
 

  

GEÇİŞ: OKULA 
OLUMLU BİR 
BAŞLANGIÇ 
Transition Learning and Development 
Statement’in doldurulmasında ailelere 
yardım için kılavuz 

OKULA OLUMLU BİR BAŞLANGIÇ NİÇİN 

ÖNEMLİDİR? 

Okula olumlu bir başlangıç hem geçiş sırasında hem de 

bunun ötesinde çocuğunuz için daha iyi öğrenim ve gönenç 

sonuçlarına yol açar. Etkili ve olumlu geçişler sağlamak 

ayrıca çocuğunuzun öğrenim ve gelişiminin sürekliliğini de 

destekler. Öğrenme sürekliliğine daha büyük önem 

vermek, çocuğunuzun önceki ve şimdiki deneyimlerini 

sağlam bir temele oturtmanın kendilerini güvenlikli, 

kendilerinden emin ve insanlarla, yerlerle, etkinliklerle, 

günlük işlerle ve kavramalarla bağlantılı hissetmelerine 

yardımcı olduğunu kabul eder. Okula olumlu bir başlangıç 

yapmak, gençler arasında direnci ilerletme ile doğrudan 

bağlantılıdır. 

TRANSITION LEARNING AND DEVELOPMENT 

STATEMENT NEDİR? 

Erken çocukluk servisleri, okullar, Okul Saatleri Dışındaki 

Bakım (OSHC) servisleri ve ailelerin hepsi, çocukların 

öğrenim ve gönencinin beslenmesinde ortaktır. Servisler 

arasında bilgileri paylaşmayı kolaylaştırmak için, erken 

çocukluk servisi tarafından, okula girdiğinde her çocuk için, 

bireysel bir Transition Learning and Development 

Statement (Geçiş Bildirgesi) yazılır. 

Geçiş Bildirgesi çocuğunuzun öğrenimi, gelişimi ve gönenci 

hakkındaki bilgileri erken çocukluk servisleri ile okullar 

arasında paylaşır. Geçiş Bildirgesi çocuğunuzun ilgi 

alanlarını, becerilerini ve yeteneklerini özetler ve öğrenim 

yolculuğunda çocuğunuzu desteklemek için bireysel 

yaklaşımları ve öğretim stratejilerini belirler. 

Geçiş Bildirgesi, çocuğunuz okula geçerken onun 

öğrenimini anlamanıza, desteklemenize, o konuda iletişim 

kurmanıza ve korumanıza yardımcı olabilir. Geçiş 

Bildirgesi’ndeki bilgiler hazırlık öğretmenlerine çocuğunuzu 

tanımaları ve uygun öğrenim ve öğretim programları 

planlamaları için yardımcı olur. Çocuğunuzun OSHC’ye 

gitmesini planlıyorsanız, Geçiş Bildirgesi ayrıca OSHC 

eğitmenlerine çocuğunuzun OSHC servisindeki uğraşını 

planlamada ve ortamlar arasındaki sürekliliği desteklemede 

yardımcı olur. 

Geçiş Bildirgesi, çocuğunuzun adı, doğum tarihi ve 

fotoğrafı, sizin adınız ve ilişki ayrıntılarınız dahil bazı kişisel 

bilgileri içerir. Ayrıca, çocuğunuzu destekleyen diğer erken 

çocukluk profesyonellerinin adını ve ilişki ayrıntılarını da 

içerebilir. 

Çocuğunuzun Geçiş Bildirgesi’ne katkıda bulunmak, okul 

başlamadan önce ve tüm okul yılı boyunca sizin ve 

çocuğunuzun yer alabileceği okula geçiş etkinliklerinden 

biridir. 

GEÇİŞ BİLDİRGESİNİN HANGİ BÖLÜMÜNÜ 

DOLDURACAĞIM? 

Bölüm 1 ve 1.1 çocuğunuzun erken çocukluk eğitmeni 

tarafından doldurulur. 

Bölüm 1.2, çocuğunuzun gelişimsel bir gecikmesi veya 

engelliliği varsa, çocuğunuzun erken çocukluk eğitmeni 

tarafından doldurulabilir. Çocuğunuzu destekleyen diğer 

erken çocukluk profesyonelleri de bu bölüme katkıda 

bulunabilir. 

Bölüm 2: Çocuk çocuğunuz tarafından, tanıdığı ve 

kendisini birlikte rahat hissettiği bir yetişkinle birlikte 

doldurulur. Bu kişi siz veya çocuğunuzun erken çocukluk 

eğitmeni olabilirsiniz. 

Bölüm 3: Aile, sizin doldurmanız içindir. Çocuğunuzun 

Geçiş Bildirgesi’ne bakış açılarınızla katkıda bulunmak 

önemlidir. Bu bölüm, sizi teşvik etmek üzere bir dizi soru 

içerir. Bu soruların bazılarını veya tamamını yanıtlamak 

çocuğunuzun öğretmenine ve (uygulanabildiği yerde) 

OSHC eğitmenine çocuğunuza ve ailenize uygun yollarla 

karşılık vermede yardımcı olacak ve çocuğunuzun öğrenim 

ve gelişimini destekleyecektir. 

GEÇİŞ BİLDİRGESİNDE BENİM BÖLÜMÜMÜ 

DOLDURMAMDAN SONRA NE OLUR? 

Bölüm 3: Aile bölümünü doldurduğunuzda bu bölümü 

çocuğunuzun erken çocukluk eğitmenine geri gönderin. 

Çocuğunuza, Bölüm 2: Çocuk bölümünü doldurmada 

yardımcı olmuşsanız, bunu da Bölüm 3 ile birlikte geri 

gönderin. 

Çocuğunuzun erken çocukluk eğitmeni, Geçiş Bildirgesi’nin 

tüm bölümlerini toplayacak ve size tamamlanmış bir kopya 

verecektir. 



 

  

Çocuğunuzun erken çocukluk eğitmeni ayrıca, 

tamamlanmış Geçiş Bildirgesi’nin bir kopyasını 

çocuğunuzun okulu ve (uygulanabildiği yerde) OSHC 

servisiyle paylaşacaktır. 

Çocuğunuzun hangi okula gideceğinden emin değilseniz, 

çocuğunuzun erken çocukluk eğitmeni, çocuğunuzu 

kaydettirdiğinizde bir kopyasını çocuğunuzun okuluna 

vermeniz için size ikinci bir kopya verecektir. 

Bölüm 3: Aile servise geri gönderilmemişse, çocuğunuzun 

erken çocukluk eğitmeni, doldurulmuş bölümleri 

çocuğunuzun okulu ve (uygulanabildiği yerde) OSHC 

servisi ile paylaşacak ve paylaşılanların bir kopyasını, 

saklamanız için size verecektir. 

Okullarda yapılan araştırmalar ve görüş bildirmeler bu 

bilgilerin paylaşılmasının okula başarılı bir geçişi 

desteklediğini belirtmiştir. Ancak, çocuğunuz hakkında ilgili 

herhangi bir bilginin çocuğunuzun okuluyla paylaşılmasını 

istemiyorsanız, lütfen bu konuyu çocuğunuzun erken 

çocukluk eğitmeni ile görüşün. 

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN 

Lütfen www.education.vic.gov.au/transitiontoschool sitesini 

ziyaret edin. 

Bu belge www.education.vic.gov.au/transitiontoschool 

sitesinde bulunan bir dizi dile tercüme edilmiştir. 
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