
 

  

TRANSISI: AWAL 
YANG POSITIF SAAT 
MULAI SEKOLAH 
Lembar informasi untuk keluarga 

Seiring Anda dan anak menyesuaikan diri tahun ini, 

masuk sekolah terasa masih lama. Mulai sekolah bisa 

jadi menantang dan menarik, lembaran informasi ini 

berisi beberapa informasi tentang bagaimana program 

anak usia dini dapat mendukung Anda dan anak Anda 

untuk transisi ke sekolah seiring berjalannya tahun. 

Anak Anda telah mengalami banyak  transisi besar dan 

kecil dalam hidupnya. Bagaimana anak Anda bereaksi 

terhadap lingkungan baru/kurang ramah (misalnya, ketika 

Anda pergi berlibur, mulai masuk childcare atau TK, 

bermain dengan anak lain, bahkan transisi dari satu 

aktivitas atau rutinitas ke yang lainnya) memberikan 

gambaran tentang bagaimana anak Anda bereaksi 

terhadap situasi baru dan cara terbaik untuk mendukung 

mereka. 

MENGAPA AWAL YANG POSITIF SAAT MASUK 

SEKOLAH PENTING? 

Awal yang positif saat mulai sekolah membawa hasil 

belajar dan kesejahteraan yang lebih baik untuk anak Anda 

selama masa transisi dan setelahnya. Juga membantu 

mendukung kesinambungan belajar dan perkembangan 

anak Anda dan membantu mereka agar merasa aman, 

percaya diri dan menjalin ikatan dengan orang-orang dan 

tempat baru. 

MENDAFTARKAN ANAK ANDA DI SEKOLAH 

Kebanyakan sekolah mulai proses pendaftaran pada bulan 

Mei, pada tahun sebelum anak masuk sekolah. Saat 

mendaftarkan anak di sekolah, Anda dapat 

memaksimalkan kesempatan untuk mengenal sekolah 

melalui program dan kegiatan transisi ke sekolah. Transisi 

paling efektif dimulai sebelum akhir tahun dan 

diperpanjang sampai beberapa hari pertama di sekolah. 

PROGRAM DAN KEGIATAN TRANSISI KE 

SEKOLAH 

Berpartisipasi dalam program dan kegiatan transisi ke 

sekolah akan membantu Anda dan anak Anda 

mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai 

sekolah dan membangun persahabatan dengan anak-anak 

dan keluarga lainnya yang masuk di sekolah tersebut.  

PERNYATAAN TRANSISI PEMBELAJARAN DAN 

PERKEMBANGAN 

Guru pendidikan anak usia dini akan menulis sebuah 

Transition Learning and Development Statement  

(Transition Statement)  atau Pernyataan Transisi 

Pembelajaran dan Perkembangan (Pernyataan Transisi). 

Transition Statement ini berisi ringkasantentang minat , 

keahlian dan kemampuan anak Anda. Transition 

Statement tersebut juga berisi strategi pendekatan dan 

pengajaran perorangan supaya guru (termasuk kelas 

persiapan) di sekolah dapat dengan cepat mengenal anak 

Anda dan merancang program belajar dan mengajar yang 

tepat. 

Jika Anda berencana memasukkan anak ke layanan 

Pengasuhan Anak di Luar Jam Sekolah (OSHC), 

Transition Statement dapat diberikan kepada layanan 

OSHC juga. Transition Statement membantu pendidik 

OSHC membuat rencana untuk kepentingan anak Anda 

dan mendukung kesinambungan antara anak usia dini, 

sekolah dan OSHC. 

Transition Statement dapat membantu Anda untuk 

memahami, mendukung, berkomunikasi dan advokasi 

untuk pendidikan anak Anda seiring masa transisi ke 

sekolah. Anda akan diberikan  salinan Pernyataan Transisi 

lengkap anak Anda. 

Transition Statement anak Anda berisi informasi pribadi 

tentang anak, termasuk nama anak, tanggal lahir dan foto, 

ditambah nama dan rincian kontak Anda. Bila relevan, 

nama dan rincian kontak para profesional anak usia dini 

lainnya yang mendukung anak Anda juga akan 

dimasukkan. 

Transition Statement biasanya ditulis pada triwulan ke-4, 

tetapi jika anak Anda memiliki disabilitas atau 

keterlambatan perkembangan, pendidik anak usia dini 

anak Anda dapat menulis sebuah Transition Statement 

lebih awal pada sekitar Juni/Juli sebagai pembuka 

percakapan dengan sekolah yang Anda pilih tentang 

dukungan inklusi yang diperlukan. 

Karena Anda tahu begitu banyak tentang anak Anda, 

kontribusi Anda untuk pernyataan ini begitu berharga. 

Anda akan diajak mengisi sebagian dari Transition 

Statement tersebut. Mengisi bagian Transition Statement 

tersebut akan membantu sekolah mengetahui bagaimana 

mereka dapat membantu Anda dan anak Anda sehingga 

Anda berdua dapat memulai masa sekolah dengan baik. 



 

  

Ada juga bagian untuk diisi anak Anda (dengan bantuan 

orang dewasa, bisa Anda atau pendidik anak usia dini). 

Bagian ini biasanya mencakup gambar dan rekaman 

mengenai apa yang menurut anak Anda menarik tentang 

sekolah dan pendapat mereka mengenai masuk sekolah. 

BAGAIMANA INFORMASI INI DIBAGI DENGAN 

SEKOLAH ANAK ANDA 

Sejak 2018, Transition Statement akan dibuat, dibagi dan 

disimpan secara online menggunakan Insight Assessment 

Platform (Platform Penilaian Wawasan: sebuah platform 

online yang berisi instrumen/alat penilaian). Semua 

informasi pada Insight Assessment Platform disimpan 

dengan aman di Australia. 

Insight Assessment Platform ini telah digunakan di semua 

sekolah negeri di Victoria dan memungkinkan sekolah 

untuk menciptakan arsip abadi pembelajaran dan 

perkembangan anak Anda. Beberapa sekolah Katolik dan 

sekolah Independen juga dapat menerima Transition 

Statement anak Anda melalui Insight Assessment Platform 

atau mereka akan menerima salinan  berbentuk kertas 

atau elektronik dari layanan anak usia dini Anda. 

Beberapa fungsi dari Departemen Pendidikan dan 

Pelatihan (DPP) dikontrakkan kepada penyedia layanan 

luar.  Jika hal ini terjadi, DPP meminta mereka mengikuti 

langkah-langkah keamanan data sebagai bagian dari 

proses kontrak tersebut. DPP telah melakukan sebuah 

penilaian dampak privasi atas Insight Assessment Platform 

untuk memastikan mereka mematuhi Kebijakan privasi 

Informasi DPP 

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

Informasi dari Transition Statement dan beberapa data 

pendaftaran sekolah dapat digunakan oleh DPP untuk 

tujuan pemantauan dan penelitian. Informasi ini akan 

disajikan dalam bentuk Statistik (misalnya angka-angka 

dan grafik) dan nama masing-masing anak tidak 

dimasukkan. 

Untuk informasi lebih lanjut tentang Insight Assessment 

Platform, hubungi Departemen Pendidikan dan Pelatihan 

di psts@edumail.vic.gov.au. 

UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT 

Silahkan kunjungi 

www.education.vic.gov.au/transitiontoschool 

Dokumen ini telah diterjemahkan ke berbagai bahasa yang 

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

 


