
 

  

நிலைமாற்றம்: 

பாடசாலைக்குச ்

சசை்ை 

ஏற்புறுதியான 

ஒரு ச ாடக்கம் 

குடும்பங்களுக்கான தகவல் 

தாள் 

நீங்களும் உங்களுலடய குழந்ல யும் 

உங்கலை இந்  வருட ்திற்குப் 

பரிசச்யமாக்கிக் சகாை்லகயிை், 

பாடசாலைக்குச ்சசை்ை ் ச ாடங்குவது 

என்பது நீண்டச ாரு பயணமாக ் ச ரிகிறது.  

பாடசாலைக்குச ்சசை்ை ் ச ாடங்குவது 

என்பது சவாைானதும் பரபரப்பானதும் ஆகும். 

இந்  ்  கவை்  ாைானது வருடம் கடந்து 

சசை்லகயிை் பாடசாலைக்கான 

நிலைமாற்ற ்திற்கு உங்களுலடய 

குழந்ல யின் ஆரம்பகாைக் குழந்ல ப்பருவ 

நிகழ்சச்ி எப்படி உங்களுக்கும் உங்களுலடய 

குழந்ல க்கும் ஆ ரவைிக்கும் என்பது பற்றிய 

சிை  கவை்கலை வழங்கும். 

உங்களுடைய குழந்டத ஏற்கனவவ 

வாழ்க்டகயில் பல சிறியதும் பபரியதுமான 

நிடலமாற்றங்கடள எதிரப்காண்டுள்ளார.் 

புதிய/குடறந்த பரிசச்யமான சுற்றாைல்களுக்கு 

உங்களுடைய பிள்டள எப்படி எதிரத்்தாக்கம் 

புரிகிறார ்(உதாரணமாக, நீங்கள் 

விடுமுடறக்குச ்பசல்லும் வபாது, குழந்டதப் 

பராமரிப்பு அல்லது பாலர ்பாைசாடலக்குச ்

பசல்லத் பதாைங்கும் வபாது, விடளயாைட்ு 

நிகழ்வுகளுக்குச ்பசல்லும் வபாது, ஒரு 

பசயற்பாை்டிலிருந்து அல்லது வழக்கமான 

பசயற்பாை்டிலிருந்து அடுத்த பசயற்பாைட்ுக்கு 

நிடலமாறும் வபாது கூை) என்பது, உங்களுடைய 

குழந்டதயானது புதிய சூழ்நிடலகளுக்கு 

எப்படிச ்பசயற்படுகிறார ்மற்றும் அவற்றுக்கு 

எவ்வளவு சிறப்பாக ஆதரவளிக்கிறார ்என்ற ஒரு 

உருப்பைத்டத வழங்குகிறது. 

பாடசாலைக்குச ்சசை்ை ஏற்புறுதியான 

ஒரு ச ாடக்கம் ஏன் முக்கியம்? 

பாைசாடலக்குச ்பசல்ல ஏற்புறுதியான ஒரு 

பதாைக்கம் இருப்பது, நிடலமாற்றம் மற்றும் 

அதற்கு அப்பாலான காலகை்ைம் ஆகிய 

இரண்டின் வபாதும் உங்களுடைய குழந்டதக்கு 

சிறந்த கற்றலுக்கும் நலவாழ்வுப் பலன்களுக்கும் 

வழிவகுக்கும். இது உங்களுடைய குழந்டதயின் 

பதாைரச்ச்ியான கற்றல் மற்றும் அபிவிருத்திக்கு 

ஆதரவளிக்க உதவுவவதாடு, புதியவரக்டளயும் 

புதிய இைங்கடளயும் பாரக்்கும் வபாது 

அவரக்ளுக்கு பாதுகாப்பான, நம்பிக்டகயான, 

ஈடுபாைான உணரட்வ ஏற்படுத்தவும் உதவும். 

உங்களுலடய குழந்ல லயப் 

பாடசாலையிை் சசர ்் ை் 

பபரும்பாலான பாலர ்பாைசாடலகள், 

குழந்டதகள் பாைசாடலக்குச ்பசல்லத் 

பதாைங்குவதற்கு முன்னுள்ள வருைத்தின் வம 

மாதத்தில் தமது வசரக்்டகச ்பசயற்பாடுகடள 

ஆரம்பிக்கின்றன. உங்களுடைய குழந்டதடயப் 

பாைசாடலயில் வசரக்்கும் வபாது, பாைசாடலக்கு 

நிடலமாறுதல் குறித்த நிகழ்சச்ிகள் மற்றும் 

பசயற்பாடுகளின் ஊைாக பாைசாடலடயப் 

பற்றித் பதரிந்துபகாள்ளும் வாய்ப்புகடள 

அதிகரித்துக் பகாள்ளலாம். மிகவும் 

விடனத்திறனான நிடலமாற்றங்கள் ஆனடவ 

வருை முடிவுக்கு முன்பாக நன்கு பதாைங்கி, 

பாைசாடல பதாைங்கிய பின் முதல் சில நாைக்ள் 

வடர நீடிக்கின்றன. 

பாடசாலைக்கு நிலைமாறு ை் குறி ்  

நிகழ்சச்ிகை் மற்றும் சசயற்பாடுகை் 

பாைசாடலக்கு நிடலமாறுதல் குறித்த 

நிகழ்சச்ிகள் மற்றும் பசயற்பாடுகளில் 

பங்குபற்றுவது, பாைசாடல எடதப் வபால 

இருக்கும் என்று சிறப்பாக விளங்கிக் 

பகாள்வதற்கும், பாைசாடலக்கு வரவுள்ள இதர 

குழந்டதகள் மற்றும் குடும்பங்களுைன் 

சிவனகிதங்கடள வளரத்்துக் பகாள்வதற்கும் 

உங்களுக்கும் உங்களுடைய குழந்டதக்கும் 

உதவும்.  

TRANSITION LEARNING AND DEVELOPMENT 

STATEMENT (நிலைமாற்றக் கற்றை் மற்றும் 

வைரச்ச்ி அறிக்லக) 

உங்களுடைய குழந்டதயின் ஆரம்பகை்ை 

குழந்டதப்பருவ ஆசிரியர ்Transition Learning and 

Development Statement (நிடலமாற்ற அறிக்டக - 



 

  

Transition Statement) ஒன்டற எழுதுவார.் இந்த 

நிடலமாற்றநிடலமாற்ற அறிக்டகயானது 

உங்களுடைய குழந்டதயின் ஆரவ்ங்கள், 

திறடமகள், ஆற்றல்கள் ஆகியவற்டறத் 

பதாகுத்துக் கூறும். இது தனிப்பை்ை 

அணுகுமுடறகடளயும் கற்பித்தல் 

உத்திகடளயும் கூை அடையாளப்படுத்திக் 

காைட்ும், இதனால் உங்களுடைய குழந்டதயின் 

பாைசாடலயும் அடுத்த வகுப்பின் ஆசிரியரும் 

உங்களுடைய குழந்டதடயப் பற்றி விடரவாக 

அறிந்துபகாண்டு, பபாருத்தமான கற்றல் மற்றும் 

கற்பித்தல் நிகழ்சச்ிகடளத் திை்ைமிை முடியும். 

உங்களுடைய குழந்டதடய பாைசாடல இல்லாத 

வநரங்களில் கவனிக்கும் (Outside School Hours Care -

OSHC) வசடவக்கு அனுப்பத் திை்ைமிடுகிறீரக்ள் 

என்றால், இந்த நிடலமாற்றநிடலமாற்ற 

அறிக்டகடய OSHC வசடவயுைனும் பகிரலாம். 

உங்களுடைய குழந்டதயின் ஆரவ்ங்களுக்கு 

ஏற்பத் திை்ைமிைவும், ஆரம்பகை்ை குழந்டதப் 

பருவம், பாைசாடல மற்றும் OSHC ஆகியவற்றுக்கு 

இடையில் பதாைரச்ச்ி இருக்குமாறு பசய்யவும் 

OSHC பயிற்றுநரக்ளுக்கு 

நிடலமாற்றநிடலமாற்ற அறிக்டக உதவும்.  

உங்களுடைய குழந்டத, பாைசாடலக்கு 

நிடலமாறும் வபாது, அவரது கற்றல் பற்றி 

விளங்கிக்பகாள்ள, அதற்கு ஆதரவாக இருக்க, 

அடதப்பற்றித் தகவலறிய மற்றும் ஆதரித்துப் 

வபச, நிடலமாற்ற அறிக்டக உங்களுக்கு 

உதவலாம். உங்களுடைய குழந்டதயின் பூரத்்தி 

பசய்த நிடலமாற்ற அறிக்டகயின் பிரதி 

உங்களிைம் வழங்கப்படும். 

உங்களுடைய குழந்டதயின் நிடலமாற்ற 

அறிக்டகயில், உங்களுடைய குழந்டதயின் 

பபயர,் பிறந்த திகதி மற்றும் புடகப்பைம் உை்பை 

அவடரப் பற்றிய சில தனிப்பை்ை தகவல்களும் 

உங்களுடைய பபயர ்மற்றும் பதாைரப்ு 

விபரங்களும் இருக்கும். பபாருத்தமானதாக 

இருந்தால், இதில் உங்களுடைய குழந்டதக்கு 

ஆதரவளிக்கின்ற இதர ஆரம்பகை்ை 

குழந்டதப்பராய நிபுணரக்ளின் பபயர ்மற்றும் 

பதாைரப்ு விபரங்களும் கூை இருக்கும். 

நிடலமாற்ற அறிக்டககள் வழக்கமாக 4ஆம் 

தவடணயில் எழுதப்படுகின்றன, ஆனாலும் 

உங்களுடைய குழந்டதக்கு இயலாடம அல்லது 

வளரச்ச்ியில் தாமதம் இருந்தால், வசரக்்க 

வவண்டிய ஆதரவுகள் பற்றி உங்களுைனும் 

உங்களுடைய குழந்டதயின் வதரவ்ுபசய்த 

பாைசாடலயுைனும் உடரயாைடலத் பதாைங்கும் 

வடகயில் யூன்/யூடல மாதமளவில் முன்கூை்டிய 

நிடலமாற்ற அறிக்டகடய உங்களுடைய 

குழந்டதயின் ஆரம்பகை்ை குழந்டதப்பருவப் 

பயிற்றுநர ்எழுதக் கூடும். 

உங்களுடைய குழந்டதடயப் பற்றி 

உங்களுக்குத் தான் மிக அதிகளவில் பதரியும் 

என்பதால், அறிக்டகக்கு உங்களுடைய 

பங்களிப்பு பபறுமதியானது. நிடலமாற்ற 

அறிக்டகயின் ஒரு பிரிடவ நிரப்புமாறு 

அடழக்கப்படுவீரக்ள். நிடலமாற்ற 

அறிக்டகயின் இந்தப் பிரிடவ நிரப்புவது, 

நீங்களும் உங்களுடைய குழந்டதயும் 

பாைசாடலக்கு சிறந்தபதாரு பதாைக்கத்டதப் 

பபறக் கூடிய வடகயில், உங்களுக்கு எப்படி 

உதவலாம் என்ற விபரத்டதப் பாைசாடல 

அறிந்துபகாள்ள உதவும். 

உங்களுடைய குழந்டத நிரப்ப வவண்டிய ஒரு 

பிரிவும் கூை உள்ளது (பபரியவர ்ஒருவரின் 

உதவியுைன் நிரப்பலாம், அந்தப் பபரியவர ்

நீங்களாகவவா ஆரம்பகை்ை குழந்டதப்பருவ 

ஆசிரியராகவவா இருக்கலாம்). இந்தப் பிரிவில் 

வழக்கமாக பாைசாடல பற்றி உங்களுடைய 

குழந்டதக்குப் பிடித்தது என்ன, பாைசாடலக்குச ்

பசல்லத் பதாைங்குவது பற்றி அவர ்என்ன 

நிடனக்கிறார ்ஆகியவற்டற உள்ளைக்கும் 

வடரதலும் பதிவுகளும் இருக்கும். 

எப்படி உங்களுலடய குழந்ல யின் 

பாடசாலையுடன்  கவை் பகிரப்படும் 

2018 பதாைக்கம், நிடலமாற்ற அறிக்டகயானது  

Insight Assessment Platform (மதிப்பீைட்ுக் 

கருவிகள்/உபகரணங்கடளக் பகாண்டிருக்கும் 

ஒன்டலன் பணித்தளம்)-இல் வழங்கப்படும் 

ஒன்டலன் கருவிடய உபவயாகித்வத பூரத்்தி 

பசய்யப்படும், பகிரப்படும் மற்றும் 

வசமிக்கப்படும். Insight Assessment Platform இல் 

வழங்கப்படும் சகல தகவலும் 

அவுஸ்திவரலியாவுக்குள் பாதுகாப்பாகச ்

வசமிக்கப்படும். 

Insight Assessment Platform ஆனது விக்வராறிய 

அரசாங்கப் பாைசாடலகள் அடனத்திலும் 

ஏற்கனவவ உபவயாகத்தில் உள்ளது, இது 

உங்களுடைய குழந்டதயின் கற்றல் மற்றும் 

வளரச்ச்ி பற்றிய நிடலத்திருக்கும் பதிடவ 

உருவாக்குவதற்குப் பாைசாடலகடள 

அனுமதிக்கும். சில கத்வதாலிக்க மற்றும் 

தனியார ்பாைசாடலகளும் கூை Insight Assessment 

Platform ஊைாக உங்களுடைய குழந்டதயின் 



 

  

நிடலமாற்ற அறிக்டகடயப் பபறக் கூடும் 

அல்லது அவரக்ள் உங்களுடைய குழந்டதயின் 

ஆரம்பகை்ை குழந்டதப்பருவச ்

வசடவகளிைமிருந்து காகிதத்தில் அல்லது 

இரத்திரனியல் பிரதிடயப் பபறுவாரக்ள். 

கல்வி மற்றும் பயிற்சித் திடணக்களம் 

(திடணக்களம்) தமது பதாழிற்பாடுகளில் 

சிலவற்டற பவளிப்புற வசடவ வழங்குநரக்ளிைம் 

ஒப்பந்தம் பகாடுக்கிறது. இவ்வாறு நிகழும் 

வபாது, ஒப்பந்தமிடும் பசயலின் ஒரு பகுதியாக 

தரவுப் பாதுகாப்பு நைவடிக்டககடளத் 

திடணக்களம் எடுக்க வவண்டியுள்ளது. 

திடணக்களத்தின் தகவல் தனியுரிடமக் 

பகாள்டகயுைனான 

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

இணக்கத்டத உறுதிபசய்வதற்காக,  Insight 

Assessment Platform இன் தனியுரிடமத ்தாக்க 

மதிப்பீைட்ைத் திடணக்களம் நைத்தியுள்ளது. 

நிடலமாற்ற அறிக்டககளிலுள்ள தகவலும் 

பாைசாடலச ்வசரக்்டகத் தரவுகள் சிலவும் 

கண்காணிப்பு மற்றும் ஆராய்சச்ி 

வநாக்கங்களுக்காக திடணக்களத்தால் 

உபவயாகிக்கப்பைலாம். இந்தத் தகவலானது 

புள்ளிவிவர வடிவத்தில் (உ-ம். இலக்கங்கள் 

மற்றும் வடரபுகள்) விளக்கப்படும், அதில் 

தனிப்பை்ை குழந்டதகளின் பபயரக்ள் 

இருக்காது. 

Insight Assessment Platform பற்றிய வமலதிக 

தகவல்களுக்கு, psts@edumail.vic.gov.au என்ற 

முகவரியில் கல்வி மற்றும் பயிற்சித் 

திடணக்களத்டதத ்பதாைரப்ுபகாள்ளுங்கள். 

சமைதிக  கவலுக்கு 

Www.education.vic.gov.au/transitiontoschool -ஐப் 

பாருங்கள் 

இந்த ஆவணமானது பல பமாழிகளில் 

பமாழிபபயரக்்கப்பைட்ுள்ளது, அவற்டற 

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

பாரக்்கலாம். 

 

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