
 

  

 انتقال: آغاز مثبت مدرسه
رهنمودهایی برای کمک به خانواده ها در تکمیل بیانیه 

 Transition)یادگیری در مرحله انتقال و رشد

Learning and Development Statement)  
 چرا آغاز مثبت مدرسه مهم است؟

مثبت مدرسه منجر به نتایج یادگیری و تندرستی بهتر برای فرزندتان هم در  آغاز

اطمینان از انتقال موثر و مثبت همچنین  طول دوره انتقال و هم پس از آن می شود.

به حمایت از تداوم یادگیری و رشد فرزندتان کمک می کند. تاکید بیشتر بر تداوم 

فاده از تجربیات قبلی و فعلی فرزندتان به یادگیری این امر را تایید می کند که است

، او کمک می کند که احساس امنیت، اعتماد و در ارتباط بودن با افراد و مکان ها

آغاز مثبت مدرسه ارتباط مستقیمی با را داشته باشد.  اتفاقات، روال ها و درک ها

 ترویج مقاومت در جوانان دارد.

 

 TRANSITION)بیانیه یادگیری در مرحله انتقال و رشد

LEARNING AND DEVELOPMENT STATEMENT) 

 چیست؟

و (OSHC) خدمات دوران اولیه کودکی، خدمات مراقبت بعد از ساعات مدرسه 

خانواده ها همگی در پرورش یادگیری و تندرستی کودکان شریک هستند. برای 

تسهیل به اشتراک گذاشتن اطالعات بین خدمات، مدارس و خانواده ها 

Transition Learning and Development Statement  بیانیه (

 انتقال( فردی توسط خدمات دوران اولیه کودکی برای هر کودکی که به مدرسه 

 می رود نوشته می شود. 

بیانیه انتقال اطالعاتی درباره یادگیری، رشد و تندرستی فرزندتان را بین خدمات 

می گذارد. بیانیه انتقال عالیق، مهارت  دوران اولیه کودکی و مدارس به اشتراک

ها و توانایی های فرزندتان را خالصه می کند و عملکردهای فردی و استراتژی 

های آموزشی را مشخص می کند تا از فرزندتان در سفر یادگیری اش حمایت 

 شود.

فرزندتان تا با انتقال او به مدرسه، یادگیری بیانیه انتقال می تواند به شما کمک کند 

را درک کرده، حمایت کنید، در مورد آن ارتباط برقرار کرده و از آن طرفداری 

 ( کمکprepکنید. اطالعات موجود در بیانیه انتقال به معلمین پیش دبستان)

می کند تا فرزندتان را بشناسد و برنامه های یادگیری و آموزش مناسبی را برنامه  

بفرستید، بیانیه انتقال به  OSHCتان را به اگر می خواهید که فرزندریزی کند. 

 OSHCکمک می کند تا نسبت به شرکت فرزندتان درخدمات  OSHCمربیان 

 و از پیوستگی بین محیط های مختلف حمایت کنند.  ردهبرنامه ریزی ک

شامل نام ، تاریخ  استبیانیه انتقال حاوی برخی اطالعات فردی در مورد فرزندتان

نام و جزئیات مربوط به تماس با شما می شود. همچنین همچنینو ، او تولد و عکس

ممکن است شامل نام و جزئیات مربوط به تماس با سایر متخصصین دوران اولیه 

 کودکی که از فرزندتان حمایت می ، نیز بشود.

مشارکت در بیانیه انتقال فرزندتان یکی از فعالیت هایانتقال به مدرسه است که شما 

 توانید پیش از آغاز مدرسه و در طی سال در آن شرکت کنید.  و فرزندتان می

 من کدام بخش بیانیه انتقال را پر کنم؟

 توسط مربی دوران اولیه کودکی فرزندتان تکمیل می شود. 1.1و  1بخش 

را ممکن است مربی 1.2بخش اگر فرزندتان تاخیر رشدی یا ناتوانی داشته باشد، 

کند. سایر متخصصین دوران اولیه کودکی نیز که  دوران اولیه کودکی فرزندتان پر

 از فرزندتان حمایت می کنند، ممکن است در تکمیل این بخش سهیم شوند. 

توسط فرزندتان با یک فرد بزرگسالی که می شناسد و احساس : کودک 2بخش 

راحتی می کند، تکمیل می شود.  این فرد می تواند شما یا مربی دوران اولیه 

 کودکی بشود.

برای تکمیل توسط شما است. این امر مهم است که شما دیدگاه : خانواده 3بخش

هایتان را در بیانیه انتقال فرزندتان به اشتراک بگذارید. این بخش شامل یک سری 

سواالت برای کمک به تشویق شما می شود. پاسخ دادن به تمامی یا برخی از این 

 ) در صورت مرتبط بودن( فرزندتان OSHCسواالت می تواند به معلم و مربی 

به فرزند و خانواده تان به شیوه های مناسب پاسخ بدهند و از  کمک کند تا نسبت

 حمایت می کند.  اویادگیری و رشد 

 پس از آنکه من بخش مربوط به خودم را در بیانیه انتقال پر کردم، چه 

 می شود؟

خش را به مربی دوران اولیه را تکمیل کردید، این ب : خانواده3بخش   هنگامیکه

کمک  : کودک2بخش  کودکی فرزندتان بازگردانید. اگر به فرزندتان در تکمیل

 بازگردانید. 3کرده اید، این بخش را همراه با بخش 

مربی دوران اولیه کودکی فرزندتان تمامی بخش های بیانیه انتقال را جمع آوری 

 کرده و یک نسخه تکمیل شده به شما می دهد. 

مربی دوران اولیه کودکی فرزندتان همچنین یک نسخه از بیانیه انتقال تکمیل شده 

 ) در صورت مرتبط بودن(  OSHCرا در اختیار مدرسه فرزندتان و خدمات 

 می گذارد.

اگر نمی دانید که فرزندتان به کدام مدرسه می رود، مربی دوران اولیه کودکی 

ا به شما می دهد تا به هنگام ثبت نام فرزندتان نسخه دومی از بیانیه انتقال ر

 فرزندتان نسخه ای را در اختیار مدرسه اش بگذارید.

به خدمات بازگردانده نشود، مربی دوران اولیه  : خانواده3بخش در صورتیکه 

کودکی فرزندتان بخش های تکمیل شده را در اختیار مدرسه فرزندتان و خدمات 

OSHC  در صورت مرتبط بودن( می گذارد و نسخه ای از آنچه به اشتراک (

 گذاشته شده است را برای اینکه نگاه دارید به شما می دهد.

تحقیق و نظر سنجی از مدارس نشان داده است که به اشتراک گذاشتن این 

 به مدرسه حمایت می کند. اما در صورتیکه موفقیت آمیز  اطالعات از انتقال 

هید که هرگونه اطالعاتی در ارتباط با فرزندتان با مدرسه اش به اشتراک نمی خوا

گذاشته شود، لطفا در این مورد با مربی  دوران اولیه کودکی فرزندتان صحبت 

 کنید.

 

 برای کسب اطالعات بیشتر

 

دیدن  www.education.vic.gov.au/transitiontoschoolلطفا از آدرس 

 کنید.

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


 

  

ترجمه شده است که از این آدرس اینترنتی قابل  اجتماعی این مطلب به چندین زبان

 دسترسی می باشند:

www.education.vic.gov.au/transitiontoschool 
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