]) [Insert name of recipient and address here (optional
والدین و مراقبت کنندگان محترم
بیانیه یادگیری و رشد انتقال طفل شما
جهت کمک به طفل تان که شروع مثبتی در مکتب داشته باشد ،ما بیانیه یادگیری و رشد انتقال را برای او می نویسیم .بیانیه انتقال راهی است
برای به اشتراک گذاشتن معلومات در مورد یادگیری و سالمتی طفل تان بین:
 شما
 خدمات ما
 مکتب آینده طفل تان
 خدمات آیندۀ مراقبت خارج از ساعات مکتب ( )OSHCطفل تان ،اگر طفل تان به یکی از این خدمات می رود.
در بیانیه انتقال در موارد ذیل معلومات گنجانده خواهد شد:
 عالیق ،مهارت ها و توانایی های طفل تان
 چگونه به طفل تان کمک کنید تا به بهترین صورت یاد بگیرد.
این معلومات به مکتب کمک می کند تا از طفل شما به بهترین شکل حمایت کند.
آنچه ما می خواهیم شما انجام دهید
بیانیه انتقال بخشهای مختلف دارد که باید توسط معلم اوایل طفولیت طفل تان ،شما و طفل تان پر شود .لطفا ً بخش  :3خانواده را تکمیل کنید[و
به طفل تان کمک کنید که بخش  :2طفل را تکمیل کند] و آنرا تا [ ]insert date hereبه خدمات ما برگردانید.
سهمگیری شما مهم است ،اما اجباری نیست .این به معلم دورۀ آمادگی (  )prepطفل تان (و اگر به  OSHCمی رود به معلم  )OSHCدرک
بهتری از طفل تان می دهد و به آنها کمک می کند تا برای یادگیری و رفاه طفل تان برنامه ریزی کنند.
بعد چه اتفاق می افتد
معلم اوایل طفولیت طفل تان تمام بخش های بیانیه انتقال را در کنار هم قرار می دهد و یک نسخۀ از آن را به شما می دهد .مکتب طفل شما یک
نسخۀ از آن را در ماه نوامبر دریافت می کند .اگر بخش خانواده و طفل را تکمیل نکنید ،با آنهم بقیه بیانیه انتقال با مکتب طفل تان و در صورت
لزوم با خدمات  OSHCاو به اشتراک گذاشته می شود.
تحقیقات نشان می دهد که اشتراک معلومات به انتقال موفقانۀ اطفال به مکتب کمک می کند .با این حال ،اگر نمی خواهید که بیانیه انتقال با
مکتب طفل تان به اشتراک گذاشته شود ،لطفا ً با معلم اوایل طفولیت طفل تان تا [ ]insert date hereصحبت کنید.
ثبت نام طفل تان در مکتب
اگر هنوز طفل تان را برای سال آینده در مکتب ثبت نام نکرده اید ،من شما را تشویق می کنم که این کار را هرچه زودتر انجام دهید .ثبت نام
کردن کمک می کند تا مکتب برای نیازهای فردی طفل تان برنامه ریزی کند .وزارت تعلیم و تربیه معلومات مفیدی در مورد شروع مکتب در
اینجا دارد https://www.education.vic.gov.au/parents/ going-to-ss/Pages/choose-enrol-
.school.aspx
معلومات بیشتر
[please select relevant text based on whether you are providing this information
]electronically or by hard copy
][Option 1 – direct parents to website – delete whichever option not used
برای معلومات بیشتر در مورد تکمیل بیانیه انتقال و شروع مثبت مکتب ،لطفا ً به مدارک زیر مراجعه کنید:
 ورقۀ معلومات برای خانواده ها
 رهنمودهایی برای کمک به خانواده ها در تکمیل کردن بیانیه یادگیری و رشد انتقال.
لطفا به سایت  www.education.vic.gov.au/transitiontoschoolمراجعه کنید.
][Option 2 – attach information to letter – delete whichever option not used

برای معلومات بیشتر در مورد تکمیل کردن بیانیه انتقال و شروع مثبت مکتب ،لطفا ً ضمیمه را ببینید:
 ورقۀ معلومات برای خانواده ها
 رهنمودهایی برای کمک به خانواده ها در تکمیل کردن بیانیه یادگیری و رشد انتقال.
اگر می خواهید درباره انتقال طفل تان به مکتب صحبت کنید ،لطفا ً با [ ]insert name of early childhood educatorصحبت
کنید
ارادتمند شما
][Name of early childhood educator
][Day] [Month] [Year

