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संक्रमण: स्कूलमा 

सकारात्मक शुरुवात 

परिवािहरुलाई Transition Learning 

and Development Statement 

(संक्रमण प्रशिक्षण र शिकास शििरण) भर्न 

मद्दत गर् ेनर्र्दशेर् 

स्कूलमा शुरुवात सकारात्मक हुन ककन 

महत्त्वपूणण छ? 

स्कूलमा सकािात्मक शरुुवात हुर्ाले संक्रमणकालमा ि त्यस पछी सम्म 

तपाईकंो बच्चामा िाम्रो पढाई ि भलाईको परिणाम ल्याउर्ेछ। प्रभावकािी ि 

सकािात्मक संक्रमण सनुर्नित गर्ानले तपाईकंो बच्चाको नसकाइ ि नवकासको 

नर्िन्तिता कायम िाख्र्मा पनर् सहयोग गर्दनछ। नसकाइको नर्िन्तिता कायम 

िाख्र्मा भब्य जोड नर्दर्कुो महत्व के हो भर्े, आफ्र्ो बच्चाको पवून ि वतनमार् 

अर्भुव नर्मानण गर्ानले नतर्ीहरूलाई सिुनित महससु गर्न, नवश्वस्त हुर् ि ठाउँ, 

घटर्ा ि र्दैनर्क कुिाहरुसंग सम्बन्ध अटुट िाख्र् मद्दत गर्दनछ। स्कूलमा 

सकािात्मक शरुुवात गर्ानले यवुाहरुको लचक्र्दािता बढ्र्दछ। 

TRANSITION LEARNING AND DEVELOPMENT 

STATEMENT (संक्रमण प्रशिक्षण र शिकास 

शििरण) के हो? 

प्रािनम्भक बाल्यकाल सेवा, स्कूल, OSHC (स्कूल समय बानहिको िेखर्देख 

सेवा) साथै परिवाि ई सबै केटाकेटीहरुको नसकाई ि भलाईमा लागेका साझेर्दाि 

हुर्। स्कूल, परिवाि ि अन्य सेवाहरु नबच जार्कािी साझेर्दािी गर्न सनजलो 

बर्ाउर् हिेक बच्चाको लानग व्यनिगत Transition Learning and 

Development Statement (संक्रमण प्रनशिण ि नवकास नवविण – 

(संक्रमण नवविण) उनर्हरू स्कूल जारे् बेलमा प्रािनम्भक बाल्यकाल सेवाद्वािा 

लेनखन्छ।     

प्रािनम्भक बाल्यकाल सेवामा हुरँ्दा र्देखी नवद्यालय सम्मको तपाईकंो बच्चाको 

पढाइ, नवकास ि भलाई बािे जार्कािी संक्रमण नवविणद्वािा साझेर्दािी गरिन्छ। 

संक्रमण नवविणमा तपाईकंो बच्चाको रुनच, कौशल ि िमता संनिप्तमा 

लेनखएको हुन्छ ि पढाईको यात्रामा उनर्हरुलाई सहयोग पयुानउर्का लागि 

उनर्हरुको व्यनिगत आवश्यकता ि नशिाको िणर्ीनतको पनहचार् गरिएको 

हुन्छ। 

यो संक्रमण नवविणले तपाईकंो बच्चा स्कुलको संक्रमणमा लागेपछी उर्को 

पढाई बािे बुझ्र्, सहयोग पयुानउर्, त्यसबािे संवार्द गर्न ि उर्को पढाई बािे 

वकालत गर्न तपाईलंाई मद्दत गर्ेछ। संक्रमण नवविणमा भएको जार्कािीले 

तयािी िर्न ेनशिकलाई तपाईकंो बच्चाको बािे चाडैँ थाहा पाउर् ेि उपयिु 

नसक्र्े ि नसकाउर्े कायनक्रमको योजर्ा तय गर्न मद्दत गर्ेछ। यर्दी तपाई ंOSHC 

सेवामा आफ्र्ो बच्चा पठाउर्े योजर्ा बर्ाउर्दै हुर्हुुन्छ भर्े, यो संक्रमण 

नवविणले OSHC का नशिकहरूलाई तपाईकंो बच्चाको रुनचहरु बािे योजर्ा 

बर्ाउर् ि प्रािनम्भक बाल्यकाल, नवद्यालय ि OSHC बीच नर्िन्तिता कायम 

िाख्र् सहयोग गर्दनछ। 

यो संक्रमण नवविणमा तपाईकंो बच्चाको र्ाम, जन्म नमती ि फोटो हुन्छ, थप 

तपाईकंो र्ाम ि सम्पकन  नवविण सनहत आफ्र्ो बच्चाको केही व्यनिगत 

जार्कािी हुन्छ। त्यसमा तपाईकंो बच्चालाई सहयोग पयुानउरे् अन्य प्रािनम्भक 

बाल्यकाल व्यवसायीकको र्ाम ि सम्पकन  नवविण पनर् समावेश हुन्छ। 

तपाई ंि तपाईकंो बच्चाले स्कूल सरुु गर्ुनभन्र्दा पनहले ि स्कूल वर्न भरि कुरै् 

एउटा गनतनवनधमा भाग नलर्ु भयो भर् ेत्यस्ल ेतपाईकंो बच्चाको संक्रमण 

नवविणमा योगर्दार् पयुानउरे्छ। 

संक्रमण कववरणको कुन भाग मैले भने हो? 

खण्ड १ र १.१ तपाईकंो बच्चाको प्रािनम्भक बाल्यकाल नशिकल ेभर्ुनहुन्छ। 

खण्ड १.२ यर्दी तपाईकंो बच्चाको नवकाशात्मक नढलाइ वा अशिता छ भर्े 

यो खण्ड तपाईकंो बच्चाको प्रािनम्भक बाल्यकाल नशिकल ेभरिनर्दर् 

सक्र्हुुन्छ। तपाईकंो बच्चालाई सहयोग गर् ेअन्य बाल्यकाल पेशेवािहरुले पनर् 

यो खण्डमा योगर्दार् नर्दर् सक्र्हुुन्छ। 

खण्ड २: The Child (बच्चा) तपाईकंो बच्चाले उर्लाई सनजलो लाग्र्न े

नचर्ेको कोही वयस्कको सहयोगमा भर्ुनपछन। यो तपाई ंआफै या बच्चाको 

प्रािनम्भक बाल्यकाल नशिक पगर्न हुर्सक्र्हुुन्छ। 

खण्ड ३: The Family (पररिार) तपाईलें भर्ुनपछन। आफ्र्ो बच्चाको 

संक्रमण नवविणमा तपाईलें आफ्र्ो दृनिकोण र्दशानएि योगर्दार् नर्दर् ुमहत्त्वपणून 

हो। यो खण्डमा तपाईलंाई शीघ्र मद्दत गर्न प्रश्नहरुको श्रंखला समावेश हुन्छ। यी 

प्रश्नहरू मध्ये कुरै् वा सबैको जवाफल ेतपाईकंो बच्चाको नशिक ि OSHC 

नशिक (जहा ँलागूहुन्छ) लाई मद्दत गर्नसक्छ ि तपाईकंो परिवाि ि बच्चालाई 

उनचत तरिकाको सहयोग ि प्रनतनक्रयाले उर्को नसकाइ ि नवकासमा सहयोग 

पगु्रे्छ। 
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संक्रमण वक्तव्यको मैले भने भाग भरेपकछ के 

हुन्छ? 

तपाईलें खण्ड ३: पररिार  भिेपछी तपाईकंो बच्चाको प्रािनम्भक बाल्यकाल 

नशिकलाई नफतान नर्दर्हुोस।् यर्दी तपाईलें खण्ड २: बच्चा  भर्न बच्चालाई मद्दत 

गर्ुनभएको छ भर्े, त्यो खण्ड ३ संग फकानउर्हुोस।् 

तपाईकंो बच्चाको प्रािनम्भक बाल्यकाल नशिकल ेसंक्रमण नवविणका सबै 

खण्डहरू सङ्कलर् गर्ेछर् ि त्यसको एक प्रनतनलनप तपाईलंाई नर्दरे्छर्।् 

तपाईकंो बच्चाको प्रािनम्भक बाल्यकाल नशिकल ेसंक्रमण नवविण प्रनतनलनप 

तपाईकंो बच्चाको नवद्यालय ि OSHC सेवा संग पनर् (यर्दी लागू भएमा) पणून 

आदार्नप्रदार्न गरिनर्दरे्छर्।् 

यर्दी तपाईलंाई आफ्र्ो बच्चा कुर् स्कूलमा जान्छ भन्र् ेनर्नित छैर् भर्े, 

तपाईकंो बच्चाको प्रािनम्भक बाल्यकाल नशिकल ेसंक्िमण नवविणको दोश्रो 

प्रनतनलनप तपाईलंाई नर्दर्ेछर् ता नक तपाईलें आफ्र्ो बच्चा भर्ान गर्दान तपाईकंो 

बच्चाको स्कूलमा त्यस्को एक प्रनतनलनप नर्दर् सक्र्हुुन्छ। 

यनर्द खण्ड ३: पररिार  संस्थामा नफतान गरिएको छैर् भर्े, तपाईकंो बच्चाको 

प्रािनम्भक बाल्यकाल नशिकल ेपिूा गिेका खण्डहरू तपाईकंो बच्चाको 

नवद्यालय ि OSHC सेवा (जहा ँलागू हुन्छ) संग आदार्नप्रदार्न गरिनर्दन्छर् ि 

आदार्नप्रदार्न गरिएको र्दस्तावेजको एक प्रनतनलनप तपाईलंाई िाख्र्का लागी 

नर्दर्ेछर्न।् 

अर्सुन्धार् तथा नवद्यालयबाट प्राप्त सझुाव अर्सुाि यो जार्कािी आदार्नप्रदार्न 

गर्ानले (बााँड्र्नाले) स्कूल थाल्र् ुअनघको संक्रमणलाई सफल पार्न सघाएको 

संकेत गिेको छ। तथानप, यर्दी तपाई ंआफ्र्ो बच्चाको कुरै् पनर् सान्र्दनभनक 

जार्कािी आफ्र्ो बच्चाको स्कूलसंग साझेर्दािी गर्न चाहर्हुुन्र् भर् ेकर पया यो 

कुिा आफ्र्ो बच्चाको प्रािनम्भक बाल्यकाल नशिकसंग छलफल गर्ुनहोस।् 

थप जानकारीका लागी  

कर पया www.education.vic.gov.au/transitiontoschool मा हरे्ननुहोला। 

यो कागजात नबनभन्र् भार्ामा अर्वुार्द गरिएको छ। 

www.education.vic.gov.au/transitiontoschool मा उपलब्ध छ्र्।् 
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