
 

  

ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ (ਤਬਦੀਲੀ): ਸਕੂਲ 

ਜਰਣਰ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ 

ਸਕਰਰਰਤਮਕ ਸ਼ੁਰਆੂਤ 
ਪਜ਼ਰਵਰਰਰਾਂ ਲਈ ਸੂਚਨਰ ਪੱਤਰ 

ਤੁਹਾਡੇ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦ ੇਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਸਥਾਪਤ 

ਕਰਨ ਦਰੌਾਨ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜਕ ਸਕ ਲ ਿਾਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਣ ਜ ੱਚ 

ਅਿ ੇਬਹਤੁ ਸਮਾਾਂ ਹੈ। ਸਕ ਲ ਿਾਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨਾ ਚੁਨੌਤੀਪ ਰਣ ਅਤੇ ਰਚਕ, 

ਦੋ ੇਂ ਤਰ੍ਾਾਂ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਇਹ ਸ ਚਨਾ ਪੱਤਰ ਇਸ ਸਬੂੰਧੀ ਕੁੱਝ 

ਿਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ ੈਜਕ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਅਰਲੀ ਚਾਇਲਡਹੁਡ 

ਪਰੋਗਰਾਮ ਸਾਲ ਦ ੇਅੱਗੇ  ਧਣ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਕਸ ਪਰਕਾਰ ਸਕ ਲ ਲਈ 

ਟਰਾਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜ ੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਕਰੇਗਾ।     

ਤੁਹਰਡੀ ਔਲਰਦ ਪਜ਼ਹਲਰਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਜ਼ਵੱਚ ਕਈ ਛੋਟੀਆਾਂ-ਵੱਡੀਆਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨਰਾਂ 

(ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ) ਦਰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹ।ੈ ਤੁਹਰਡੀ ਔਲਰਦ ਨਵੇਂ ਜਰਾਂ ਘੱਟ 

ਵਰਕਫ਼ ਵਰਤਰਵਰਣ (ਉਦਰਹਰਣ ਵਜੋਂ: ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਛੱੁਟੀਆਾਂ ਤੇ ਜਰਾਂਦ ੇਹੋ, ਉਸਨੂੂੰ  

ਚਰਇਲਡ ਕੇਅਰ ਜਰਾਂ ਜ਼ਕੂੰਡਰਗਰਰਟਨ ਲੈ ਜਰਣਰ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਦ ੇਹੋ, ਪਲੇ ਡੇਟਸ ਤ ੇ

ਲੈ ਜਰਾਂਦ ੇਹੋ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜ਼ਕ ਇੱਕ ਗਤੀਜ਼ਵਧੀ ਜਰਾਂ ਨੇਮੀ ਪ੍ੋਗ੍ਰਮ ਤੋਂ ਜ਼ਕਸੇ ਦਜੂੀ 

ਗਤੀਜ਼ਵਧੀ ਜਰਾਂ ਨੇਮੀ ਪ੍ੋਗ੍ਰਮ ਜ਼ਵੱਚ ਟਰਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਕਰਦ ੇਹੋ) ਨੂੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਕਵੇਂ 

ਪ੍ਤੀਜ਼ਕਰਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸਰਉ ਾਂਦਰ ਹੈ ਜ਼ਕ ਤੁਹਰਡੀ ਔਲਰਦ ਨਵੀਆਾਂ 

ਪਜ਼ਰਸਜ਼ਥਤੀਆਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਕਵੇਂ ਪ੍ਤੀਜ਼ਕਰਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਵੱਚ ਉਨ੍ਰਾਂ ਦੀ 

ਸਹਰਇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਚੂੰਗੇ ਢੂੰਗ ਨਰਲ ਜ਼ਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਚਰਹੀਦੀ ਹੈ।      

ਸਕ ਲ ਿਾਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਜਕਉ ਾਂ 

ਮਹੱਤ ਪ ਰਣ ਹੈ? 

ਸਕੂਲ ਜਰਣਰ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਰਰਰਤਮਕ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਨਰਲ ਤੁਹਰਡੀ 

ਔਲਰਦ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਜ਼ਕਤ ੇਵੱਧ ਹੋਰ, ਦੋਹਰਾਂ ਪਜ਼ਰਸਜ਼ਥਤੀਆਾਂ ਜ਼ਵੱਚ 

ਜ਼ਸੱਜ਼ਿਆ ਅਤੇ ਕਜ਼ਲਆਣ ਦੇ ਜ਼ਬਹਤਰ ਨਤੀਜਰ ਸਰਮ੍ਣੇ ਆਉਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ 

ਨਰਲ ਤੁਹਰਡੀ ਔਲਰਦ ਲਈ ਜ਼ਸੱਿਣ ਅਤ ੇਜ਼ਵਕਰਸ ਕਰਣ ਦੀ ਜ਼ਨਰੂੰਤਰਤਰ ਦਰ 

ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਜ਼ਵੱਚ ਮਦਦ ਜ਼ਮਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੁਰੱਜ਼ਿਅਤ, 

ਭਰੋਸੇਮੂੰਦ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਰਾਂ ਅਤ ੇਸਥਰਨਰਾਂ ਨਰਲ ਜੁਡ ੇ ਹੋਣਰ ਮਜ਼ਹਸੂਸ ਕਰਨ ਜ਼ਵੱਚ 

ਸਹਰਇਤਰ ਜ਼ਦੂੰਦੀ ਹੈ।  

ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨ ੂੰ  ਸਕ ਲ ਜ ੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣਾ 

ਜ਼ਜਆਦਰਤਰ ਪ੍ਰਈਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੱਜ਼ਚਆਾਂ  ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਰਣਰ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਪਛਲੇ 

ਸਰਲ ਮਈ ਜ਼ਵੱਚ ਆਪਣੇ ਦਰਿਲੇ ਦੀ ਪ੍ਜ਼ਕ੍ਆ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਦ ੇਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ 

ਆਪਣੀ ਔਲਰਦ ਨੂੂੰ  ਸਕੂਲ ਜ਼ਵੱਚ ਦਰਿਲ ਕਰਰਉ ਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਰਾਂ ਤੁਸੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਟ ੂ

ਸਕੂਲ ਪ੍ੋਗ੍ਰਮਰਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਜ਼ਵਧੀਆਾਂ ਰਰਹੀ ਾਂ ਸਕੂਲ ਬਰਰੇ ਜਰਣਨ ਦੇ ਮੋਕੀਆਾਂ ਦਰ 

ਜ਼ਜਆਦਰ ਤੋਂ ਜ਼ਜਆਦਰ ਲਰਭ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰਰਗਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਪ੍ੋਗਰਰਮ 

ਸਰਲ ਦੇ ਅੂੰਤ ਤੋਂ ਬਹਤੁ ਪਜ਼ਹਲਰਾਂ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋ ਕੇ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਣ ਦੇ ਪਜ਼ਹਲੇ ਕੱੁਝ 

ਜ਼ਦਨਰਾਂ ਦੇ ਕਰਫ਼ੀ ਬਰਅਦ ਤੱਕ ਚਲਦ ੇਹਨ।      

ਟਰਾਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਟ  ਸਕ ਲ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਗਤੀਜ ਧੀਆਾਂ 

ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਟ ੂਸਕੂਲ ਪ੍ੋਗ੍ਰਮਰਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਜ਼ਵਧੀਆਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਭਰਗ ਲੈਣ ਨਰਲ ਤੁਹਰਨੂੂੰ  

ਅਤੇ ਤੁਹਰਡੀ ਔਲਰਦ ਨੂੂੰ  ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਬਹਤਰ ਸੱਮਝ ਪ੍ਰਪਤ ਹੋਣ ਜ਼ਵੱਚ ਮਦਦ 

ਜ਼ਮਲੇਗੀ ਜ਼ਕ ਸਕੂਲ ਜ਼ਕਸ ਤਰ੍ਰਾਂ ਦਰ ਹੋਵੇਗਰ ਅਤੇ ਨਰਲ ਹੀ ਇਸਤੋਂ ਤੁਹਰਨੂੂੰ  ਅਤ ੇ

ਤੁਹਰਡੀ ਔਲਰਦ ਨੂੂੰ  ਸਕੂਲ ਆਣ ਵਰਲੇ ਹੋਰ ਬੱਜ਼ਚਆਾਂ ਅਤ ੇਪਜ਼ਰਵਰਰਰਾਂ ਨਰਲ 

ਦੋਸਤੀ ਕਰਨ ਜ਼ਵੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਜ਼ਮਲੇਗੀ।    

ਟ

 ੍

ਰ

੍ਾ

ਾ੍ਂ

ਿ

 ੍

ਜ੍

ਸ਼

ਨ

 

ਲ

ਰ

ਨ

ਜ੍

ੂ੍ੰ

ਗ

 

ਐ

ਾ੍ਂ

ਡ

 

ਡ

ਜ੍

 

੍ੇ

ਲ

ਪ

ਮ

੍ੇ

ਾ੍ਂ

ਟ

 

ਸ

ਟ

੍ੇ

ਟ

ਮ

੍ੇ

ਾ੍ਂ

ਟ

 

(

ਸ

ਤੁਹਰਡੀ ਔਲਰਦ ਦੀ ਅਰਲੀ ਚਰਇਲਡਹਡੁ ਅਜ਼ਧਆਪਕਰ Transition 

Learning and Development Statement (ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੇਂਟ – 

ਤਬਦੀਲੀ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਜ਼ਬਆਨ) ਜ਼ਲਿੇਗੀ। ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੇਂਟ ਤੁਹਰਡੀ 

ਔਲਰਦ ਦੀਆਾਂ ਰਚੂੀਆਾਂ, ਯੋਗਤਰਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਬਲੀਅਤ ਦਰ ਸਰਰ ਦਵੇਗੀ। ਇਸ 

ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਵਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਵਧੀਆਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਸੱਜ਼ਿਆਾਂ ਸਬੂੰਧੀ ਕਰਰਜਨੀਤੀਆਾਂ ਦੀ ਵੀ 

ਪਛਰਣ ਕੀਤੀ ਜਰਵੇਗੀ ਤਰਾਂਜੋ ਤੁਹਰਡੀ ਔਲਰਦ ਦਰ ਸਕੂਲ ਅਤ ੇਪ੍ੇਪ ਟੀਚਰ ਛੇਤੀ 

ਹੀ ਤੁਹਰਡੀ ਔਲਰਦ ਨੂੂੰ  ਜਰਣ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਉਜ਼ਚਤ ਜ਼ਸੱਜ਼ਿਆ ਅਤੇ 

ਪੜ੍੍ਰਉਣ ਦੇ ਪ੍ਗ੍ੋਰਮਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਰ ਬਣਰ ਸਕੇ।     

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਔਲਰਦ ਨੂੂੰ  ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੂੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਰਅਦ ਦੀ ਦੇਿਭਰਲ 

(Outside School Hours Care - OSHC) ਸੇਵਰ ਜ਼ਵੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ 

ਯੋਜਨਰ ਬਣਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਰਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੇਂਟ OSHC ਸੇਵਰ ਨੂੂੰ  ਵੀ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਰ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੇਂਟ OSHC ਅਜ਼ਧਆਪਕਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੁਹਰਡੀ ਔਲਰਦ 

ਦੀਆਾਂ ਰਚੂੀਆਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਰ ਬਣਰਉਣ ਜ਼ਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹ ੈਅਤ ੇਅਰਲੀ 

ਚਰਇਲਡਹਡੁ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ OSHC ਜ਼ਵੱਚਕਰਰ ਜ਼ਨਰੂੰਤਰਤਰ ਦਰ ਸਮਰਥਨ 

ਕਰਦੀ ਹੈ।         

ਤੁਹਰਡੀ ਔਲਰਦ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜ਼ਵੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਕਰਨਰ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਦੇ ਨਰਲ-ਨਰਲ 

ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੇਂਟ ਤੁਹਰਡੀ ਔਲਰਦ ਦੀ ਜ਼ਸੱਜ਼ਿਆ ਨੂੂੰ  ਸੱਮਝਣ, ਇਸ ਜ਼ਵੱਚ 

ਸਹਰਇਤਰ ਦੇਣ, ਇਸਦ ੇਬਰਰੇ ਗੱਲਬਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਕਰਲਤ ਕਰਨ 

ਜ਼ਵੱਚ ਤੁਹਰਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਰਨੂੂੰ  ਤੁਹਰਡੀ ਔਲਰਦ ਦੀ ਸੂੰਪੂਰਨ 

ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੇਂਟ ਦੀ ਕਰਪੀ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਰਵੇਗੀ।     

ਤੁਹਰਡੀ ਔਲਰਦ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੇਂਟ ਜ਼ਵੱਚ ਤੁਹਰਡੀ ਔਲਰਦ ਬਰਰੇ ਕੱੁਝ ਜ਼ਨਜੀ 

ਜਰਣਕਰਰੀ ਸ਼ਰਜ਼ਮਲ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਜ਼ਵੱਚ ਤੁਹਰਡੀ ਔਲਰਦ ਦਰ ਨਰਮ, ਉਸਦੀ 

ਜਨਮ-ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਫੋਟ,ੋ ਨਰਲ ਹੀ ਤੁਹਰਡਰ ਨਰਮ ਅਤੇ ਸੂੰਪਰਕ ਵੇਰਵਰ ਸ਼ਰਜ਼ਮਲ 

ਹੁੂੰਦਰ ਹ।ੈ ਜੇਕਰ ਉਜ਼ਚਤ ਹੋਵੇ ਤਰਾਂ ਇਸ ਜ਼ਵੱਚ ਤੁਹਰਡੀ ਔਲਰਦ ਦੀ ਸਹਰਇਤਰ 

ਕਰਨ ਵਰਲੇ ਹੋਰ ਅਰਲੀ ਚਰਇਲਡਹਡੁ ਪੇਸ਼ਰਵਰਰਾਂ ਦੇ ਨਰਮ ਅਤੇ ਸੂੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ 

ਵੀ ਸ਼ਰਜ਼ਮਲ ਹੋਣਗੇ।   

ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੇਂਟ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰਮ 4 ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਲਿੀਆਾਂ ਜਰਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਪਰ 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਰਡੀ ਔਲਰਦ ਜ਼ਕਸੇ ਅਪਰਹਜਤਰ ਜਰਾਂ ਜ਼ਵਕਰਸ-ਅਵਰੋਧੀ ਰੋਗ ਨਰਲ 

ਪੀਜ਼ਡ ਤ ਹ,ੈ ਤਰਾਂ ਹ ੋਸਕਦਰ ਹੈ ਜ਼ਕ ਤੁਹਰਡੀ ਔਲਰਦ ਦੀ ਅਰਲੀ ਚਰਇਲਡਹਡੁ 

ਅਜ਼ਧਆਪਕਰ ਲੋੜ੍ੀ ਾਂਦਰ ਸਮਰਵੇਸ਼ੀ ਸਮਰਥਨ ਬਰਰੇ ਤੁਹਰਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਰਡੀ ਔਲਰਦ 

ਦੇ ਚਣੇੁ ਸਕੂਲ ਨਰਲ ਗੱਲਬਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਰਾਂ 

ਜੂਨ/ਜੁਲਰਈ ਦੇ ਦੌਰਰਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੇਂਟ ਜ਼ਲਿੇ।       

ਜ਼ਕਉ ਾਂਜ਼ਕ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਔਲਰਦ ਬਰਰੇ ਬਹਤੁ ਕੱੁਝ ਜਰਣਦ ੇਹੋ, ਇਸਲਈ 

ਸਟੇਟਮੇਂਟ ਜ਼ਵੱਚ ਤੁਹਰਡਰ ਯੋਗਦਰਨ ਅਜ਼ਹਮ ਹੁੂੰਦਰ ਹੈ। ਤੁਹਰਨੂੂੰ  ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ 

ਸਟੇਟਮੇਂਟ ਦਰ ਇੱਕ ਜ਼ਹੱਸਰ (ਸੈਕਸ਼ਨ) ਪੂਰਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਰ ਜ਼ਦੱਤਰ ਜਰਵੇਗਰ। 

ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੇਂਟ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਹੱਸ ੇਨੂੂੰ  ਪੂਰਰ ਕਰਨ ਨਰਲ ਸਕੂਲ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਜਰਣਨ 



 

  

ਜ਼ਵੱਚ ਮਦਦ ਜ਼ਮਲੇਗੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਤੁਹਰਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਰਡੀ ਔਲਰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਕਵੇਂ 

ਕਰ ਸੱਕਦਰ ਹੈ ਤਰਾਂਜ ੋਸਕੂਲ ਜ਼ਵੱਚ ਤੁਹਰਡੇ ਦੋਵਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕੇ।   

ਇੱਕ ਜ਼ਹੱਸਰ ਤੁਹਰਡੀ ਔਲਰਦ ਦਆੁਰਰ ਭਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹੁੂੰਦਰ ਹੈ (ਜ਼ਕਸੇ ਬਰਲਗ ਦੀ 

ਮਦਦ ਨਰਲ, ਜੋ ਤੁਸੀ ਆਪ ਜਰਾਂ ਅਰਲੀ ਚਰਇਲਡਹਡੁ ਅਜ਼ਧਆਪਕਰ ਹੋ ਸਕਦੀ 

ਹੈ)। ਇਸ ਜ਼ਹੱਸ ੇਜ਼ਵੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਡਰਰਇੂੰਗ ਸ਼ਰਜ਼ਮਲ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਵੱਚ 

ਇਹ ਜ਼ਰਕਰਰਡ ਕੀਤਰ ਜਰਾਂਦਰ ਹੈ ਜ਼ਕ ਤੁਹਰਡੀ ਔਲਰਦ ਸਕੂਲ ਵਰਰੇ ਜ਼ਕਸ ਗੱਲ 

ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹ ੈਅਤ ੇਸਕੂਲ ਜਰਣਰ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਬਰਰੇ ਜ਼ਵੱਚ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ।     

ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਸਕ ਲ ਨਾਲ ਸ ਚਨਾ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪਰਦਾਨ ਜਕ ੇਂ 

ਕੀਤਾ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ 

2018 ਤੋਂ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੇਂਟ Insight Assessment Platform 

(ਆਨਲਰਇਨ ਪਲੇਟਫਰਰਮ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵੱਚ ਮੁਲਰਾਂਕਣ ਸਬੂੰਧੀ ਟਲੂਸ/ਸਰਧਨ 

ਸ਼ਰਜ਼ਮਲ ਹਨ) ਉਤੱੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਰਣ ਵਰਲੇ ਇੱਕ ਆਨਲਰਇਨ ਟਲੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਸਰਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਰਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂੰਭਰਲ ਕੇ ਰੱਿੀ ਜਰਵੇਗੀ। Insight 

Assessment Platform ਉਤੱੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤੀ ਜਰਣ ਵਰਲੀ ਸਰਰੀ ਜਰਣਕਰਰੀ 

ਨੂੂੰ  ਔਸਟ੍ੇਲੀਆ ਜ਼ਵੱਚ ਸੁਰੱਜ਼ਿਅਤ ਤਰੀਕ ੇਨਰਲ ਸੂੰਭਰਲ ਕੇ ਰੱਜ਼ਿਆ ਜਰਾਂਦਰ ਹੈ।    

Insight Assessment Platform ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਰੇ 

ਜ਼ਵਕਟੋਰੀਆਦੇ ਸਰਕਰਰੀ ਸਕੂਲਰਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜਰਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲਰਾਂ ਨੂੂੰ  

ਤੁਹਰਡੀ ਔਲਰਦ ਦੇ ਜ਼ਸੱਜ਼ਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਵਕਰਸ ਦਰ ਪੱਕਰ ਜ਼ਰਕਰਰਡ ਬਣਰਉਣ ਦੀ 

ਮਨਿੂਰੀ ਜ਼ਦੂੰਦਰ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਰ ਹੈ ਜ਼ਕ ਕੱੁਝ ਕੈਥੋਜ਼ਲਕ ਅਤੇ ਸੁਤੂੰਤਰ ਸਕੂਲ ਵੀ 

Insight Assessment Platform ਰਰਹੀ ਾਂ ਤੁਹਰਡੀ ਔਲਰਦ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ 

ਸਟੇਟਮੇਂਟ ਪ੍ਰਪਤ ਕਰਨ ਜਰਾਂ ਉਨ੍ਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੁਹਰਡੀ ਔਲਰਦ ਦੀ ਅਰਲੀ 

ਚਰਇਲਡਹਡੁ ਸੇਵਰ ਤੋਂ ਕਰਗਿੀ ਜਰਾਂ ਇਲੇਕਟ੍ਰਜ਼ਨਕ ਕਰਪੀ ਜ਼ਮਲੇ।     

ਜ਼ਸੱਜ਼ਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਸਿਲਰਈ ਜ਼ਵਭਰਗ (Department of Education and 

Training) [ਜ਼ਵਭਰਗ - Department] ਬਰਹਰੀ ਸੇਵਰ ਪ੍ਦਰਤਰਵਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 

ਕੁਝ ਕੂੰਮਰਾਂ ਦਰ ਕਰਾਂਟ੍ੇਕਟ ਜ਼ਦੂੰਦਰ ਹੈ। ਅਜ਼ਜਹੀਆਾਂ ਪਜ਼ਰਸਜ਼ਥਤੀਆਾਂ ਜ਼ਵੱਚ, ਕਰਾਂਟ੍ੇਕਟ 

ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਜ਼ਕ੍ਆ ਦੇ ਭਰਗ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਜ਼ਵਭਰਗ ਦਆੁਰਰ ਡਰਟਰ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਸੁਰੱਜ਼ਿਆ 

ਉਪਰਅ ਲਰਿਮੀ ਬਣਰਏ ਜਰਾਂਦ ੇਹਨ। ਜ਼ਵਭਰਗ ਨੇ Insight Assessment 

Platform ਦਰ ਗੋਪਨੀਯ ਪ੍ਭਰਵ ਮੁਲਰਾਂਕਣ ਦਰ ਸੂੰਚਰਲਨ ਕੀਤਰ ਹੈ ਤਰਾਂਜ ੋ

ਜ਼ਵਭਰਗ ਦੀ ਸੂਚਨਰ ਗੋਪਨੀਯਤਰ ਨੀਤੀ 

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

ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਰਈ ਜਰ ਸਕੇ।   

ਜ਼ਵਭਰਗ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੇਂਟਸ ਤੋਂ ਜ਼ਮਲੀ ਜਰਣਕਰਰੀ ਅਤੇ ਕੱੁਝ ਸਕੂਲੀ 

ਦਰਿਜ਼ਲਆਾਂਸੂੰਬੂੰਧੀ ਅੂੰਕਜ਼ੜ੍ਆਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਨਗਰਰਨੀ ਅਤੇ ਿੋਜ ਸਬੂੰਧੀ ਉਦੇਸ਼ਰਾਂ 

ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਰਣਕਰਰੀ ਅੂੰਕੜ੍ਰ ਰਪੂ (ਉਦਰਹਰਣ ਵਜੋਂ : 

ਸੂੰਜ਼ਿਆਵਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰਰਫ) ਜ਼ਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਰਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਿ-ਵੱਿ 

ਬੱਜ਼ਚਆਾਂ ਦੇ ਨਰਮ ਦੀ ਪਛਰਣ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਵੇਗੀ।  

Insight Assessment Platform ਬਰਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਰਣਕਰਰੀ ਲਈ, ਜ਼ਸੱਜ਼ਿਆ 

ਅਤੇ ਜ਼ਸਿਲਰਈ ਜ਼ਵਭਰਗ ਨਰਲ psts@edumail.vic.gov.au ਉਤੱੇ ਸੂੰਪਰਕ 

ਕਰੋ।   

 ਧੇਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 

ਜ਼ਕ੍ਪਰ ਕਰਕੇ www.education.vic.gov.au/transitiontoschool ਦੇਿ ੋ

ਇਸ ਦਸਤਰਵੇਜ ਦਰ ਅਨੁਵਰਦ ਕਈ ਭਰਸ਼ਰਵਰਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਕੀਤਰ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਜੋ 

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

ਹਨ। 
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