
 

  

 مکتب مثبت شروع: انتقال
 کردن تکمیل در ها خانواده به کمک جهت رهنمودهایی

 Transition) انتقال رشد و یادگیری بیانیه

Learning and Development Statement) 

 چرا شروع مثبت مکتب مهم است؟

مکتب موجب نتایج بهتر در یادگیری و سالمتی طفل تان می گردد.  شروع مثبت 

 شروع مثبت مکتب:

 از اختالل در یادگیری و در رشد وی جلوگیری می کند 

  به طفل شما کمک می کند تا خود را مصون، مطمئن و متصل احساس

 کند

 .انعطاف پذیری را ترویج می کند 

 بیانیه یادگیری و رشد انتقال چیست؟

تقال طفل از خدمات دوران اوایل طفولیت به مکتب، بیانیه یادگیری و رشد هنگام ان

انتقال )به نام بیانیه انتقال شناخته می شود( برای هر طفل نوشته می شود. بیانیه 

انتقال، به اشتراک گذاشتن معلومات بین خدمات، مکاتب و خانواده ها را آسانتر 

 میکند.

 زیر گنجانده می شود:در بیانیۀ انتقال طفل شما موارد 

 نام، تاریخ تولد و عکس طفل شما 

 نام و تفصیالت تماس شما 

  نام و تفصیالت تماس خدمات اوایل طفولیت و سایر افراد حرفه ای که

 در اوایل طفولیت از طفل شما حمایت می کنند 

  معلومات در مورد عالیق، مهارت ها و توانایی های طفل شما 

  حمایت از یادگیری طفل شما.استراتژی های تدریس برای 

این معلومات به معلم آمادگی طفل کمک می کند تا طفل تان را بشناسد و برنامه 

یادگیری او را برنامه ریزی کند. بیانیه انتقال همچنین می تواند به شما در درك، 

 یادگیری و حمایت از یادگیری طفل تان هنگام شروع مکتب كمك كند. 

( می رود، یک نسخه OSHCخارج از ساعات مکتب ) اگر طفل شما به مراقبت

 نیز داده می شود. OSHCاز بیانیه انتقال به خدمات 

 بیانیه انتقال طفل شما کمک می کند که:

  برای عالیق طفل تان برنامه ریزی کند 

 به انتقال آرام طفل تان از خدمات اوایل طفولیت به مکتب کمک کند 

 نتقالا بیانیه در شما نظرات کردن وارد

با سهمگیری در بیانیه انتقال شما می توانید به طفل خود کمک کنید که شروع 

 مکتب مثبت داشته باشد.

 بیانیه انتقال دارای بخش هایی برای پر کردن توسط افراد مختلف است:

 توسط معلم اوایل طفولیت طفل شما پر می شود. 1.1و  1بخش 

نیز ممکن است توسط معلم اوایل طفولیت طفل شما پر گردد، اگر طفل  1.2بخش 

شما دچار معیوبیت یا پسماندگی در رشد است. افراد مسلکی دیگری که در دوران 

اوایل طفولیت به طفل شما کمک می کنند هم ممکن است در تکمیل کردن این 

 بخش سهم بگیرند.

ک یک فرد بالغ مانند شما یا توسط طفل تان با کم: بخش مربوط به طفل2بخش 

 معلم اوایل طفولیت پر می شود . 

مربوط به شما است که پر کنید.  این بخش نظرات مهم  : بخش خانواده  3بخش   

 شما را در موارد زیر می پرسد: 

  عالیق طفل شما 

  .امیدها، آرزوها و اهداف شما برای طفل تان در مکتب 

آنها، در صورتی که  OSHCاین معلومات می تواند به معلم طفل تان )و معلم 

داشته باشد( کمک کند تا با شما و طفل تان ارتباط برقرار کند و به یادگیری و رشد 

 طفل تان کمک کند.

 افتد؟ می اتفاقی چه بعد

اگر در این کار به طفل خود کمک کردید( را  2تکمیل شدۀ خود )و بخش  3بخش 

 معلم اوایل طفولیت طفل تان برگردانید.  به

 آنها تمام بخش های بیانیه انتقال را یکجا جمع می کنند و یک نسخۀ از آن را به:

 شما 

 مکتب طفل تان 

  خدماتOSHC .طفل تان، اگر داشته باشد، می دهند 

اگر هنوز مکتب طفل خود را انتخاب نکرده اید، نسخه دوم بیانیه انتقال به شما داده 

شود. هنگامی که طفل خود را ثبت نام کردید می توانید این نسخه را به مکتب  می

 بدهید.

را برنگردانید، با آنهم معلم اوایل طفولیت باقیمانده بیانیه انتقال تکمیل  3اگر بخش 

طفل تان، اگر داشته باشد، به  OSHCشده را با شما، مکتب طفل شما و خدمات 

 اشتراک می گذارد. 

گذاری معلومات در بیانیه انتقال به اطفال کمک می کند تا با موفقیت به به اشتراک 

مکتب منتقل شوند. با این حال، اگر نمی خواهید بیانیه انتقال با مکتب طفل شما به 

 اشتراک گذاشته شود، لطفاً با معلم اوایل طفولیت طفل تان صحبت کنید. 

گاهی اوقات متخصصان آموزش و مراقبت ویکتوریا برای محافظت از سالمتی یا 

امنیت طفل باید معلومات را به اشتراک بگذارند. خدمات تعلیمی اوایل طفولیت 

شما، در صورت ضرورت ممکن است جهت انجام تعهدات مراقبت، ضد تبعیض، 

معلومات در  صحت و ایمنی شغلی و تعهدات مربوط به سالمتی و امنیت طفل،

مورد طفل و خانواده تان را به اشتراک بگذارد. برای معلومات بیشتر به 

-the-and-schemes-sharing-https://www.vic.gov.au/inform

framework-maram  .مراجعه کنید 

 بیشتر معلومات یبرا

 www.education.vic.gov.au/transitiontoschoolلطفا به سایت 

 مراجعه کنید 

این سند به زبان های مختلف در سایت 

www.education.vic.gov.au/transitiontoschool .در دسترس است 
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