
 

  

ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ (ਤਬਦੀਲੀ): ਸਕੂਲ 

ਜਰਣਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ 

ਸਕਰਰਰਤਮਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 
Transition Learning and Development 

Statement ਪਰੂਰ ਕਰਨ ਜ਼ਵਚੱ ਪਜ਼ਰਵਰਰਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ 

ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਦਸ਼ਰ-ਜ਼ਨਰਦਸ਼ੇ  

ਸਕੂਲ ਜਰਣਰ ਸ਼ਰੁ ੂਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱ ਸਕਰਰਰਤਮਕ ਸ਼ਰੁਆੂਤ ਜ਼ਕਉਂ 

ਮਹੱਤਵਪਰੂਣ ਹੈ? 

ਸਕੂਲ ਜਰਣਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਰਰਰਤਮਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਰਲ ਤੁਹਰਡੀ ਔਲਰਦ 

ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਅਤ ੇਇਸਤੋਂ ਜ਼ਕਤੇ ਵੱਧ ਹੋਰ, ਦੋਹਰਾਂ ਪਜ਼ਰਸਜ਼ਿਤੀਆਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਸੱਜ਼ਿਆ ਅਤ ੇ

ਕਜ਼ਲਆਣ ਦ ੇਜ਼ਬਹਤਰ ਨਤੀਜਰ ਸਰਮਹਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਰਰਗਰ ਅਤ ੇਸਕਰਰਰਤਮਕ 

ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ (ਤਬਦੀਲੀ) ਯਕੀਨੀ ਬਣਰਉਣ ਨਰਲ ਤੁਹਰਡੀ ਔਲਰਦ ਦੀ ਜ਼ਸੱਜ਼ਿਆ ਅਤ ੇ

ਜ਼ਵਕਰਸ ਦੀ ਜ਼ਨਰੰਤਰਤਰ ਜ਼ਵੱਚ ਵੀ ਸਹਰਇਤਰ ਜ਼ਮਲਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਸੱਜ਼ਿਆ ਦੀ ਜ਼ਨਰੰਤਰਤਰ 

ਉੱਤੇ ਜ਼ਜਆਦਰ ਿੋਰ ਪਰਉਣ ਨਰਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਛਰਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਕ ਤੁਹਰਡੀ ਔਲਰਦ  

ਦੇ ਪੁਰਰਣੇ ਅਤ ੇਵਰਤਮਰਨ ਅਨੁਭਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਰਰ ਬਣਰਉਣ ਨਰਲ ਉਸਨੂੰ ਸਰੁੱਜ਼ਿਅਤ, 

ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤ ੇਲੋਕਰਾਂ, ਿਰਵਰਾਂ, ਸਮਰਰੋਹਰਾਂ, ਨੇਮੀ ਪੋ੍ਗ੍ਰਮਰਾਂ ਅਤ ੇਸਮਝਬੂਝ ਨਰਲ ਜੁਡੇ ਹੋਣਰ 

ਮਜ਼ਹਸੂਸ ਕਰਨ ਜ਼ਵੱਚ ਮਦਦ ਜ਼ਮਲਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਜਰਣਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਰਰਰਤਮਕ 

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦ ੇਹੋਣ ਦਰ ਜਵਰਨ ਲੋਕਰਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਪ੍ਤੀਰੋਧ-ਸਮੱਰਿਰ ਦਰ ਪ੍ਸਰਰ ਕਰਨ ਨਰਲ 

ਜ਼ਸੱਧਰ ਸਜ਼ਹ-ਸੰਬੰਧ ਹੈ ।        

TRANSITION LEARNING AND DEVELOPMENT 

STATEMENT ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹ?ੈ  

ਮੁੱਢਲੇ ਬਚਪਨ (ਅਰਲੀ ਚਰਇਲਡਹੁਡ) ਦੀਆਾਂ ਸੇਵਰਵਰਾਂ, ਸਕੂਲ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ 

ਦੇ ਬਰਅਦ ਦੀ ਦੇਿਭਰਲ (Outside School Hours Care - OSHC) 

ਸੇਵਰਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪਜ਼ਰਵਰਰ, ਇਹ ਸਰਰੇ ਬੱਜ਼ਚਆਾਂ ਦੀ ਜ਼ਸੱਜ਼ਿਆ ਅਤੇ ਕਜ਼ਲਆਣ ਨੂੰ ਜ਼ਵਕਜ਼ਸਤ 

ਕਰਨ ਜ਼ਵੱਚ ਭਰਗੀਦਰਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਰਵਰਾਂ, ਸਕੂਲਰਾਂ ਅਤੇ ਪਜ਼ਰਵਰਰਰਾਂ ਜ਼ਵੱਚਕਰਰ ਸੂਚਨਰ 

ਦਰ ਆਦਰਨ-ਪ੍ਦਰਨ ਵੱਧ ਆਸਰਨ ਬਣਰਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਉਸਦੇ ਸਕੂਲ 

ਜਰਣਸਮੇਂ ਅਰਲੀ ਚਰਇਲਡਹੁਡ ਸੇਵਰ ਦੁਆਰਰ Transition Learning and 

Development Statement (ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੇਂਟ) ਜ਼ਲਿੀ ਜਰਾਂਦੀ ਹੈ।   

ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੇਂਟ ਅਰਲੀ ਚਰਇਲਡਹੁਡ ਸੇਵਰਵਰਾਂ ਅਤ ੇਸਕੂਲਰਾਂ ਜ਼ਵੱਚਕਰਰ ਤੁਹਰਡੀ 

ਔਲਰਦ ਦੀ ਜ਼ਸੱਜ਼ਿਆ, ਜ਼ਵਕਰਸ ਅਤ ੇਕਜ਼ਲਆਣ ਬਰਰੇ ਸੂਚਨਰ ਦਰ ਆਦਰਨ-ਪ੍ਦਰਨ 

ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੇਂਟ ਤੁਹਰਡੀ ਔਲਰਦ ਦੀਆਾਂ ਰੂਚੀਆਾਂ, ਯੋਗਤਰਵਰਾਂ ਅਤ ੇ

ਕਰਬਲੀਅਤ ਦਰ ਸਰਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤ ੇਇਹ ਜ਼ਵਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਵਧੀਆਾਂ ਅਤ ੇਜ਼ਸੱਜ਼ਿਆ ਸਬੰਧੀ 

ਕਰਰਜਨੀਤੀਆਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਛਰਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਰਾਂਜੋ ਤੁਹਰਡੀ ਔਲਰਦ ਦੇ ਜ਼ਸੱਜ਼ਿਆ ਦ ੇਸਫ਼ਰ 

ਜ਼ਵੱਚ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਰ ਸਕੇ।    

ਤੁਹਰਡੀ ਔਲਰਦ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜ਼ਵੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਰਲ-ਨਰਲ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੇਂਟ 

ਤੁਹਰਡੀ ਔਲਰਦ ਦੀ ਜ਼ਸੱਜ਼ਿਆ ਨੂੰ ਸੱਮਝਣ, ਇਸ ਜ਼ਵੱਚ ਸਹਰਇਤਰ ਦੇਣ, ਇਸਦ ੇਬਰਰੇ 

ਗੱਲਬਰਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇਇਸਦੀ ਵਕਰਲਤ ਕਰਨ ਜ਼ਵੱਚ ਤੁਹਰਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੇਂਟ ਜ਼ਵੱਚ ਸ਼ਰਜ਼ਮਲ ਜਰਣਕਰਰੀ ਪੇ੍ਪ ਟੀਚਰਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਰਡੀ ਔਲਰਦ ਨੂੰ 

ਜਰਣਨ ਅਤ ੇਉਜ਼ਚਤ ਜ਼ਸੱਜ਼ਿਆ ਅਤ ੇਪਡਹਰਉਣ ਦੇ ਪੋ੍ਗ੍ਰਮਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਰ ਬਣਰਉਣ ਜ਼ਵੱਚ 

ਮਦਦ ਜ਼ਦੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਔਲਰਦ ਨੂੰ OSHC ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਰ ਬਣਰ 

ਰਹ ੇਹੋ, ਤਰਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੇਂਟ OSHC ਸਵੇਰ ਜ਼ਵੱਚ ਤੁਹਰਡੀ ਔਲਰਦ ਦੀ ਭਰਗੀਦਰਰੀ 

ਦੀ ਯੋਜਨਰ ਬਣਰਉਣ ਅਤ ੇਵਰਤਰਵਰਣ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਨਰੰਤਰਤਰ ਦਰ ਸਮਰਿਨ ਕਰਣ ਜ਼ਵੱਚ ਵੀ 

OSHC ਅਜ਼ਧਆਪਕਰਾਂ ਦੀ ਸਹਰਇਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।    

ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੇਂਟ ਜ਼ਵੱਚ ਤੁਹਰਡੀ ਔਲਰਦ ਬਰਰੇ ਕੱੁਝ ਜ਼ਨਜੀ ਜਰਣਕਰਰੀ ਸ਼ਰਜ਼ਮਲ ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ, ਇਸ ਜ਼ਵੱਚ ਤੁਹਰਡੀ ਔਲਰਦ ਦਰ ਨਰਮ, ਉਸਦੀ ਜਨਮ-ਤਰੀਕ ਅਤ ੇਫੋਟੋ, ਨਰਲ ਹੀ 

ਤੁਹਰਡਰ ਨਰਮ ਅਤ ੇਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਰ ਸ਼ਰਜ਼ਮਲ ਹੁੰਦਰ ਹ।ੈ ਇਸ ਜ਼ਵੱਚ ਤੁਹਰਡੀ ਔਲਰਦ ਦੀ 

ਸਹਰਇਤਰ ਕਰਨ ਵਰਲੇ ਹੋਰ ਅਰਲੀ ਚਰਇਲਡਹੁਡ ਪੇਸ਼ਰਵਰਰਾਂ ਦੇ ਨਰਮ ਅਤ ੇਸੰਪਰਕ 

ਵੇਰਵ ੇਵੀ ਸ਼ਰਜ਼ਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।     

ਆਪਣੀ ਔਲਰਦ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੇਂਟ ਜ਼ਵੱਚ ਯੋਗਦਰਨ ਦੇਣਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਟੂ ਸਕੂਲ ਦੀ 

ਇੱਕ ਅਜ਼ਜਹੀ ਗਤੀਜ਼ਵਧੀ ਹੈ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵੱਚ ਤੁਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਰਡੀ ਔਲਰਦ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 

ਪਜ਼ਹਲਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲੀ ਸਰਲ ਦੌਰਰਨ ਭਰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।     

ਮੈਨੂ ੰਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਸਟਟੇਮੇਂਟ ਦਰ ਜ਼ਕਹਡਰ ਭਰਗ ਪਰੂਰ ਕਰਨਰ ਹਵੋਗੇਰ?  

ਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਅਤ ੇ1.1 ਤੁਹਰਡੀ ਔਲਰਦ ਦੀ ਅਰਲੀ ਚਰਇਲਡਹੁਡ ਅਜ਼ਧਆਪਕਰ ਦੁਆਰਰ 

ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਰਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਸੈਕਸ਼ਨ 1. 2 ਤੁਹਰਡੀ ਔਲਰਦ ਦੀ ਚਰਇਲਡਹੁਡ ਅਜ਼ਧਆਪਕਰ ਦੁਆਰਰ ਪੂਰਰ ਕੀਤਰ ਜਰ 

ਸਕਦਰ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਰਡੀ ਔਲਰਦ ਜ਼ਕਸੇ ਜ਼ਵਕਰਸ-ਅਵਰੋਧੀ ਰੋਗ ਜਰਾਂ ਅਪਰਹਜਤਰ ਨਰਲ 

ਪੀਜ਼ਡਤ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਰ ਹੈ ਜ਼ਕ ਤੁਹਰਡੀ ਔਲਰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਰਲੇ ਹੋਰ ਅਰਲੀ 

ਚਰਇਲਡਹੁਡ ਪੇਸ਼ਰਵਰ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਹੱਸੇ ਜ਼ਵੱਚ ਯੋਗਦਰਨ ਦੇਣ।   

ਸੈਕਸ਼ਨ 2: ਜ਼ਦ ਚਰਇਲਡ – ਇਸਨੂੰ ਤੁਹਰਡੀ ਔਲਰਦ ਜ਼ਕਸ ੇਅਜ਼ਜਹ ੇਬਰਲਗ ਨਰਲ ਪੂਰਰ 

ਕਰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਜਸਨੂੰ ਉਹ ਜਰਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਜਸਦੇ ਨਰਲ ਉਹ ਸੁਿਦਰਇਕ ਮਜ਼ਹਸੂਸ ਕਰਦੀ 

ਹੈ। ਇਹ ਬਰਲਗ ਤੁਸੀ ਆਪ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਜਰਾਂ ਜ਼ਫਰ ਤੁਹਰਡੀ ਔਲਰਦ ਦੀ ਅਰਲੀ 

ਚਰਇਲਡਹੁਡ ਅਜ਼ਧਆਪਕਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ਸੈਕਸ਼ਨ 3: ਜ਼ਦ ਫੈਜ਼ਮਲੀ – ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਰਡੇ ਦੁਆਰਰ ਪੂਰਰ ਕੀਤੇ ਜਰਣ ਲਈ ਹੈ। 

ਤੁਹਰਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਜ਼ਕ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਔਲਰਦ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੇਂਟ 

ਜ਼ਵੱਚ ਆਪਣੇ ਜ਼ਵਚਰਰਰਾਂ ਦਰ ਯੋਗਦਰਨ ਜ਼ਦਓ। ਇਸ ਜ਼ਹੱਸ ੇਜ਼ਵੱਚ ਤੁਹਰਨੂੰ ਪੇ੍ਜ਼ਰਤ ਕਰਨ ਜ਼ਵੱਚ 

ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰਹਰਾਂ ਦੇ ਸਵਰਲ ਸ਼ਰਜ਼ਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨਹਰਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ ਕੱੁਝ ਜਰਾਂ ਸਰਰੇ 

ਸਵਰਲਰਾਂ ਦਰ ਜਵਰਬ ਦੇਣ ਨਰਲ ਤੁਹਰਡੀ ਔਲਰਦ ਦੀ ਟੀਚਰ ਅਤ ੇOSHC 

ਅਜ਼ਧਆਪਕਰ (ਜ਼ਜੱਿੇ ਲਰਗੂ ਹੋਵੇ) ਨੂੰ ਤੁਹਰਡੀ ਔਲਰਦ ਅਤ ੇਤੁਹਰਡੇ ਪਜ਼ਰਵਰਰ ਨੂੰ ਉਜ਼ਚਤ 

ਤਰੀਜ਼ਕਆਾਂ ਨਰਲ ਜਵਰਬ ਦੇਣ ਜ਼ਵੱਚ ਮਦਦ ਜ਼ਮਲੇਗੀ ਅਤ ੇਅਜ਼ਜਹਰ ਕਰਣ ਨਰਲ ਤੁਹਰਡੀ 

ਔਲਰਦ ਦੀ ਜ਼ਸੱਜ਼ਿਆ ਅਤ ੇਜ਼ਵਕਰਸ ਜ਼ਵੱਚ ਵੀ ਸਹਰਇਤਰ ਜ਼ਮਲੇਗੀ।   

ਮੇਰ ੇਦੁਆਰਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਸਟਟੇਮੇਂਟ ਦਰ ਸਕੈਸ਼ਨ ਪੂਰਰ ਕਰਨ ਬਰਅਦ ਕੀ ਹੁਦੰਰ 

ਹ?ੈ    

ਸੈਕਸ਼ਨ 3: ਜ਼ਦ ਫੈਜ਼ਮਲੀ ਪੂਰਰ ਕਰਨ ਬਰਅਦ ਇਹ ਜ਼ਹੱਸਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਰਲੀ 

ਚਰਇਲਡਹੁਡ ਅਜ਼ਧਆਪਕਰ ਨੂੰ ਵਰਪਸ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 2: ਜ਼ਦ ਚਰਇਲਡ 

ਪੂਰਰ ਕਰਨ ਜ਼ਵੱਚ ਆਪਣੀ ਔਲਰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਰਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਨਰਲ 

ਵਰਪਸ ਕਰੋ।      

ਤੁਹਰਡੀ ਔਲਰਦ ਦੀ ਅਰਲੀ ਚਰਇਲਡਹੁਡ ਅਜ਼ਧਆਪਕਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੇਂਟ ਦੇ ਸਰਰੇ 

ਜ਼ਹੱਜ਼ਸਆਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰਪੀ ਤੁਹਰਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ।    



 

  

ਤੁਹਰਡੀ ਔਲਰਦ ਦੀ ਅਰਲੀ ਚਰਇਲਡਹੁਡ ਅਜ਼ਧਆਪਕਰ ਪੂਰੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੇਂਟ ਦੀ 

ਇੱਕ ਕਰਪੀ ਦਰ ਆਦਰਨ-ਪ੍ਦਰਨ ਤੁਹਰਡੀ ਔਲਰਦ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ OSHC ਸੇਵਰ (ਜ਼ਜੱਿੇ 

ਲਰਗੂ ਹੋਵੇ) ਨਰਲ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।     

ਜੇਕਰ ਤੁਹਰਨੂੰ ਪੱਕਰ ਪਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਕ ਤੁਹਰਡੀ ਔਲਰਦ ਜ਼ਕਹਡੇ ਸਕੂਲ ਜਰਵੇਗੀ, ਤਰਾਂ 

ਤੁਹਰਡੀ ਔਲਰਦ ਦੀ ਅਰਲੀ ਚਰਇਲਡਹੁਡ ਅਜ਼ਧਆਪਕਰ ਤੁਹਰਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੇਂਟ 

ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਕਰਪੀ ਦਵੇਗੀ ਤਰਾਂਜੋ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਔਲਰਦ ਨੂੰ ਦਰਿਲ ਕਰਰਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 

ਇਹ ਆਪਣੀ ਔਲਰਦ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੋ।   

ਜੇਕਰਸੈਕਸ਼ਨ 3: ਜ਼ਦ ਫੈਜ਼ਮਲੀ ਸੇਵਰ ਨੁੰ ਵਰਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਰ ਜਰਾਂਦਰ ਹੈ ਤਰਾਂ ਤੁਹਰਡੀ 

ਔਲਰਦ ਦੀ ਅਰਲੀ ਚਰਇਲਡਹੁਡ ਅਜ਼ਧਆਪਕਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜ਼ਹੱਜ਼ਸਆਾਂ ਦਰ ਆਦਰਨ-

ਪ੍ਦਰਨ ਤੁਹਰਡੀ ਔਲਰਦ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ OSHC ਸੇਵਰ (ਜ਼ਜੱਿੇ ਲਰਗ ੂਹੋਵੇ) ਨਰਲ ਕਰੇਗੀ 

ਅਤੇ ਜੋ ਆਦਰਨ-ਪ੍ਦਰਨ ਕੀਤਰ ਜ਼ਗਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਕਰਪੀ ਤੁਹਰਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 

ਰੱਿਣ ਲਈ ਦੇਵੇਗੀ। 

ਸਕੂਲਰਾਂ ਦੁਆਰਰ ਕੀਤੀਆਾਂ ਿੋਜਰਾਂ ਅਤ ੇਸਕੂਲਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮਲੀ ਪ੍ਤੀਜ਼ਿਆ ਇਹ ਦਰਸਰਉਂਦੀ ਹੈ 

ਜ਼ਕ ਇਸ ਜਰਣਕਰਰੀ ਦਰ ਆਦਰਨ-ਪ੍ਦਰਨ ਕਰਨ ਨਰਲ ਸਕੂਲ ਜ਼ਵੱਚ ਸਫਲਤਰਪੂਰਵਕ 

ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜ਼ਵੱਚ ਮਦਦ ਜ਼ਮਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਚਰਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਕ ਤੁਹਰਡੀ 

ਔਲਰਦ ਨਰਲ ਸੰਬੰਜ਼ਧਤ ਜ਼ਕਸੇ ਉਜ਼ਚਤ ਜਰਣਕਰਰੀ ਦਰ ਆਦਰਨ-ਪ੍ਦਰਨ ਤੁਹਰਡੀ ਔਲਰਦ  

ਦੇ ਸਕੂਲ ਨਰਲ ਨਰ ਕੀਤਰ ਜਰਵੇ, ਤਰਾਂ ਜ਼ਿਪਰ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਚਰਚਰ ਆਪਣੀ ਔਲਰਦ ਦੇ 

ਅਰਲੀ ਚਰਇਲਡਹੁਡ ਅਜ਼ਧਆਪਕਰ ਨਰਲ ਕਰੋ।     

ਵਧਰੇੀ ਜਰਣਕਰਰੀ ਲਈ 

ਜ਼ਿਪਰ ਕਰਕ ੇwww.education.vic.gov.au/transitiontoschool ਦੇਿੋ  

ਇਸ ਦਸਤਰਵੇਜ ਦਰ ਅਨੁਵਰਦ ਕਈ ਸਮੁਦਰਇਕ ਭਰਸ਼ਰਵਰਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਕੀਤਰ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਜੋ 

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

ਹਨ। 
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