
 

  

മാറ്റം: ശുഭകരമായ 

വിദ്യാലയജീവിതാ
രംഭം 
 

കുടുുംബ ുംഗങ്ങൾക്്ക Transition Learning and 
Development Statement പൂർത്തിയ ക്ക ൻ 
സഹ യിക്കുന്നതിനുള്ള മ ർഗഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

വിദ്യ ലയജീവിത രുംഭും ശുഭകരമ യിരിദ്ദക്കണ്ടതിന്റെ 
പ്പ ധ നയന്റമന്ത ണ്? 

വിദ്യ ലയ ജീവിതത്തിന് ഒരു ശുഭകരമ യ തുടക്കും 
ലഭിക്കുന്നത് വിദ്യ ലയപ്പദ്ദവശനഘട്ടത്തിലുും 
അതിനുദ്ദശഷവുും നന്ന യി പഠിക്ക നുും 
സദ്ദന്ത ഷദ്ദത്ത ന്റടയിരിക്ക നുും നിങ്ങളുന്റട കുട്ടിന്റയ 
സഹ യിക്കുന്നു. വിദ്യ ലയജീവിതത്തിദ്ദലക്കുള്ള മ റ്റും 
ഫലപ്പദ്വുും ശുഭകരവുമ യ രീതിയില ന്റണന്്ന 
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് നിങ്ങളുന്റട കുട്ടിയുന്റട പഠനത്തിന്റെയുും 
വിക സത്തിന്റെയുും തുടർച്ചയ്ക്്ക സഹ യകരമ വുും. 
പഠനത്തിന്റെ തുടർച്ചയ്ക്്ക ഊന്നൽ നൽകുദ്ദപ ൾ, 
നിങ്ങളുന്റട കുട്ടിയ്ക്്ക മുപുണ്ട യിട്ടുള്ളതുും 
ഇദ്ദപ്പ ഴുള്ളതുമ യ അനുഭവങ്ങന്റള വികസവരമ ക്കുന്നത് 
അവർക്്ക സുരക്ഷിതദ്ദബ ധവുും  ആത്മവിശവ സവുും 
നൽകുകയുും ആളുകൾ, സഥലങ്ങൾ, സുംഭവങ്ങൾ, 
ദ്ിനചരയകൾ, മനസസ ില ക്കുന്ന ക രയങ്ങൾ എന്നിവയുമ യി 
നിരന്തര സപർക്കത്തില ന്റണന്ന ദ്ദത ന്നൽ 
അവരിലുണ്ട ക്കുകയുും ന്റചയ്യുന്നു. കുട്ടികൾക്്ക 
വിദ്യ ലയജീവിതത്തിന് ശുഭകരമ യ തുടക്കും ലഭിക്കുന്നത് 
അവർ യൗവ്വനത്തിൽ സഥിദ്ദര ത്സ ഹമുള്ളവര യി 
തീരുന്നതിൽ പങ്കുവഹിക്കുന്നു. 

THE TRANSITION LEARNING AND 
DEVELOPMENT STATEMENT എന്ന ൽ എന്ത ണ്? 

ശിശുദ്ദക്ഷമ ദ്ദസവനങ്ങൾ, വിദ്യ ലയങ്ങൾ, വിദ്യ ലയ സമയും 
കഴിഞ്ഞുള്ള പരിചരണ ദ്ദസവനങ്ങൾ (OSHC), 
കുടുുംബങ്ങൾ എന്നിവന്റയല് ും കുട്ടികളുന്റട പഠനവുും 
ദ്ദക്ഷമവുും വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ പങ്കുവഹിക്കുന്നു. 
ദ്ദസവനങ്ങൾ, വിദ്യ ലയങ്ങൾ, കുടുുംബങ്ങൾ 
എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുന്നത് എളുപ്പമ ക്കുക 
എന്ന ഉദ്ദേശയദ്ദത്ത ന്റട, ഓദ്ദര  കുട്ടിയുും വിദ്യ ലയത്തിദ്ദലക്്ക 
പ്പദ്ദവശിക്കുദ്ദപ ദ്ദഴക്കുും, ശിശുദ്ദക്ഷമ ദ്ദസവനും ഒരു 
വയക്തിഗത Transition Learning and Development 
Statement (വളർച്ച  സ്ദ്ദറ്ററ്്റന്റമെ്) എഴുതി തയ്യ റ ക്കുും. 

വളർച്ച  സ്ദ്ദറ്ററ്്റന്റമെ് നിങ്ങളുന്റട കുട്ടിയുന്റട പഠനും, 
വിക സും, ദ്ദക്ഷമും എന്നിവന്റയ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 
ശിശുദ്ദക്ഷമ ദ്ദസവനങ്ങളുും വിദ്യ ലയങ്ങളുമ യി പങ്കിടുന്നു. 
നിങ്ങളുന്റട കുട്ടിയുന്റട ത ൽപ്പരയങ്ങളുും വവദ്ഗ്ദ്ധ്യങ്ങളുും 
കഴിവുകളുും സുംപ്ഗഹിതമ യി ഉൾന്റപ്പടുത്തുന്നതിന്റന പ്പും 
കുട്ടിയുന്റട  പഠനയ പ്തയിൽ അവർക്്ക വകത്ത ങ്ങ യി 
മ റുന്നതിനുള്ള വയക്തിഗതമ യ സമീപനങ്ങളുും അദ്ധ്യ പന 
വശലികളുും തിരിച്ചറിഞ്്ഞ ദ്ദരഖന്റപ്പടുത്തുകയുും ന്റചയ്യുന്നു. 

വിദ്യ ലയജീവിതത്തിദ്ദലക്്ക പ്പദ്ദവശിക്കുദ്ദപ ൾ കുട്ടിയുന്റട 
പഠനന്റത്ത കുറിച്്ച മനസസ ില ക്കുന്നതിനുും, പിന്തുണ 
നൽകുന്നതിനുും, ആശയവിനിമയും നടത്തുന്നതിനുും, 
അതിനുദ്ദവണ്ടി നിലന്റക ള്ളുന്നതിനുും വളർച്ച  സ്ദ്ദറ്ററ്്റന്റമെ് 
നിങ്ങന്റള സഹ യിക്കുന്നു. വളർച്ച  സ്ദ്ദറ്ററ്്റന്റമെിന്റല 
വിവരങ്ങൾ കുട്ടിന്റയ നന്ന യി മനസസ ില ക്കി ഉചിതമ യ പ ഠയ, 
അദ്ധ്യ പന പരിപ ടികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിന് കുട്ടിയുന്റട 
പ്പിപ്പദ്ദററ്ററി അദ്ധ്യ പകന്റര സഹ യിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ കുട്ടിന്റയ 
വിദ്യ ലയ സമയും കഴിഞ്ഞുള്ള പരിചരണ ദ്ദസവനത്തിൽ 
ദ്ദചർക്ക ൻ ആദ്ദല ചിക്കുന്നുന്റണ്ടങ്കിൽ, അത്തരും 
ദ്ദസവനങ്ങളിന്റല പ്പദ്ദബ ധകർക്്ക വിദ്യ ലയ സമയും 
കഴിഞ്ഞുള്ള പരിചരണ ദ്ദസവനവുമ യി കുട്ടി നടത്തുന്ന 
ഇടപഴകലുകൾ ആസൂപ്തണും ന്റചയ്യ നുും പ്കമീകരണങ്ങളിൽ 
തുടർച്ച നിലനിർത്ത ൻ സഹ യിക്ക നുും കഴിയുും. 

കുട്ടിയുന്റട ദ്ദപര്, ജന്മദ്ിനവുും ദ്ദഫ ദ്ദട്ട യുും, നിങ്ങളുന്റട ദ്ദപരുും 
ബന്ധന്റപ്പദ്ദടണ്ട വിവരങ്ങളുും എന്നിവ ഉൾന്റപ്പന്റടയുള്ള 
വയക്തിപരമ യ ചില വിവരങ്ങൾ കുട്ടിയുന്റട വളർച്ച  
സ്ദ്ദറ്ററ്്റന്റമെിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുും. നിങ്ങളുന്റട കുട്ടിന്റയ 
പിന്തുണയ്ക്കുന്ന മറ്്റ ശിശുദ്ദക്ഷമ വിദ്ഗ്ദ്ധ്രുന്റടയുും ദ്ദപരുും 
ബന്ധന്റപ്പദ്ദടണ്ട വിവരങ്ങളുും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇതിൽ 
ഉൾന്റപ്പടുത്തിദ്ദയക്ക ും. 

നിങ്ങളുന്റട കുട്ടിയുന്റട വളർച്ച  സ്ദ്ദറ്ററ്്റന്റമെിദ്ദലക്്ക 
വിവരങ്ങൾ ദ്ദചർക്കുന്നത് വിദ്യ ലയ രുംഭത്തിനു മുപുും 
അദ്ധ്യയന വർഷത്തിലുടനീളവുും നിങ്ങൾക്കുും കുട്ടിയ്ക്കുും 
പന്റങ്കടുക്ക വുന്ന പ്പദ്ദവശനസുംബന്ധിയ യ പരിപ ടികളിൽ 
ഒന്ന ണ്. 

വളർച്ച  സ്ദ്ദറ്ററ്്റന്റമെിന്റെ ഏത് ഭ ഗമ ണ് ഞ ൻ 
പൂരിപ്പിദ്ദക്കണ്ടത്? 

ഭ ഗും 1, 1.1 എന്നിവ നിങ്ങളുന്റട കുട്ടിയുന്റട ശിശുദ്ദക്ഷമ 
പ്പദ്ദബ ധകന് പൂരിപ്പിക്ക നുള്ളത ണ്. 

നിങ്ങളുന്റട കുട്ടിയ്ക്്ക ശ രീരികവവകലയദ്ദമ  
വളർച്ച മ ന്ദയദ്ദമ  ഉന്റണ്ടങ്കിൽ ഭ ഗും 1.2 നിങ്ങളുന്റട കുട്ടിയുന്റട 
ശിശുദ്ദക്ഷമ പ്പദ്ദബ ധകന് പൂരിപ്പിക്ക വുന്നത ണ്. 
നിങ്ങളുന്റട കുട്ടിന്റയ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന മറ്്റ ശിശുദ്ദക്ഷമ 
വിദ്ഗ്ദ്ധ്ർക്കുും ഈ ഭ ഗും പൂരിപ്പിക്ക വുന്നത ണ്.  



 

  

ഭ ഗും 2: കുട്ടി എന്ന ഭ ഗും നിങ്ങളുന്റട കുട്ടിയ്ക്്ക, അവർക്്ക 
അറിയ വുന്നതുും അന യ സും ഇടപഴക വുന്നതുമ യ ഒരു 
മുതിർന്ന ആളുന്റട സഹ യദ്ദത്ത ന്റട പൂരിപ്പിക്ക നുള്ളത ണ്. 
ഇത് നിങ്ങൾ തന്റന്നദ്ദയ  നിങ്ങളുന്റട കുട്ടിയുന്റട ശിശുദ്ദക്ഷമ 
പ്പദ്ദബ ധകദ്ദന  ആവ ും. 

ഭ ഗും 3: കുടുുംബും എന്ന ഭ ഗും നിങ്ങൾ തന്റന്ന 
പൂരിപ്പിദ്ദക്കണ്ടത ണ്. കുട്ടിയുന്റട വളർച്ച  സ്ദ്ദറ്ററ്്റന്റമെിൽ 
നിങ്ങളുന്റട ക ഴ്ചപ്പ ടുകൾ പങ്കിദ്ദടണ്ടത് പ്പധ നമ ണ്. 
ഇതിന് നിങ്ങന്റള സഹ യിക്ക ൻ ഒരു കൂട്ടും ദ്ദച ദ്യങ്ങൾ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഈ ദ്ദച ദ്യങ്ങളിൽ ചിലതിദ്ദന  
അന്റല്ങ്കിൽ മുഴുവൻ ദ്ദച ദ്യങ്ങൾക്കുദ്ദമ  ഉള്ള ഉത്തരും 
നൽകുന്നത് നിങ്ങളുന്റട കുട്ടിയുന്റട അദ്ധ്യ പകദ്ദന  വിദ്യ ലയ 
സമയും കഴിഞ്ഞുള്ള പരിചരണ ദ്ദസവനത്തിന്റല 
പ്പദ്ദബ ധകദ്ദന  (ബ ധകന്റമങ്കിൽ) നിങ്ങളുന്റട കുട്ടിയുമ യുും 
കുടുുംബ ുംഗങ്ങളുമ യുും ഉചിതമ യ രീതിയിൽ 
പ്പതികരിക്കുന്നതിനുും നിങ്ങളുന്റട കുട്ടിയുന്റട പഠനന്റത്തയുും 
വിക സന്റത്തയുും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുും 
സഹ യകരമ വുും. 

 

വളർച്ച  സ്ദ്ദറ്ററ്്റന്റമെിൽ എന്റെ ഭ ഗും 
പൂരിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞ ൽ അടുത്ത ഘട്ടും എന്ത ണ്? 

ഭ ഗും 3: കുടുുംബും  എന്ന ഭ ഗും നിങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞ 
ദ്ദശഷും അത് കുട്ടിയുന്റട ശിശുദ്ദക്ഷമ പ്പദ്ദബ ധകന് 
നൽകുന്നു. ഭ ഗും 2: കുട്ടി എന്ന ഭ ഗും പൂരിപ്പിക്ക ൻ 
നിങ്ങളുന്റട കുട്ടിന്റയ സഹ യിച്ചുകഴിഞ്ഞ ൽ, അത് ഭ ഗും 3 
എന്നതിദ്ദന ന്റട പ്പും നൽകുക. 

ശിശുദ്ദക്ഷമ പ്പദ്ദബ ധകൻ വളർച്ച  സ്ദ്ദറ്ററ്്റന്റമെിന്റെ എല്  
ഭ ഗങ്ങളുും കൂട്ടിദ്ദച്ചർത്്ത നിങ്ങൾക്്ക പൂർത്തിയ യ സ്ദ്ദറ്ററ്്റ
ന്റമെിന്റെ പകർപ്്പ നൽകുും. 

പൂർത്തിയ യ സ്ദ്ദറ്ററ്്റന്റമെിന്റെ പകർപ്്പ ശിശുദ്ദക്ഷമ 
പ്പദ്ദബ ധകൻ നിങ്ങളുന്റട കുട്ടിയുന്റട വിദ്യ ലയവുമ യുും 
വിദ്യ ലയ സമയും കഴിഞ്ഞുള്ള പരിചരണ ദ്ദസവനവുമ യുും 
പങ്കിടുും (ബ ധകന്റമങ്കിൽ). 

നിങ്ങളുന്റട കുട്ടി ഏത് വിദ്യ ലയത്തില ണ് പഠിക്ക ൻ 
ദ്ദപ കുന്നന്റതന്ന ക രയത്തിൽ നിങ്ങൾക്്ക ഉറപ്പിന്റല്ങ്കിൽ, 
കുട്ടിയുന്റട ശിശുദ്ദക്ഷമ പ്പദ്ദബ ധകൻ വളർച്ച  
സ്ദ്ദറ്ററ്്റന്റമെിന്റെ രണ്ട മന്റത രു പകർപ്്പ നൽകുും, കുട്ടിന്റയ 
ദ്ദചർക്കുന്ന സമയത്്ത ആ വിദ്യ ലയത്തിന് സ്ദ്ദറ്ററ്്റന്റമെിന്റെ 
ഒരു പകർപ്്പ നൽക വുന്നത ണ്. 

ഭ ഗും 3: കുടുുംബും എന്നത് ദ്ദസവനത്തിന് തിരിന്റക 
നൽകിയിട്ടിന്റല്ങ്കിൽ, നിങ്ങളുന്റട കുട്ടിയുന്റട ശിശുദ്ദക്ഷമ 
പ്പദ്ദബ ധകൻ കുട്ടിയുന്റട വിദ്യ ലയത്തിനുും വിദ്യ ലയ 
സമയും കഴിഞ്ഞുള്ള പരിചരണ ദ്ദസവനത്തിനുും 

(ബ ധകന്റമങ്കിൽ) പൂർത്തിയ യ സ്ദ്ദറ്ററ്്റന്റമെ് നൽകുകയുും 
അതിന്റെ ഒരു പകർപ്്പ നിങ്ങൾക്്ക സൂക്ഷിക്ക ൻ നൽകുകയുും 
ന്റചയ്യുും. 

ഈ വിവരും പങ്കിടുന്നത് വിദ്യ ലയ ജീവിത രുംഭത്തിദ്ദലക്കുള്ള 
മ റ്റന്റത്ത സുഗമമ ക്കുന്നുന്റവന്ന ണ് വിദ്യ ലയങ്ങളിൽ 
നിന്നുള്ള ഗദ്ദവഷണവുും പ്പതികരണവുും സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 
എന്നിരുന്ന ലുും, നിങ്ങളുന്റട കുട്ടിന്റയ സുംബന്ധിക്കുന്ന 
പ്പസക്തമ യ വിവരങ്ങന്റള ന്നുും തന്റന്ന കുട്ടിയുന്റട 
വിദ്യ ലയവുമ യി പങ്കിട ൻ നിങ്ങൾ 
ത ൽപ്പരയന്റപ്പടുന്നിന്റല്ങ്കിൽ, അത് ശിശുദ്ദക്ഷമ 
പ്പദ്ദബ ധകനുമ യി ചർച്ചന്റചയ്യുക. 
 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്്ക 

www.education.vic.gov.au/transitiontoschool 

സന്ദർർർർർർർർ 

ഈ രേഖ അരേകം ഭാഷകളിരേക്ക് വിവർർർർർർ 

ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവ, 

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

േഭയമാണ്. 

 

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

