
 

  

 : یک آغازمثبت ده مکتبانتقال

 Transition رهنمود ها بخِش خانواده جهت تکمیل

Learning and Development Statement  

 چرا یک آغاز مثبت ده مکتب اهمیت دره؟

آغاز مثبت ده مکتب بخِش آموختن بهتر و نتایج آسایش یک 

  ُمنجر ُموشه.هردو بلدی طفل ُشمو ده دورٔه انتقال و فراترازآن 

وحمایت آنها ده احساس اطمینان  ای ده آموختن وُرشد 

فظت و ارتباط با مردم و جاهای نوکومک ُموکه نه. محا

موزش و اطمینان مؤثِر ومثبت انتقال همچنان حمایت ادامٔه آ

ُرشد طفل تان میشه. تأکید بزرگ باالی ادامٔه آموزش سبب 

شناخت ساختار تجارب قبلی و کنونی طفل تان میشه و آنها ره 

، اعتماد و مرتبط شودن با مردم، کومک ُموکه نه تا مصؤنیت

 احساس که نن.، وقایع، کار های روزمره و درک ره  جاها

ده ارتقای حالت  یک آغاز مثبت ده مکتب تأثیری ُمستقیم 

  جهندگی میان افراد جوان استه.

 

 چی استه؟انتقال آموزش و ُرشد  بیان نامه  

، مکاتب، ِخدمات مواظبت ساعات کودکیاوایل دورٔه ِخدمات 

و خانواده ها تمام ُشرکای  پرورش  (OSHC)خارج از مکتب

آموزش و آسایش اطفال ُموباشه. بلدی آسان ساختن شریک 

یک  ، مکاتب وِخدمات خانواده ها  سازی معلومات میان ِخدمات

Transition Learning and Development 

Statement  ایلاز طرف ِخدمت او ) بیان نامٔه انتقالی( منفرد 

 ه مکتب میرن تحریرشوده استه.کودکی بلدی هرطفل ایکه د

، ُرشد وآسایش طفل بیان نامٔه انتقالی معلومات ده مورد آموزش

بیان نامٔه  میان ِخدمات اوایل کودکی و مکاتب شریک شوده.

نزدیک شودن ،مهارت ها و توانایی ها و انتقالی عالقمندی

ره جهت پُشتیبانی طفل ده  فردی واستراتیژی یا اهداف آموزش

 استه.  خالصه کده سیرآموختن

همه ده ، پُشتیبانی، مفاده دانستن ُشمو ره بیان نامٔه انتقالی میتانه

باره ، ومشوره بلدی آموزش طفل تان که آنها ده مکتب انتقال 

معلومات ده بیان نامٔه انتقالی معلمین ُمو که نن کومک ُموشه. 

پریپ/ آمادگی قبل از مکتب کومک ُموکه نه تا اوالد ُشمو ره 

شناسه و پالِن مناسب آموزش و برنامٔه تدریس ره آماده به ب

ِخدمت ) OSHCاگه ُشموپالن درین که طفل تان ره ده  سازه.

داخل که نین بیان نامٔه  مواظبت ساعت های خارج از مکتب( 

ره کومک میشه تا برنامٔه  OSHCانتقالی همچنان معلمین 

دوام میان و پشتیبانی  بلدی مشغولیت طفل ُشمو ده ِخدمت 

 e ترتیبات شوه.

 

 ،بیان نامٔه انتقالی حاوی بعضی معلومات شخصی شامل نام 

تاریخ تولد وعکس طفل تان، نام و تفصیل معلومات تماس ُشمو 

همچنان ده ای نام وتفصیل تماس اشخاص مسلکی   باشه. ُمو

 اوایل کودکی که طفل ُشمو ره پُشتیبانی ُموکه نن هم میباشه. 

بیان نامٔه انتقالی طفل تان یکی از فعالیت های سهمگیری ده 

انتقال ده مکتب استه که ُشمو وطفل تان میتانین ده او قبل از 

 شروع مکتب وده طول سال اشتراک که نین.

 کدام قسمت بیان نامه  انتقال ره مه خانه پُری که نم؟

ره معلم اوایل کودکی طفل ُشمو تکمیل ُمو که  1.1و 1قسمت 

 نه. 

شاید توسط معلم   اوایل کودکی طفل ُشمو اگه طفل  1.2قسمت

تان تاخیر یا معیوبیتی دشته باشه تکمیل میشه. اشخاص مسلکی 

سهمی ده  دیگٔه اوایل طفولیت که پُشتیبانی طفل تان ره دره شاید

 ای قسمت دشته باشن.

توسط طفل تان قنجغٔه یک کالن که آنها اوره  طفل :2 قسمت

امش ُموکه نه تکمیل یا خانه پِری میشه. میشناسه و احساس آر

ده ای کارُشمویا معلم اوایل کودکی طفل تان میتانه شامل 

 باشین.

بلدی ُشمو استه تا خانه پُری وتکمیل که  خانواده: 3 قسمت  

نین. بلدی ُشمو ای اهمیت دره تا خیاالت خودونخوره ده بیان 

ای قسمت حاوی یک   نامٔه انتقال طفل تان شریک که نین.

سلسله پُرسشهای استه که ُشمو ره ده تسریع آن کومک ُمو که 

نه. پاُسخ دادن برخی یا تمام ای سوال ها میتانه معلم طفل تان و 

ره ) اگر ایجاب که نه( ده جواب طریقه های  OSHCمعلم 

مناسب به طفل تان وخانواده و پُشتیبانی آموزش و ُرشد طفل 

 تان کومک که نه.

واقع خات ُشد که مه قسمت مربوط بیان نامه  انتقالی  چه

 خودونخوره خانه پُری که ُدم؟

خانه پُری که دین ای بخش ره خانواده : 3قسمت وقتیکه ُشمو 

ده معلم اوایل کودکی برگردانین. اگه ُشمو طفل تان ره ده خانه 

  3، آن ره قنجغٔه قسمت کومک که ده باشین طفل 2قسمت پُری 

 برگردانین. 

قسمت های بیان نامٔه  ماوایل کودکی طفل تان تمادورٔه معلم 

 انتقال ره ِگردآوری که ده ویک نقل آن ره ده ُشمو میده. 

همچنان یک نقل بیان نامٔه  اوایل کودکی طفل تاندورٔه معلم 

ئیکه ) جا OSHCانتفال ره قنجغٔه مکتب طفل تان و ِخدمت 

 میسازه.ایجاب که نه( شریک 



 

  

 ،اگه شُمو مطمن نباشین که طفل تان ده کدام مکتب داخل میشه

معلم اوایل کودکی طفل تان ده ُشمو نقل دوم بیان نامٔه انتقال ره 

ُشمو میتانین یک نقل آن ره ده مکتب  ،سپسفراهم ُموکه نه 

 طفل تان وقتیکه طفل تان ره شامل میساختین ُمهیا که نین.

، پس ِخدمت برگردانیده نشوده باشه ده خانواده: 3قسمت اگه 

معلم اوایل کودکی قسمت های تکمیل شوده ره قنجغٔه مکتب 

شریک میسازه و ئیکه ایجاب که نه( )جا OSHC، طفل تان

 یک نقل آنچه که شریک شوده میده تا نگهدارین.

تحقیقات و ابراز نظر از مکاتب نشان داده که شریک ساختن 

مؤفقانٔه انتقال ده مکتب ره ُموکه نه. ده ای معلومات پُشتیبانی 

، اگه نه خواهین که هیچکدام معلومات مربوط ده بارٔه همه حال

طفل تان قنجغٔه مکتب طفل تان شریک شوه، لطفاْ قنجغٔه معلم 

 اوایل کودکی طفل تان آن ره بحث که نین.

 بخِش معلومات بیشتر 

لطفاْ از  

 www.education.vic.gov.au/transitiontoschool 

 بازدید که نین.

ای سند ده یک تعداد زبان ها ترجمه شوده استه که ده  

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

 فراهم میباشه.
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