
 

  

ระยะหวัเลีย้วหวัตอ่: 
การเร ิม่เขา้โรงเรยีน 
อยา่งม ัน่ใจ 
 

แผน่ขอ้มลูส ำหรับครอบครัว 

ในขณะทีท่ำ่นและบตุรของทำ่นด ำเนนิชวีติเขำ้ทีด่แีลว้ในปีนี ้ 
กำรเริม่เขำ้โรงเรยีนยังดเูหมอืนเป็นเรือ่งหำ่งไกล  

กำรเขำ้โรงเรยีนอำจเป็นทัง้ประสบกำรณ์ทีน่่ำตืน่เตน้และ 

ทำ้ทำย แผน่ขอ้มลูนีใ้หข้อ้มลูบำงประกำรเกีย่วกบัเรือ่งทีว่ำ่ 
โปรแกรมเด็กวยัเริม่ตน้ของบตุรของทำ่นจะชว่ยทำ่นและ 

บตุรของทำ่นไดอ้ยำ่งไรในกำรเตรยีมตวัเขำ้สูร่ะยะหัวเลีย้ว 

หัวตอ่ของกำรเขำ้โรงเรยีนในระหวำ่งทีปี่นี้ก ำลงัด ำเนนิไป 

บตุรของทำ่นไดผ้ำ่นระยะหัวเลีย้วหัวตอ่ทัง้ใหญ่และเล็ก 
ในชวีติมำหลำยครัง้แลว้ วธิกีำรทีบ่ตุรของทำ่นตอบสนอง 

สภำพแวดลอ้มใหม่ๆ หรอืทีคุ่น้เคยนอ้ยหน่อย (เชน่  

เมือ่ทำ่นไปเทีย่วพักผอ่น เมือ่ไปเขำ้ศนูยด์แูลเด็กเล็กหรอื 
โรงเรยีนอนุบำล ไปเลน่กับเพือ่นๆ หรอืกำรเปลีย่นจำกกำร 

ท ำกจิกรรมหนึง่หรอืกจิวตัรหนึง่ไปท ำสิง่อืน่ตอ่ไป) จะชว่ย 
ท ำใหม้องเห็นภำพวำ่บตุรของทำ่นตอบสนองสถำนกำรณ์ 

ใหม่ๆ  อยำ่งไร และจะใหก้ำรสนับสนุนเขำอย่ำงดทีีส่ดุได ้

อยำ่งไร 

ท าไมการเร ิม่เขา้โรงเรยีนอยา่งม ัน่ใจจงึเป็นเรือ่ง 
ส าคญั? 

กำรเริม่เขำ้โรงเรยีนอยำ่งมั่นใจน ำไปสูก่ำรเรยีนรูแ้ละ 

ควำมเป็นอยู่อยำ่งปกตสิขุทีด่ขี ึน้แกบ่ตุรของทำ่นทัง้ใน 
ระยะหัวเลีย้วหัวตอ่และกำลขำ้งหนำ้ นอกจำกนัน้  

กำรเริม่เขำ้โรงเรยีนอยำ่งมั่นใจยังชว่ยควำมตอ่เนือ่งของกำร 
เรยีนรูแ้ละกำรพัฒนำของบตุรของทำ่น อกีทัง้ยังชว่ยท ำให ้

พวกเขำรูส้กึปลอดภัย มั่นใจ และสรำ้งควำมสมัพันธก์บัผูค้น 

และสถำนทีใ่หม่ๆ อกีดว้ย 

การลงทะเบยีนบุตรของทา่นทีโ่รงเรยีน 

โรงเรยีนชัน้ประถมสว่นใหญจ่ะเริม่เปิดรับกำรลงทะเบยีน 
ในเดอืนพฤษภำคมปีกอ่นหนำ้ทีเ่ด็กจะเขำ้โรงเรยีน เมือ่ทำ่น 

ลงทะเบยีนบตุรของทำ่นทีโ่รงเรยีน ทำ่นสำมำรถใชโ้อกำสนี้ 
เรยีนรูเ้รือ่งเกีย่วกับโรงเรยีนใหม้ำกขึน้ผำ่นทำงโปรแกรม 

และกจิกรรมในระยะหัวเลีย้วหัวตอ่ ระยะหัวเลีย้วหัวตอ่ทีม่ ี

ประสทิธภิำพมำกทีส่ดุจะเริม่ขึน้เป็นเวลำนำนกอ่นปลำยปี  

และยดืเยือ้ไปจนถงึสองสำมวนัแรกของกำรเปิดเรยีน 

โปรแกรมและกจิกรรมโรงเรยีนในระยะหวัเลีย้วหวัตอ่ 

กำรเขำ้ร่วมโปรแกรมและกจิกรรมในระยะหัวเลีย้วหัวตอ่ 

ของโรงเรยีนจะชว่ยใหท้ำ่นและบตุรของทำ่นมคีวำมเขำ้ใจ 

ดขีึน้วำ่โรงเรยีนจะเป็นอย่ำงไร และยังชว่ยสรำ้งมติรภำพกบั 

เด็กอืน่ๆ และครอบครัวอืน่ๆ ทีจ่ะเขำ้เรยีนทีโ่รงเรยีนอกีดว้ย 

ค าแถลงเกีย่วกบัการเรยีนและการพฒันาในระยะ 

หวัเลีย้วหวัตอ่ 

ครูสอนเด็กวัยเริม่ตน้ของบตุรของทำ่นจะเขยีน Transition  

Learning and Development Statement (ค ำแถลงเกีย่วกบั 

ระยะหัวเลีย้วหัวตอ่) โดยจะสรุปควำมสนใจ ทักษะ และ 

ควำมสำมำรถตำ่งๆ ของบตุรของทำ่น นอกจำกนัน้ค ำแถลงนี้ 
ยังระบวุธิกีำรเขำ้ถงึเฉพำะบคุคลและกลยทุธก์ำรสอนตำ่งๆ  

เพือ่ทีโ่รงเรยีนและครูชัน้เตรยีม (เพร็ป ทเีชอร)์ ของบตุร 
ของทำ่น สำมำรถเขำ้ใจบตุรของทำ่นไดอ้ย่ำงรวดเร็ว และ 

วำงแผนโปรแกรมกำรเรยีนกำรสอนตำ่งๆ ไดอ้ย่ำงเหมำะสม  

หำกทำ่นก ำลงัวำงแผนทีจ่ะสง่บตุรของทำ่นไปยังศนูยบ์รกิำร 
ดแูลเด็กนอกเวลำเรยีน (Outside School Hours Care -  
OSHC) ทำ่นสำมำรถน ำค ำแถลงระยะหัวเลีย้วหัวตอ่นีไ้ป 
พจิำรณำร่วมกบัศนูยบ์รกิำรดแูลเด็กนอกเวลำเรยีนไดด้ว้ย  

ค ำแถลงเกีย่วกบัระยะหัวเลีย้วหัวตอ่จะชว่ยครทูีศ่นูย ์OSHC  
ในกำรวำงแผนเกีย่วกบัควำมสนใจของเด็ก และชว่ยสง่เสรมิ 

ควำมตอ่เนือ่งระหวำ่งเด็กในวยัเริม่ตน้ โรงเรยีน และ 

ศนูยบ์รกิำรดแูลเด็กนอกเวลำเรยีน 

ค ำแถลงระยะหัวเลีย้วหัวตอ่ยังสำมำรถชว่ยใหท้ำ่นเขำ้ใจ  

สนับสนุน ตดิตอ่สือ่สำร และเป็นปำกเสยีงส ำหรับกำรเรยีนรู ้
ของบตุรของทำ่นเนือ่งจำกพวกเขำอยูใ่นระยะหัวเลีย้วหัวตอ่ 

ของกำรเขำ้โรงเรยีน ทำ่นจะไดรั้บค ำแถลงเกีย่วกบัระยะ 

หัวเลีย้วหัวตอ่ฉบับสมบรูณ์ของบตุรของทำ่นชดุหนึง่ดว้ย 

ค ำแถลงเกีย่วกบัระยะหัวเลีย้วหัวตอ่ของบตุรของทำ่น 

บรรจขุอ้มลูสว่นตวับำงประกำรของบตุรของทำ่นรวมถงึ ชือ่  
วนัเดอืนปีเกดิ และภำพถำ่ย รวมถงึชือ่และขอ้มูลกำรตดิตอ่ 

ของทำ่นเองดว้ย นอกจำกนัน้ หำกมคีวำมเกีย่วขอ้ง  
ค ำแถลงเกีย่วกบัระยะหัวเลีย้วหัวตอ่อำจระบชุือ่และขอ้มลู 

กำรตดิตอ่ของผูเ้ชีย่วชำญดำ้นเด็กวยัเริม่ตน้ทำ่นอืน่ๆ  

ทีก่ ำลงัชว่ย เหลอืบตุรของทำ่นอยู ่ 

โดยปกตแิลว้ค ำแถลงเกีย่วกบัระยะหัวเลีย้วหัวตอ่จะเขยีน 

ขึน้ในภำคเรยีนที ่4 แตถ่ำ้บตุรของทำ่นมคีวำมพกิำรหรอื 
มพัีฒนำกำรลำ่ชำ้ นักกำรศกึษำดำ้นเด็กวยัเริม่ตน้ของบตุร 

ของทำ่นอำจเขยีนค ำแถลงเกีย่วกับระยะหัวเลีย้วหัวตอ่ตัง้แต่ 

ประมำณเดอืนมถินุำยน/กรกฎำคม เพือ่เริม่ตน้กำรสนทนำ 
กบัทำ่นและกบัโรงเรยีนทีท่ำ่นเลอืกไวส้ ำหรับบตุรเกีย่วกบั 

ควำมชว่ยเหลอืทีจ่ ำเป็น 

เนือ่งจำกทำ่นทรำบเรือ่งเกีย่วกับบตุรของทำ่มำกทีส่ดุ  

ขอ้มลูทีท่ำ่นใหใ้นค ำแถลงระยะหัวเลีย้วหัวตอ่จงึมคีณุคำ่ 

มำก ทำ่นจะไดรั้บเชญิใหก้รอกขอ้ควำมในสว่นหนึง่ของ 
ค ำแถลงเกีย่วกบัระยะหัวเลีย้วหัวตอ่ กำรกรอกขอ้มลู 

ในสว่นนีข้องค ำแถลงเกีย่วกับระยะหัวเลีย้วหัวตอ่จะชว่ยให ้
โรงเรยีนทรำบวำ่จะสำมำรถชว่ยเหลอืทำ่นและบตุรของทำ่น 



 

  

ไดอ้ยำ่งไรบำ้ง เพือ่ใหท้ำ่นและบตุรของทำ่นเริม่ตน้ดว้ยด ี

ทีโ่รงเรยีน  

นอกจำกนัน้ ยังมขีอ้มูลอกีสว่นหนึง่ทีบ่ตุรของทำ่นจะตอ้ง 
กรอก (โดยอำศัยควำมชว่ยเหลอืจำกผูใ้หญ ่ซึง่อำจเป็น 

ทำ่นหรอืครูสอนเด็กวยัเริม่ตน้) โดยปกตสิว่นนีจ้ะรวมถงึ 
ภำพวำดและบนัทกึเกีย่วกบัสิง่ทีบ่ตุรของทำ่นอยำกทรำบ 

เกีย่วกบัโรงเรยีน และสิง่ทีพ่วกเขำคดิเกีย่วกับกำรเริม่เขำ้ 

โรงเรยีน 

จะแบง่ปนัขอ้มูลกบัโรงเรยีนของบุตรของทา่น 
ไดอ้ยา่งไร 

จำกปี พ.ศ.  (2018) เป็นตน้ไป ค ำแถลงเกีย่วกับ 

ระยะหัวเลีย้วหัวตอ่จะเสร็จสมบรูณ์ แบง่ปัน และเก็บไว ้

โดยใชเ้ครือ่งมอืออนไลนท์ีอ่ยู่บน Insight Assessment  
Platform (แพลตฟอรม์ออนไลนท์ีม่เีครือ่งมอื/อปุกรณ์กำร 

ประเมนิตำ่งๆ) ขอ้มลูทัง้หมดทีอ่ยูบ่น Insight Assessment  
Platform จะถกูเก็บไวอ้ยำ่งปลอดภัยในประเทศออสเตรเลยี 

โรงเรยีนรัฐบำลทัง้หมดของรัฐวกิตอเรยีใช ้Insight  

Assessment Platform อยูแ่ลว้ และอนุญำตใหโ้รงเรยีน 

ตำ่งๆ สรำ้งบนัทกึทีค่งทนเกีย่วกบักำรเรยีนรูแ้ละ 

กำรพัฒนำของบตุรของทำ่น โรงเรยีนคำทอลกิและโรงเรยีน 
เอกชนบำงแหง่อำจไดรั้บค ำแถลงเกีย่วกบัระยะหัวเลีย้ว 

หัวตอ่ของบตุรของทำ่นผำ่นทำง Insight Assessment  
Platform หรอือำจไดรั้บเป็นเอกสำรกระดำษ หรอื 

ทำงอเิล็กทรอนกิสจ์ำกศนูยบ์รกิำรเด็กวยัเริม่ตน้ของบตุร 

ของทำ่น 

กระทรวงศกึษำธกิำรและกำรฝึกอบรม (กระทรวงฯ )  

ท ำสญัญำวำ่จำ้งกับผูใ้หบ้รกิำรภำยนอกเพือ่รับงำนบำงอย่ำง 
ไปจัดท ำ ในกรณีเชน่นี ้กระทรวงฯ จ ำเป็นตอ้งใชม้ำตรกำร 

ควำมปลอดภัยของขอ้มลูในฐำนะเป็นสว่นหนึง่ของขัน้ตอน 
กำรท ำสญัญำ กระทรวงฯ ไดด้ ำเนนิกำรประเมนิผลกระทบ 

ดำ้นควำมเป็นสว่นตัวของ Insight Assessment Platform  

เพือ่ใหแ้น่ใจวำ่เป็นไปตำมนโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มูล 

สว่นบคุคลของกระทรวงฯ 

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

กระทรวงฯ อำจใชข้อ้มลูจำกค ำแถลงเกีย่วกับระยะหัวเลีย้ว 

หัวตอ่และขอ้มลูกำรลงทะเบยีนเขำ้เรยีนบำงขอ้เพือ่ 

จดุประสงคข์องกำรควบคมุและกำรวจิัยคน้ควำ้  
กำรเสนอขอ้มูลนีจ้ะกระท ำในรูปแบบสถติ ิ(เชน่ ตวัเลข 

และกรำฟ) และจะไมร่ะบชุ ือ่ของเด็กแตล่ะคน 

ส ำหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับ Insight Assessment Platform  

โปรดตดิตอ่กระทรวงศกึษำธกิำรและกำรฝึกอบรม ที ่ 

psts@edumail.vic.gov.au 

 

 

ส าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ 

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

เอกสำรฉบบันี้ไดรั้บกำรแปลเป็นภำษำตำ่งๆ หลำยภำษำ   

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