
 

  

நிலைமாற்றம்: 

பாடசாலைக்கு 

உடன்பாடான ஒரு 

த ாடக்கம் 

Transition Learning and Development 

Statement -ஐ நிரப்புவ ற்கு 

குடும்பங்களுக்கு உ வும் 

வழிகாட்டல்கள் 

பாடசாலைக்குச் தசல்ை ஏற்புறு ியான ஒரு 

த ாடக்கம் ஏன் முக்கியம்? 

பாடசாலைக்குச் தசல்ை ஏற்புறு ியான ஒரு த ாடக்கம் 

இருப்பது, நிலைமாற்றக் காைம் மற்றும் அ ற்கு அப்பாைான 

காைகட்டம் ஆகிய இரண்டின் பபாதும் உங்களுலடய 

குழந்ல க்கு சிறந்  கற்றலுக்கும் நைவாழ்வுப் 

பைன்களுக்கும் வழிவகுக்கும். விலனத் ிறனானதும் 

ஏற்புறு ியானதுமான நிலைமாற்றங்கலை உறு ிதசய்வது 

உங்களுலடய குழந்ல யின் கற்றல் மற்றும் வைர்ச்சி 

த ாடர்வ ற்கும் கூட ஆ ரவைிக்கும். உங்களுலடய 

குழந்ல யின் முந்ல ய மற்றும்  ற்பபால ய 

அனுபவங்கைின் அடிப்பலடயில் கட்டலமப்பது 

அவர்கலைப் பாதுகாப்பாக, நம்பிக்லகயாக உணரச் 

தசய்வ ற்கும் மக்கள், இடங்கள், நிகழ்வுகள், வழக்கங்கள் 

மற்றும் புாிந்துணர்வுகளுடன் த ாடர்புபட்டிருக்கவும் 

உ வும் என்று, த ாடர்ச்சியான கற்றலின் மீது அ ிக 

அழுத் ம் தகாடுப்பது கண்டறியும். பாடசாலைக்குச் தசல்ை 

ஏற்புறு ியான த ாடக்கம் இருப்பது, இைம் பிள்லைகளுக்கு 

இலடபய தநகிழ்ச்சித் ன்லமலய முன்பனற்றுவ ில் பநரடித் 

த ாடர்லபக் தகாண்டுள்ைது. 

TRANSITION LEARNING AND DEVELOPMENT 

STATEMENT என்பது என்ன? 

ஆரம்பகட்ட குழந்ல ப்பருவச் பசலவகள், பாடசாலைகள், 

பாடசாலை இல்ைா  பநரங்கைில் கவனிக்கும் (Outside 

School Hours Care -OSHC) பசலவகள் மற்றும் 

குடும்பங்கள் ஆகிய அலனத்துபம குழந்ல கைின் கற்றல் 

மற்றும் நைவாழ்லவ ஊட்டிவைர்ப்ப ில் கூட்டாைர்கள் 

ஆகும். பசலவகள், பாடசாலைகள் குடும்பங்கள் 

ஆகியவற்றுக்கு இலடயில்  கவலைப் பகிர்வல ச் 

சுைபமாக்குவ ற்காக ஒவ்தவாரு குழந்ல யும் 

பாடசாலைக்குச் தசல்லகயில் அவருக்கான ஆரம்பகட்ட 

குழந்ல ப்பருவச் பசலவயால்  னிப்பட்ட Transition 

Learning and Development Statement (நிலைமாற்ற 

அறிக்லக) எழு ப்படுகிறது. 

நிலைமாற்ற அறிக்லகயானது உங்களுலடய குழந்ல யின் 

கற்றல், அபிவிருத் ி மற்றும் நைவாழ்வு பற்றிய  கவல்கலை 

ஆரம்பகாை குழந்ல ப்பருவச் பசலவகள் மற்றும் 

பாடசாலைகளுக்கு இலடயில் பகிரும். நிலைமாற்ற 

அறிக்லகயானது உங்களுலடய குழந்ல யின் ஆர்வங்கள், 

 ிறலமகள் மற்றும் ஆற்றல்கலைத் த ாகுத்துக் கூறும், 

பமலும் உங்களுலடய குழந்ல யின் கற்றல் பயணத் ில் 

அவருக்கு ஆ ரவைிக்கும்  னிப்பட்ட 

அணுகுமுலறகலையும் கற்பித் ல் உத் ிகலையும் 

அலடயாைம் காட்டும். 

உங்களுலடய குழந்ல , பாடசாலைக்கு நிலைமாறும் 

பபாது, அவரது கற்றல் பற்றி விைங்கிக்தகாள்ை, அ ற்கு 

ஆ ரவாக இருக்க, அல ப்பற்றித்  கவைறிய மற்றும் 

ஆ ாித்துப் பபச, நிலைமாற்ற அறிக்லக உங்களுக்கு 

உ வைாம். நிலைமாற்ற அறிக்லகயிலுள்ை  கவைானது 

அடுத்  வகுப்பு ஆசிாியர்கள் உங்களுலடய குழந்ல லயப் 

பற்றி அறிந்துதகாள்ைவும், தபாருத் மான கற்றல் மற்றும் 

கற்பித் ல் நிகழ்ச்சிகலைத்  ிட்டமிடுவ ற்கும் உ வும். 

உங்களுலடய குழந்ல லய OSHC-இல் கைந்துதகாள்ை 

விடுவ ற்குத்  ிட்டமிடுகிறீர்கள் என்றால், நிலைமாற்ற 

அறிக்லகயானது OSHC பசலவயில் உங்களுலடய 

குழந்ல யின் ஈடுபாட்டுக்காகத்  ிட்டமிடுவ ற்கும் 

அலமப்புகளுக்கு இலடயில் த ாடர்ச்சிக்கு 

ஆ ரவைிப்ப ற்கும் கூட OSHC பயிற்றுநர்களுக்கு உ வும். 

நிலைமாற்ற அறிக்லகயில், உங்களுலடய குழந்ல யின் 

தபயர், பிறந்   ிக ி, புலகப்படம், உங்களுலடய தபயர் 

மற்றும் த ாடர்பு விபரங்கள் உட்பட சிை  னிப்பட்ட 

 கவல்களும் இருக்கும். இ ில் உங்களுலடய குழந்ல க்கு 

ஆ ரவைிக்கின்ற இ ர ஆரம்பகட்ட குழந்ல ப்பருவ 

நிபுணர்கைின் தபயர் மற்றும் த ாடர்பு விபரங்களும் கூட 

இருக்கும்.  

உங்களுலடய குழந்ல யின் நிலைமாற்ற அறிக்லகக்குப் 

பங்கைிப்பது என்பது பாடசாலைக்குச் தசல்ை நிலைமாறும் 

தசயற்பாடுகைில் ஒன்றாகும், பமலும் உங்கள் குழந்ல , 

பாடசாலை த ாடங்குவ ற்கு முன்பும் பாடசாலை நடக்கும் 

வருடம் முழுவதும் நீங்களும் உங்களுலடய குழந்ல யும் 

பங்கைிக்கைாம். 

நான் நிலைமாற்ற அறிக்லகயின் எந் ப் பகு ிலய 

நிரப்ப பவண்டும்? 

பிாிவு 1 மற்றும் 1.1 ஆகியலவ உங்களுலடய குழந்ல யின் 

ஆரம்பகட்ட குழந்ல ப்பருவப் பயிற்றுநரால் நிரப்பப்படும். 

பிாிவு 1.2 ஆனது, உங்களுலடய குழந்ல க்கு வைர்ச்சித் 

 ாம ம் அல்ைது இயைாலம இருந் ால், உங்களுலடய 

குழந்ல யின் ஆரம்பகட்ட குழந்ல ப்பருவப் பயிற்றுநரால் 



 

  

நிரப்பப்படும். உங்களுலடய குழந்ல க்கு ஆ ரவாக 

இருக்கும் ஏலனய ஆரம்பகட்ட குழந்ல ப்பருவ 

நிபுணர்களும் கூட இந் ப் பிாிவில் பங்கைிக்கைாம். 

பிாிவு 2: குழந்ல  என்ற பிாிவானது உங்கள் குழந்ல யால் 

அவருக்குத் த ாிந் , தசௌகாியமாக உணரும் தபாியவர் 

ஒருவருடன் பசர்ந்து நிரப்பப்படும். இந் ப் தபாியவராக 

நீங்கள் அல்ைது உங்களுலடய குழந்ல யின் ஆரம்பகட்ட 

குழந்ல ப்பருவ பயிற்றுநர் இருக்கைாம். 

பிாிவு 3: குடும்பம் என்ற பிாிலவ நீங்கள் நிரப்ப பவண்டும். 

உங்களுலடய குழந்ல யின் நிலைமாற்ற அறிக்லகக்கு 

உங்களுலடய த ாலைபநாக்குக் கருத்துகலைப் 

பங்கைிப்பது உங்களுக்கு முக்கியமாகும். இந் ப் பிாிவில் 

உங்கலைத் தூண்ட உ வுகின்ற வாிலசயான பகள்விகள் 

இருக்கும். இந் க் பகள்விகைில் சிைவற்றுக்கு அல்ைது 

அலனத் ிற்கும் விலடயைிப்பது, உங்கள் குழந்ல யின் 

ஆசிாியரும் OSHC பயிற்றுநரும் (தபாருந் ினால்) 

உங்களுக்கும் உங்களுலடய குடும்பத் ினருக்கும் 

தபாருத் மான வழிகைில் ப ிைைிப்ப ற்கு உ வைாம், 

பமலும் உங்களுலடய குழந்ல யின் கற்றல் மற்றும் 

வைர்ச்சிக்கு ஆ ரவைிக்கும். 

நிலைமாற்ற அறிக்லகயின் எனது பகு ிலய நிரப்பிய 

பிறகு என்ன நடக்கும்? 

நீங்கள் பிாிவு 3: குடும்பம் என்ற பிாிலவ நிரப்பியதும், 

அப்பிாிலவ உங்களுலடய குழந்ல யின் ஆரம்பகட்ட 

குழந்ல ப்பருவப் பயிற்றுநாிடம்  ிருப்பியைியுங்கள். 

உங்களுலடய குழந்ல  பிாிவு 2: குழந்ல  என்ற பிாிலவ 

நிரப்ப நீங்கள் உ வி தசய் ிருந் ால், அல  பிாிவு 3 உடன் 

பசர்த்துத்  ிருப்பியைியுங்கள்.  

உங்களுலடய குழந்ல யின் ஆரம்பகாை குழந்ல ப்பருவ 

பயிற்றுநர் இந்  நிலைமாற்ற அறிக்லகயின் அலனத்துப் 

பிாிவுகலையும் ஒன்றிலணத்து, உங்களுக்கு முழுலமயான 

ஒரு பிர ிலய வழங்குவார். 

உங்களுலடய குழந்ல யின் ஆரம்பகட்ட குழந்ல ப்பருவப் 

பயிற்றுநர் முழுலமயான நிலைமாற்ற அறிக்லகயின் 

பிர ிலய உங்களுலடய குழந்ல யின் பாடசாலை மற்றும் 

OSHC பசலவயுடனும் (தபாருந் ினால்) கூட 

பகிர்ந்துதகாள்வார். 

உங்களுலடய குழந்ல  எந் ப் பாடசாலைக்குச் தசல்ைப் 

பபாகிறார் என்று சாியாகத் த ாியாவிட்டால், உங்களுலடய 

குழந்ல யின் ஆரம்பகட்ட குழந்ல ப்பருவப் பயிற்றுநர் 

அந்  நிலைமாற்ற அறிக்லகயின் இரண்டாம் நகலை 

உங்கைிடம் அைிப்பார், எனபவ உங்களுலடய 

குழந்ல லயப் பாடசாலையில் பசர்க்கும் பபாது நீங்கள் ஒரு 

நகலை அவர்கைிடம் வழங்கைாம். 

பிாிவு 3: குடும்பம் என்ற பிாிலவ பசலவயிடம் 

 ிருப்பியைிக்காவிட்டால், உங்களுலடய குழந்ல யின் 

ஆரம்பகட்ட குழந்ல ப்பருவப் பயிற்றுநர் பூர்த் ி தசய்  

பிாிவுகலை உங்களுலடய குழந்ல யின் பாடசாலை மற்றும் 

OSHC பசலவயுடன் (தபாருந் ினால்) பகிர்ந்து, பகிரப்பட்ட 

பிாிவின் நகலை லவத் ிருப்ப ற்காக உங்கைிடமும் 

வழங்குவார். 

பாடசாலைகள் வழங்கிய ஆராய்ச்சியும் கருத்தும், இந் த் 

 கவலைப் பகிர்வது பாடசாலைக்கு தவற்றிகரமாக 

நிலைமாறுவ ற்கு உ வுவ ாகக் குறிப்பிட்டுள்ைன. 

எனினும், உங்களுலடய குழந்ல யின் பாடசாலையுடன் 

உங்களுலடய குழந்ல லயப் பற்றிய ஏப னும் த ாடர்பான 

 கவல் பகிரப்படுவல  நீங்கள் விரும்பாவிட்டால், இல  

உங்களுலடய குழந்ல யின் ஆரம்பநிலை குழந்ல ப்பருவப் 

பயிற்றுநருடன் கைந்துலரயாடுங்கள்.  

பமை ிக  கவலுக்கு 

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

பாருங்கள்  

இந்  ஆவணமானது பை சமூக தமாழிகைில் 

தமாழிதபயர்க்கப்பட்டுள்ைது, அவற்லற 

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

பார்க்கைாம். 

 

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

