
 

  

స్థ త్యం తయ త: 

పాఠశాల విద్ం  

శుభా తభత కోసత 
కుటతబాల కోసత సమాచా  పత్యత 

ఈ సంవత్స రముతో మీ పిల్లలు పాఠశాల్ విద్య ను 

ప్రపారంభిస్తున్న ందున్ మీరు మరియు మీ పిల్లలు 

అందుకు త్గిన్న ట్లలగా సన్నన హం కావాలి. పాఠశాల్ 

విద్య ను ప్రపారంభించడం అనేది ఒక సవాలుగా, అదే 

సమయంలో ఎంతో ఉత్సస హభరిత్ంగా ఉండవచ్చు . ఈ 

సమాచార పప్రత్ంలో మీ చిన్నన రి శైశవ ద్శ శిక్షణ 

కారయ ప్రకమానికి సంబంధంచి మీకు మరియు మీ చిన్నన రికి 

పాఠశాల్ విద్యయ భ్యయ స స్ త్త్య ంత్ర ద్శలో సహాయపడే 

కంత్ సమాచారం అందించబడి ఉంట్లంది. 

మీ పిలలలు జీవియతలో ఇపప టికే అనేక చిన్న  మరియు పెద్ద 

మార్పప లను ఎదురొ్క ని ఉతటార్ప. మీ పిలలలు కొయత 

త్పదేశాలకు వెళ్లలన్ప్పప డు లేదా చాలా యకుొ వసార్పల 

సతద్రిశ తచిన్ప్పప డు (ఉదాహ ణకు, మీర్ప సెలవులకు 

వెళ్లలన్ప్పప డు, పిలలల శైశవ ద్శ శిక్షణకు లేదా కతడరస్థగార్టనెస్థకు 

పతపడత త్పా తభతచిన్ప్పప డు, త్ీడా శిక్షణ కేతత్దాలకు 

పతపిన్ప్పప డు, అలాగే నియం కృత్యం లు కాకుతడా కొయతగా ఏదైనా 

చేిన్ప్పప డు) మీ పిలలలు కొయత పరిిత్తులకు ఎలా 

త్పతిసప తదిసాత రో మరియు వారిక ఏవిధమైన్ సహాయత 

అతదితచాల్సి  ఉతటతదో తెల్సయజేస్తతది. 

పాఠశాల్కు సానుకూల్మైన్ ప్రపారంభం ఎందుకు 

ముఖ్య ం? 

పాఠశాలకు సానుకూలమైన్ త్పా తభత అనేది స్థ త్యం తయ త 

సమయతలో మరియు అతయకనాన  ఎకొు వ వాటిలో మీ 

పిలలలకు మెర్పగైన్ విద్ం  మరియు త్ేయసొ  మైన్ 

విషయాలను అతదిస్తతది. ఇది మీ పిలలల శిక్షణ మరియు 

అభవృదికి తోడాప ట అతదితచడతలో సహాయపడుతుతది 

మరియు వార్ప స్ క్షియతగా, ధై ం తగా న్లుగరితో కలవడానిక 

మరియు బుదికిుశలయతో వం వహరితచడానిక ఉపకరిస్తతది. 

మీ పిల్లల్ పేరు పాఠశాల్లో న్మోదు చేయడం 

అనేక త్పాథమిక పాఠశాలలు పిలలలు పాఠశాల విద్ం ను 

త్పా తభతచడానిక ఒక సతవయి  త మతదు వారి న్మోదు 

త్పత్కయను మే నెలలో త్పా తభసాత ర్ప. మీర్ప పిలలల పేర్పను 

పాఠశాలలో న్మోదు చేిన్ప్పప డు, మీర్ప పాఠశాల 

త్ోత్గామస్థలు మరియు కార్యం చ ణల స్థ త్యం తయర్యల దాా ర్య 

పాఠశాల గురితచి తెలుస్కోవడానిక మరినిన  అవకాశాలను 

పెతచుకోవచుు . అయం తయ త్పభావియమైన్ స్థ త్యం తయర్యలు 

సతవయి  త మగతప్పలోప్ప మరియు పాఠశాల త్పా తభమైన్ 

మొద్టి కొనిన  రోజులలో బాగా విసతృయతగా జర్పగుత్యయి. 

స్ త్త్య ంత్ర ద్శలో పాఠశాల్ ప్రోప్రగామస్లు మరియు 

కార్యయ చరణల్ ఉపయోగం 

పాఠశాల విద్ం కు వెళ్లబోయే ద్శలో స్థ త్యం తయ  త్ోత్గామస్థలు 

మరియు కార్యం చ ణలలో పాలొ్గన్డత వలన్ అవి మీకు 

మరియు మీ పిలలలకు పాఠశాల ఎలా ఉతటతది అని బాగా 

అ త్త చేస్కోవడతలో మరియు పాఠశాలకు హాజ యేం  వేరే 

పిలలలు మరియు కుటతబతతో స్నన హబతధానిన  

పెతపతదితచుకోవడతలో సహాయపడత్యయి. 

స్థ త్యం తయ  అభం సన్ మరియు అభవృది ిత్పకటన్ 

మీ పిలలల ఉపాధాం యులు స్థ త్యం తయ  అభం సన్ మరియు 

అభవృది ినివేదికను (స్థ త్యం తయ  నివేదిక) అతద్జేసాతర్ప. ఈ 

నివేదికలో మీ పిలలల అభర్పచులు, నైప్పణ్యం లు మరియు వారి 

సామర్యత్ ం లు గురితచి స్థకులప తతగా వివరితచబడుతుతది. ఆ 

వివర్యలు ఆ పిలలల వం క తగయ ఇషె్టయిషె్టలు మరియు వారి 

కోసత అనుసరితచాలి్స న్ బోధన్ వ్యం హాల గురితచి కూడా 

తెల్సయజేసాతయి, కావున్ మీ పిలలల పాఠశాల ిబబ తది 

మరియు సనాన హక ఉపాధాం యులు మీ పిలలల గురితచి 

తెలుస్కొని యద్నుగుణతగా శిక్షణ మరియు బోధన్ 

త్ోత్గామస్థల ఏర్యప ట చేసాతర్ప. 

మీర్ప మీ పిలలలను పాఠశాల వేళ్ల యరా్య య పిలలల శిక్షణ 

వహతచే కేతత్దాలకు (OSHC)  పతపితచాలనుకుతటే, 

స్థ త్యం తయ  నివేదిక OSHC కేతత్దానిక కూడా 

అతద్జేయబడుతుతది. స్థ త్యం తయ  నివేదిక మీ పిలలల 

ఆసకుతలను బటి ెOSHC అధాం పకులు బోధతచడానిక 

మరియు శైశవ ద్శ శిక్షణ కేతత్ద్త, పాఠశాల మరియు OSHC 

స్థ త్యం తయ  ద్శలోల  వారి విద్ం  నిర్యటతకతగా కొన్సాగేతదుకు 

సహాయపడుతుతది. 

మీ పిలలలు పాఠశాల విద్ం ను త్పా తభతచేటప్పప డు, వారి 

మాన్ిక పరిణతి అ త్త చేస్కునేతదుకు, యద్నుగుణతగా మీ 

పిలలలకు బోధన్ చేస్నతదుకు ఈ స్థ త్యం తయ  త్పకటన్ 

సహాయపడుతుతది. మీకు మీ పిలలల స్థ త్యం తయ  నివేదిక 

పూరితచబడిన్ కాపీ అతదితచబడుతుతది. 

మీ పిలలల స్థ త్యం తయ  నివేదికలో మీ పిలలల పేస్థర్పల, ప్పటినె్రోజు 

మరియు ఫోటో అలాగే మీ పేర్ప మరియు సతత్పదితప్ప 

వివర్యలతో సహా మీ పిలలల వం క తగయ సమాచా త కొతయ 

ఉతటతది. ఇతదులో సతద్రా్య నుసా తగా మీ పిలలలకు 

బోధన్ చేిన్ ఇయ  శైశవ ద్శ శిక్షకుల పేర్పల మరియు 

సతత్పదితప్ప వివర్యలు కూడా ఉతడవచుు . 

సాధా ణతగా స్థ త్యం తయ  నివేదికలను 4వ టరమ స్థలో 

త్వాస్థస్తతటార్ప, కానీ మీ పిలలలలో మాన్ిక పరిణితి 

వయస్ి కు యగన్టలగా లేకుతటే లేదా బుదిమిాతధం త 

ఉతటే, మీ పిలలల శైశవ ద్శ అధాం పకులు మీకు మరియు మీ 

పిలలల కోసత ఎతచుకున్న  పాఠశాలకు వారి కోసత త్పత్యం కతగా 



 

  

తీస్కోవాల్సి న్ త్శద్కిు సతబతధతచిన్ సమాచా తతో 

స్థ త్యం తయ  నివేదికను జూన/జులై మధం లోనే త్వాయవచుు . 

మీ పిలలల గురితచి మీకు బాగా తెలుస్, కనుక మీ సహకా త 

నివేదికకు ఎతతో విలువైన్ది. మీర్ప స్థ త్యం తయ  నివేదికలోని 

ఒక భాగత పూరిత చేయవలి ఉతటతది. ఈ స్థ త్యం తయ  

నివేదికలోని భాగత పూరిత చేయడత వలన్ మీకు మరియు మీ 

పిలలలకు ఏ విధతగా సహాయపడాలో తెలుస్కోవడతలో 

పాఠశాల వారిక సహాయపడుతుతది. యదాా ర్య మీ పిలలల 

పాఠశాల విద్ం  సతతోషతగా సాగేలా చేయవచుు . 

అలాగే మీ పిలలలు పూరిత చేయవలిన్ విభాగత కూడా ఉతది 

(పెద్దల సహాయతతో, అన్గా మీ ఆధా  ం తలో లేదా మీ 

చినాన రి శైశవ ద్శ ఉపాధాం యుల సహాయతతో). సాధా ణతగా 

ఈ విభాగతలో మీ పిలలలకు   పాఠశాల పటల ఎలాతటి 

ఉతి్య హత ఉతది మరియు పాఠశాల విద్ం  గురితచి వార్ప ఏమి 

ఆలోచిస్తనాన ర్ప వతటి వాటి గురితచిన్ చిత్తీక ణ మరియు 

రికార డస్థలు ఉతటాయి. 

మీ పిలలల పాఠశాల ిబబ తదితో ఏ విధతగా సమాచా త 

పతచుకోబడుతుతది 

2018వ సతవయి  త నుతడి, స్థ త్యం తయ  Insight Assessment 

Platformలో (మూలాం తకన్ సాధనాలు/ఉపక ణ్యలను కల్సగ 

ఉతడే ఆనస్థలైన స్థపాల  స్థఫా మ) హోస్ట ెచేయబడిన్ ఆనస్థలైన 

సాధనానిన  ఉపయోగతచి పూరితచబడుతుతది, 

పతచుకోబడుతుతది మరియు నిలా  చేయబడుతుతది. 

Insight Assessment Platform లో హోస్ట ెచేయబడిన్ మొయతత 

సమాచా త ఆస్ట్స్నలె్సయాలో స్ క్షియతగా నిలా  చేయబడి 

ఉతటతది. 

Insight Assessment Platform ఇపప టికే అనిన  వికెోరియా 

త్పభుయా  పాఠశాలలో ఉపయోగతలో ఉతది మరియు దీని 

సహాయతతో మీ పిలలల శిక్షణ మరియు అభవృది ికోసత 

పాఠశాలలు స్థ త్ తగా నిల్సచిోయే నివేదికలను 

రూపతదిస్తనాన యి. కొనిన  కాం థల్సక్ మరియు సా యతత్య 

పాఠశాలలు కూడా మీ పిలలల స్థ త్యం తయ  నివేదికను Insight 

Assessment Platform దాా ర్య స్వా కరితచవచుు  లేదా మీ 

పిలలల శైశవ ద్శ శిక్షణ కేతత్ద్త నుతడి కాగయతపై త్వాిన్ 

లేదా కతపూం టరస్థలో టైప్ చేిన్ కాపీని సా్వ కరితచవచుు . 

విద్ం  మరియు శిక్షణ శాఖ (శాఖ) యమ విధులు కొనిన తటిని 

ఒపప తద్ రూపతలో బయటి సతసత్లకు అపప గస్తతటాయి. 

ఇలాతటి సతద్రా్య లోల , ఒపప తద్ త్పత్కయలో భాగతగా శాఖ 

వార్ప డేటా భత్ద్య త్పమాణ్యలు పాటితచాల్సి  ఉతటతది. 

Insight Assessment Platform అనేది శాఖ సమాచా  గోపం త్య 

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

అనుగుణతగా ఉతదో లేదో నిశు యితచడానిక గోపం య త్పభావ 

మూలాం తకన్త కూడా ని ా హతచితది. 

స్థ త్యం తయ  నివేదికల నుతడి పతదే సమాచా త మరియు 

కొనిన  పాఠశాలల న్మోదు డేటా ప ం వేక్షణ మరియు 

పరిశోధన్ త్పయోజనాల కోసత శాఖ దాా ర్య 

ఉపయోగతచబడవచుు . ఈ సమాచా త గణ్యతక రూపతలో 

(ఉదా. సతఖం లు మరియు త్గాఫస్థలు) త్పద్రిశ తచబడుతుతది 

మరియు ఏ చినాన రి పేర్ప పేరొ్క న్బడదు. 

Insight Assessment Platform గురితచి మరితయ సమాచా త 

కోసత, డిపారసె్థమెత  ఆఫ ఎడుం కేషన అతడ్ స్ట్టైనితగ్ 

కేతత్దానిన  psts@edumail.vic.gov.au లో సతత్పదితచతడి. 

మరింత్ సమాచారం కోసం 

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

సతద్రిశ తచతడి 

ఈ పత్యత వివిధ భాషలలో అనువదితచబడితది, అవి 

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

అతదుబాటలో ఉనాన యి. 
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