  ونتتعّودأنتم بينما 

على  ةراثبالتحدي واإلالمدرسة  ايةبد تتسم. يمكن أن جداا  طويلا ما زال المدرسة 

برنامج حد سواء، وتقدم ورقة المعلومات هذه بعض المعلومات عن كيفية دعم 

 السنة. مرورللنتقال إلى المدرسة مع  مولطفلك مالطفولة المبكرة لك

وتقدم كيفية . تهبالفعل العديد من التحوالت الصغيرة والكبيرة في حيا ملقد شهد طفلك

)على سبيل  المألوفة بعض الشيء بالنسبة لهالبيئات مع البيئات الجديدة/ مل طفلكتفاع

 رعاية األطفال أودأ بالذهاب إلى مركز عندما بأو في عطلة،  ونذهبتالمثال، عندما 

حتى االنتقال من أو ، منازلهمفي للعب مع األطفال اآلخرين الذهاب  وأ، ةضورال إلى

 معن كيفية رد فعل طفلكواضحة ( صورة آخرروتين إلى من أو إلى آخر نشاط 

 جديدة وأفضل السبل لدعمه. مواقفعندما يواجه 

 ؟لماذا تُعتبر البداية اإليجابية للمدرسة مهمة

ل خال يتهورفاه ملتعلم طفلك بالنسبة لمدرسة إلى نتائج أفضلل ةيجابيإلاية االبدتؤدي 

 والتعلم والنم على مساعد على دعم استمرار طفلكت يبعدها. وهنتقال واإلمرحلة 

وأماكن جدد أشخاص مع  لصواالتمقدرته على بالثقة وبيشعر باألمان وكي دعمه لتو

 جديدة.

 تسجيل طفلكم في المدرسة

في السنة أيار/مايو، شهر في األطفال ليات تسجيل عمب تبدأ معظم المدارس االبتدائية

تعظيم  مفي المدرسة، يمكنك م. عند تسجيل طفلكةالمدرس إلىالتي تسبق دخولهم 

االنتقال المتعلقة بمرحلة نشطة األبرامج والللتعرف على المدرسة من خالل  كمفرص

قبل نهاية العام وتمتد إلى ما بعد األيام فعالة الإلنتقال امراحل المدرسة. تبدأ إلى 

 المدرسة.بداية األولى من 

 درسةالبرامج واألنشطة المتعلقة بمرحلة االنتقال إلى الم

 االنتقال إلى المدرسةالمتعلقة بمرحلة نشطة األبرامج وبال ةركاشالمم ساعدكتسوف 

طفال ألاأفضل وإقامة صداقات مع المدرسة بطريقة كيفية عمل فهم  على موطفلكأنتم 

 مدرسة.لاإلى ين سيحضرون ذال ىخرالعائالت األو

TRANSITION LEARNING AND DEVELOPMENT 

STATEMENT (نتقالية للتعلم والتنميةرحلة اإلمبيان ال) 

 Transition Learningتابة المبكرة بكفي مرحلة الطفولة  ممعلم طفلك يقوم

and Development Statement (بيان المرحلة اإلنتقالية للتعلم والتنمية) 

 مهذا اهتمامات طفلك يةنتقالاإلالمرحلة بيان لخص (. سوف ييةنتقالاإلبيان المرحلة )

حتى الفردية واستراتيجيات التدريس أساليب التعامل  حدد أيضا  يومهاراته وقدراته. و

وتخطيط  مبسرعة على طفلكالمرحلة التمهيدية بالتعّرف ومعلم م مدرسة طفلكتتمكن 

 برامج التعلم والتعليم المناسبة.

المدرسة أوقات رعاية خارج الإلى خدمة  مإرسال طفلكرغبون بت مإذا كنت

(OSHC) ، مع خدمة المرحلة اإلنتقالية مشاركة بيان  مكيمكنعندهاOSHC   أيضا .

ودعم  مطفلكلتخطيط إلهتمامات ل OSHCمعلمي  المرحلة اإلنتقاليةبيان  يساعد

 .OSHCة والمدرسة وكرمرحلة الطفولة المب نبيصال االت

تعلم  تأييدوالتحدث عن ودعم و فهم على المرحلة اإلنتقالية انبي مساعدكيأن يمكن 

بيان المرحلة نسخة من تحصلون على المدرسة. سإلى  هنتقالمرحلة إأثناء  مطفلك

 .مالخاص بطفلكالمكتمل اإلنتقالية 

على بعض المعلومات الشخصية عن  مالخاص بطفلكبيان المرحلة اإلنتقالية يحتوي 

 مسمكإ، باإلضافة إلى هوصورت هوتاريخ ميالد مسم طفلكإ، بما في ذلك مطفلك

سم إعلى  حتوي أيضا  يسوف حيثما كان ذلك مالئما ، و. بكم وتفاصيل االتصال

الذين يدعمون خرين يين في مرحلة الطفولة المبكرة اآلالمهنبوتفاصيل االتصال 

 .مطفلك

الرابع، ولكن إذا كان الدراسي الفصل خالل عادة نتقالية اإلالمرحلة كتب بيانات ت  

في مرحلة الطفولة  ميعاني من إعاقة أو تأخر في النمو، يمكن لمعلم طفلك مطفلك

 يونيو/الممتدة بين حزيرانفي الفترة  بكرا  مالمبكرة أن يكتب بيان المرحلة اإلنتقالية 

 مطفلكل اتموهخترتي امع المدرسة ال اتكمبداية محادثبحيث تكون هذه  يوليو/تموزو

 .المدرسةندماجه في إل المطلوبدعم البشأن 

 مستتم دعوتكومة. في البيان قيّ  م، فإن مساهمتكمالكثير عن طفلك ونتعرف مألنك

المرحلة هذا القسم من بيان إكمال . سيساعد يةنتقالاإلالمرحلة قسم من بيان كمال إل

 واحتى تتمكن موطفلك مأنت كمالمدرسة على معرفة كيف يمكن أن تساعد ةنتقالياإل

 لمدرسة.عظيمة لبداية جميعا  من اإلستمتاع ب

أو قد يكون هذا الشخص أنتم )بمساعدة شخص بالغ، و مطفلكيمأله قسم  وهناك أيضا  

األشياء ويسجل  ةالمعلم في مرحلة الطفولة المبكرة(. يتضمن هذا القسم عادة رسم

 لمدرسة.لذهاب إلى ااببدء الفي رأيه  هو المدرسة وماالتي تثير فضوله بشأن 

 ممعلومات مع مدرسة طفلكالبادل كيف يتم ت

ومشاركته وتخزينه  ةاالنتقاليالمرحلة ، سيتم استكمال بيان 2018من عام  عتبارا  إ

 Insight Assessment على هاتفاستضوالتي يتم إستخدام أداة عبر اإلنترنت بإ

Platform  تقييم(. يتم تخزين كافة ال)وهي منصة إلكترونية تحتوي على أدوات

بشكل  Insight Assessment Platformعلى  تهاستضافيتم إالتي المعلومات 

 أستراليا. ضمن آمن

في جميع المدارس  Insight Assessment Platformم استخدإيتّم حاليا  و

ه. قد وّ ونم مم طفلكتعلّ عن سمح للمدارس بإنشاء سجل دائم تالحكومية في فيكتوريا و

المرحلة بيان   علىالمستقلة أيضا  المدارس بعض المدارس الكاثوليكية وحصل ت

تقدم قد أو  Insight Assessment Platformعبر  مطفلكالخاص ب يةنتقالاإل

 .إلكترونيةنسخة ورقية أو م طفلكالخاصة بخدمة الطفولة المبكرة لهم 

 Department of Education and التعليم والتدريب دائرةد اقعتوت

Training  (الدائرة )ات الخارجيين إلنجاز البعض من أعمالهامع مقدمي الخدم .

البيانات كجزء من عملية حماية تدابير بإتخاذ  الدائرةزم توعندما يحدث ذلك، تل

 Insight لمنصةتقييما لألثر على الخصوصية  الدائرةالتعاقد. وقد أجرت 

Assessment Platform  لضمان االمتثال لسياسة خصوصية المعلومات التي

 الدائرةتتبعها 

www.education.vic.gov.au/Pages/privacypolicy 

وبعض بيانات  يةنتقالاإلالمرحلة معلومات من بيانات ال دائرةويمكن أن تستخدم ال

م هذه المعلومات في شكل يتقديتم ألغراض الرصد والبحث. وس ةالتسجيل في المدرس

 طفل.يتم ذكر إسم أي  ولنإحصائي )مثل األرقام والرسوم البيانية( 

 Insight Assessment Platformللحصول على المزيد من المعلومات عن 

عبر البريد اإللكتروني  التعليم والتدريب دائرةيمكنكم اإلتصال ب

sts@edumail.vic.gov.aup. 

http://www.education.vic.gov.au/Pages/privacypolicy
mailto:psts@edumail.vic.gov.au


 

  

 للحصول على المزيد من المعلومات 

 www.education.vic.gov.au/transitiontoschoolالرجاء زيارة الموقع 

لقد تمت ترجمة هذه الوثيقة إلى مجموعة من اللغات والتي تتوفر على الموقع 

www.education.vic.gov.au/transitiontoschool. 
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