
 

  

સંક્રમણ: શાળાએ 

જવાની એક હકારાત્મક 

શરૂઆત 

પરિવાિો માટે મારિતી પત્રક 

તમે અને તમારં બાળક આ વર્ષમાં આવી ગયાં છો, શાળા શરૂ 

થવામાં હજુ ઘણી વાર છે. શાળાની શરૂઆત પડકારરૂપ અને 

જુસ્સાવાન હોઇ શકે છે અને આ માહહતી પત્રક બાળપણ 

પહેલાનો કાયષક્રમ વર્ષ દરહમયાન તમે અને તમારા બાળકના 

શાળાના સંક્રમણને કેવી રીતે સમથષન આપશે તે હવશેની કેટલીક 

માહહતી પરૂી પાડે છે. 

તમાિા બાળકે જીવનમાાં પિેલાાંથી જ ઘણાાં નાના અને મોટાાં 

સાંક્રમણોનો અનુભવ કર્યો છે. તમારાં  બાળક નવા/ઓછાાં પરિરિત 

પર્યાાવિણ સાથે કેવી િીત ેપ્રરતરક્રર્યા કિ ેછે (ઉદાિિણ તિીકે, જ્યાિ ે

તમે િજા પિ જાઓ, બાળ સાંભાળ અથવા બાળવાડી શરૂ કિો, 

િમતગમત િમવા જાઓ, એક પ્રવૃરિથી બીજી પ્રવૃરિ અથવા 

રનત્ર્યક્રમ અન્ર્ય પિ બદલો) એ તમારાં  બાળક નવી પરિરથથરતઓ સામ ે

કેવી પ્રરતરક્રર્યા આપે છે અને તેમન ેશ્રેષ્ઠિમ કેવી િીત ેસમથાન આપવુાં 

તેનુાં રિત્ર િજૂ કિ ેછે. 

શાળાએ જવાની હકારાત્મક શરૂઆત શા માટે અગત્યની 

છે? 

શાળાએ જવાની એક િકાિાત્મક શરૂઆત સાંક્રમણ અને તે પછીના 

સમર્ય દિરમર્યાન તમાિા બાળક માટે બિેતિ રશક્ષણ અને સુખાકાિી 

તિફ દોિી જાર્ય છે. તે તમાિા બાળકની શીખવાની અન ેરવકાસની 

સાતત્ર્યતાન ેસમથાન આપવામાાં સિાર્ય કિ ેછે અને તેમન ેસુિરક્ષત 

અનુભવવા, રવશ્વાસ કેળવવા અને નવા લોકો અન ેથથળો સાથે 

જોડાવામાાં સમથાન આપે છે. 

શાળામાં તમારા બાળકની નોધંણી 

મોટાભાગની પ્રાથરમક શાળાઓ તમેની નોાંધણીની પ્રરક્રર્યાઓ 

બાળકો શાળાની શરૂઆત કિ ેતેના એક વર્ા પિેલાાં, મે માસમાાં શરૂ 

કિી દે છે. જ્યાિ ેતમે શાળામાાં તમાિા બાળકની નોાંધણી કિાવો, ત્ર્યાિ ે

શાળાએ જવાની શરૂઆતના કાર્યાક્રમો અને પ્રવૃરિઓ માિફત ે

શાળાને જાણવાની તકોન ેવધાિી શકો છો. સૌથી વધુ અસિકાિક 

શરૂઆત વર્ા સમારિની તિત પિેલાાં શરૂ થાર્ય છે અને શાળાએ 

જવાના પ્રથમ થોડાાં રદવસો સુધી રવથતિ ેછે. 

શાળાએ જવાની શરૂઆત કાયષક્રમો અને પ્રવૃહિઓ 

શાળાએ જવાની શરૂઆત કાર્યાક્રમો અને પ્રવૃરિઓમાાં ભાગ લેવાથી 

તમે અને તમાિા બાળકને શાળા કેવી છે તે સાિી િીત ેસમજવા અને 

અન્ર્ય બાળકો અને પરિવાિો કે જઓે શાળાની મુલાકાત લઈ િહ્ાાં 

િશે તેમની સાથે રમત્રતા કેળવવામાાં સિાર્ય કિશ.ે 

ઉિરોિર અભ્યાસ અને હવકાસનું હનવેદન 

તમાિા બાળકના બાળપણના રશક્ષક Transition Learning and 

Development Statement (ઉિિોિિનુાં રનવેદન) લખી આપશે. આ 

ઉિિોિિનુાં રનવેદન તમાિા બાળકની રરિ, કુશળતા અને અવડતનો 

સાિાાંશ જણાવશ.ે તે વ્ર્યરિગત અરભગમ અને રશક્ષણની 

વ્ર્યુિિિનાઓને પણ ઓળખી કાઢશે જથેી તમાિા બાળકની શાળા 

અને પાઠ રશક્ષક ઝડપથી તમાિા બાળકને જાણી શકે અને ર્યોગ્ર્ય 

રશક્ષણ અને શીખવાના કાર્યાક્રમોની ર્યોજના બનાવી શકે. 

જો તમે તમાિા બાળકને શાળાના સમર્ય રસવાર્યની સાંભાળ (OSHC) 

સેવામાાં મોકલવાની ર્યોજના બનાવી િહ્ાાં િોવ, તો ઉિિોિિનુાં 

રનવેદન OSHC સેવા સાથે પણ શેિ કિવામાાં આવી શકે છે. 

ઉિિોિિનુાં રનવેદન OSHC અધ્ર્યાપકોને તમાિા બાળકની રૂરિ 

અનુસાિ ર્યોજના બનાવવા અને બાળપણ, શાળા અને OSHC વચ્િે 

સાતત્ર્યતા જાળવવામાાં સમથાન આપે છે. 

ઉિિોિિનુાં રનવેદન તમારાં  બાળક જ ેિીતે શાળામાાં શીખ ેછે તે 

સમજવા, સમથાન આપવા, તે રવશે સાંિાિ કિવા અને તિફદાિી 

કિવામાાં તમાિી સિાર્ય કિી શકે છે. તમને તમાિા બાળકના સાંપૂણા 

ઉિિોિિના રનવેદનની નકલ પૂિી પાડવામાાં આવશે. 

તમાિા બાળકનુાં ઉિિોિિનુાં રનવેદન તમાિા બાળકનુાં નામ, જન્મ 

તાિીખ અને  ફોટા ઉપિાાંત તમારાં  નામ અને સાંપકા  રવગતો સરિત, 

તમાિા બાળક રવશે કેટલીક વ્ર્યરિગત મારિતી સમાવે છે. જ્યાિ ેતે 

સાંબાંરધત િોર્ય, ત્ર્યાિ ેતે અન્ર્ય બાળપણ પ્રોફેશનલો કે જઓે તમાિા 

બાળકનુાં સમથાન કિી િહ્ાાં િોર્ય તેમનુાં નામ અને સાંપકા  રવગતો પણ 

સમાવશે. 

ઉિિોિિનુાં રનવેદન સામાન્ર્ય િીત ેસત્ર 4 માાં લખવામાાં આવે છે, પિાંત ુ

જો તમારાં  બાળક અપાંગતા અથવા રવકાસલક્ષી રવલાંબ ધિાવતુાં િોર્ય, 

તો તમાિા બાળકના બાળપણના રશક્ષક જરૂિી સમાવશેક સમથાનો 

રવશે તમાિા અને તમાિા બાળકની પસાંદ કિલે શાળા માટે 

વાતાાલાપની શરૂઆત કિવા માટે જૂન/જુલાઇ આસપાસ એક 

પ્રાિાંરભક ઉિિોિિનુાં રનવેદન લખી શકે છે. 

તમે તમાિા બાળક રવશે ઘણુાં બધુ જાણતા િોવાથી રનવેદન પિ 

તમારાં  ર્યોગદાન મૂલ્ર્યવાન છે. તમન ેઉિિોિિનુાં રનવેદન ભિવા માટે 

આમાંરત્રત કિવામાાં આવશે. ઉિિોિિના રનવેદનનો આ રવભાગ 

ભિવાથી શાળાને એ જાણવા મળશ ેકે તેઓ તમન ેઅને તમાિા 

બાળક બન્નેને શાળાની શ્રેષ્ઠ શરૂઆત કિવામાાં કેવી િીત ેસિાર્ય કિી 

શકે. 

તેમાાં તમાિા બાળક માટે ભિવાનો પણ એક રવભાગ છે (એક પુખ્ત 

વર્યની વ્ર્યરિની મદદથી, જ ેતમે અથવા બાળપણના રશક્ષક િોઈ 

શકે છે). આ રવભાગમાાં સામાન્ર્ય િીત ેરિત્રનો સમાવેશ થાર્ય છે અને 

તમારાં  બાળક શુાં જાણવા માટે ઉત્સુક છે અને શાળાની શરૂઆત 

થવા રવશે તે શુાં રવિાિ ેછે તેની નોાંધ કિ ેછે. 



 

  

તમારા બાળકની શાળા સાથે માહહતી કેવી રીતે શેર 

કરવામાં આવે છે 

2018 થી, ઉિિોિિનુાં રનવેદન Insight Assessment Platform 

(આકાિણી ટૂલ્સ/ઇન્થટુમેન્ સ સમાવતુ એક ઑનલાઇન પ્લેટફોમા) પિ 

િોથટ કિવામાાં આવેલ એક ઑનલાઇન ટૂલની મદદથી પૂણા કિી, શેિ 

કિી અને સાંગ્રરિત કિવામાાં આવશે. Insight Assessment 

Platform પિ િોથટ કિવામાાં આવલે બધી મારિતી ઓથટરે રલર્યાની 

અાંદિ સુિરક્ષત િીત ેસાંગ્રરિત થાર્ય છે. 

Insight Assessment Platform તમામ રવક્ટોરિર્યન સિકાિી 

શાળાઓમાાં ઉપર્યોગમાાં લેવાર્ય છે અને શાળાઓને તમાિા બાળકના 

રશક્ષણ અને રવકાસનો રથથિ િકેોડા  બનાવવાની માંજૂિી આપે છે. 

કેટલીક કેથોરલક અને થવરનભાિ શાળાઓને પણ Insight 

Assessment Platform માિફત ેતમાિા બાળકનુાં ઉિિોિિનુાં 

રનવેદન પ્રાિ થઈ શકે છે અથવા તઓેને તમાિા બાળકની બાળપણ 

સેવા તિફથી પેપિ-આધારિત અથવા ઇલેક્ટર ોરનક નકલ પ્રાિ થશે. 

રશક્ષણ અને તાલીમ રવભાગ (રડપાટામેન્ટ) બાહ્ સવેા પ્રદાતાઓ 

સાથે તેના કેટલાક ફાંક્શનોનો કિાિ કિ ેછે. આ જ્યાાં બન ેછે ત્ર્યાાં કિાિ 

પ્રરક્રર્યાના ભાગરૂપે રડપાટામેન્ટ દ્વાિા ડેટા સુિક્ષાના માપનો જરૂિી છે. 

રડપાટામેન્ટના મારિતી ગોપનીર્યતા નીરતના 

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

સુરનરિત કિવા માટે રડપાટામેન્ટ, Insight Assessment Platform 

ની ગોપનીર્યતા અસિની આકાિણી િાથ ધિ ેછે. 

ઉિિોિિના રનવેદનો અને  કેટલાક શાળા પ્રવેશ ડેટાની મારિતીનો 

ઉપર્યોગ દેખિખે અને સાંશોધનના િેતુઓ માટે રડપાટામેન્ટ દ્વાિા 

કિવામાાં આવી શકે છે. આ મારિતી આાંકડાકીર્ય થવરૂપમાાં િજૂ 

કિવામાાં આવશે (દા.ત. સાંખ્ર્યાઓ અને આલેખ) અને વ્ર્યરિગત 

બાળકો નામ િજૂ કિવામાાં આવશ ેનિીાં. 

Insight Assessment Platform રવશે વધુ મારિતી માટે, 

psts@edumail.vic.gov.au પિ રશક્ષણ અને તાલીમ રવભાગનો 

સાંપકા  કિો. 

વધ ુમાહહતી માટે 

કૃપા કિીન ેwww.education.vic.gov.au/transitiontoschool ની 

મુલાકાત લો 

આ દથતાવજેનો ઘણી ભાર્ાઓમાાં અનુવાદ કિવામાાં આવ્ર્યો છે જ ે

www.education.vic.gov.au/transitiontoschool પિ ઉપલબ્ધ છે 

 

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

