انتقال :شروع مثبت مکتب
ورقۀ معلومات برای خانواده ها
شروع مکتب می تواندهم هیجان انگیز و هم دشوار باشد .این ورقۀ معلومات
توضیح می دهد که چگونه خدمات اوایل طفولیت به طفل تان کمک می کند که
یک شروع مثبت مکتب داشته باشد.
تا حاال طفل شما انتقال های بسیاری را در زندگی خود داشته است ،مانند:




حرکت از یک فعالیت یا روال به فعالیت و روال دیگر
رفتن به جلسات بازی که از قبل از طرف شما برای وی ترتیب داده
شده ( )playdatesیا تعطیالت
شروع به رفتن به خدمات مراقبت طفل یا کودکستان

این تجربیات به شما ایده می دهد که طفل شما چگونه به مکان ها و چیزهای جدید
عکس العمل نشان می دهد و به چه کمک هایی ضرورت دارد.

چرا شروع مثبت مکتب مهم است؟
شروع مثبت مکتب به طفل تان کمک می کند که:




به نتایج بهتر یادگیری و سالمتی دست یابد
از اختالل در یادگیری و در رشد او جلوگیری کند
مصون ،مطمئن و متصل احساس کند

ثبت نام طفل تان در مکتب
تعداد زیادی از مکاتب ثبت نام اطفال برای سال بعد را در ماه می انجام می دهند.
ثبت نام به طفل شما فرصت بیشتری می دهد تا با مکتب آشنا شود و در فعالیت
های انتقال به مکتب شرکت کند .هنگامی که این فعالیت ها قبل از پایان سال
شروع شود و چند روز اول بعد از شروع مکتب ادامه یابد ،اطفال بهتر انتقال می
یابند.

برنامه ها و فعالیت های انتقال به مکتب
فعالیت های انتقال به مکتب به شما و طفل تان کمک می کند که:



درک کند که مکتب چگونه خواهد بود
با اطفال و خانواده های دیگر دوست شوند.

بیانیه یادگیری و رشد انتقال
معلم اوایل طفولیت طفل تان بیانیه یادگیری و رشد انتقال (معروف به بیانیه انتقال)
را می نویسد .این معلومات به معلم آمادگی ( )prepو مکتب طفل شما کمک می
کند تا طفل شما را بشناسد و برای یادگیری او برنامه ریزی کند .در بیانیه انتقال
طفل تان موارد زیر گنجانده می شود:





نام ،تاریخ تولد و عکس طفل شما
نام و تفصیالت تماس شما
نام و مشخصات تماس خدمات دوران طفولیت و سایر افراد حرفه ای
اوایل طفولیت که از طفل تان حمایت می کنند
معلومات در مورد عالیق ،مهارت ها و توانایی های طفل تان



بهترین استراتژی های تدریسی برای طفل تان.

اگر طفل تان به مراقبت خارج از از ساعات مکتب ( )OSHCمی رود ،یک
نسخه از بیانیه انتقال به خدمات  OSHCنیز داده می شود.
یک نسخۀ از بیانیه انتقال تکمیل شدۀ طفل تان به شما داده می شود .این می تواند
به شما در درک ،حمایت و صحبت در مورد یادگیری طفل تان کمک کند.
بیانیه انتقال طفل تان کمک می کند که:



برای عالیق طفل تان برنامه ریزی کنید
به انتقال آرام از خدمات اوایل طفولیت طفل تان به مکتب کمک می
کند.

بیانیه های انتقال معموالً در ترم  4نوشته می شوند .اما ،اگر طفل تان معلولیت یا
تأخیر در رشد دارد ،بیانیه انتقال ممکن است زودتر در جون یا جوالی نوشته
شود .این به شما و مکتب کمک می کند تا هرگونه کمک اضافی را که طفل تان
نیاز دارد ،برنامه ریزی کنید.
بیانیه انتقال دارای بخشهایی برای پر کردن توسط افراد مختلف است :چون شما
معلومات زیادی در مورد طفل تان دارید ،وارد کردن نظر شما در بیانیۀ انتقال
ارزشمند است .این به مکتب کمک می کند تا یک شروع مثبت به مکتب را برای
شما و فرزند تان برنامه ریزی کند.
همچنین بخشی در آن برای كودك شما وجود دارد كه می تواند با كمك کالنساالنی
مانند شما یا معلم اوایل طفولیت وی ،آن را پر كند .این مطالب می تواند در ان
گنجانده شود:




یک نقاشی
طفل شما در مورد مکتب چه کنجکاوی دارد
در مورد شروع مکتب چه فکر می کند.

معلومات چگونه به اشتراک گذاشته می شود
بیانیه های انتقال با استفاده از  Insight Assessment Platformبصورت
آنالین به اشتراک گذاشته و نگهداری می شود .معلومات در Insight
 Assessment Platformبصورت محفوظ در استرالیا نگهداری می شود.
تمام مکاتب دولتی ویکتوریا (و بعضی مکاتب کاتولیک و مستقل) از Insight
 Assessment Platformبرای ثبت یادگیری و رشد هر طفل استفاده می کنند.
اگر مکتب طفل شما از  Insight Assessment Platformاستفاده نمی کند،
یک کاپی کاغذی یا الکترونیکی بیانیه انتقال به آنها داده می شود.
وزارت تعلیم و تربیه بعضی اوقات از ارائه دهندگان خارجی خدمات استفاده می
کند .ارائه دهندگان خدمات که برای این وزارت کار می کنند باید از اقدامات
امنیتی معلومات استفاده کنند Insight Assessment Platform .از پالیسی
محرمانه بودن معلومات این وزارت متابعت می کند.
www.education.vic.gov.au/Pages/privacypolicy
این وزارت ممکن است از معلومات موجود در بیانیه های انتقال برای نظارت و
تحقیقات استفاده کند .این معلومات به صورت اعداد و گراف ها ارائه می شود و
اطفال نامگذاری نمی شوند.
برای کسب معلومات بیشتر در مورد  ،Insight Assessment Platformبا
این وزارت تماس بگیرید psts@edumail.vic.gov.au

گاهی اوقات افراد حرفه ای مربوط خدمات تعلیمی و مراقبت ویکتوریا برای
ترویج 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 ،صحت و ایمنی شغلی و تعهدات مربوط به سالمتی و امنیت طفل،
معلومات در مورد طفل و خانواده تان را به اشتراک بگذارد .برای معلومات بیشتر
به https://www.vic.gov.au/inform-sharing-schemes-and-the-
 maram-frameworkمراجعه کنید.

برای معلومات بیشتر
لطفا به سایت www.education.vic.gov.au/transitiontoschool
مراجعه کنید.
این سند به زبان های مختلف در سایت
 www.education.vic.gov.au/transitiontoschoolموجود است.

