انتقال :یک شروع مثبت در
مدرسه
دستورالعمل هایی برای کمک به خانواده برای تکمیل
بیانیه یادگیری و رشد انتقال
چرا یک شروع مثبت در مدرسه مهم است؟
بک شروع خوب در مدرسه باعث نتایج بهتر در مورد یادگیری و سالمت
برای فرزند شما می شود .این:




باعث جلوگیری از اختالل در یادگیری و رشد آنها می شود
به فرزند شما کمک می کند احساس امنیت ،اطمینان و مرتبط
بودن کند.
به استفامت آنها کمک می کند

بیانیه یادگیری و رشد انتقال چیست؟
بیانیه یادگیری و رشد انتقال (که با عنوان بیانیه انتقال شناخته می شود)
برای همه کودکان نوشته می شود ،وقتی که از یک مرکز اوایل دوران
کودکی به مدرسه می روند .بیانیه انتقال باعث می شود تا تبادل اطالعات
بین سرویس ها ،مدارس و خانواده ها آسان تر شود.
بیانیه فرزند شما دارای موارد زیر خواهد بود:






نام فرزند ،تاریخ تولد و عکس فرزند شما
نام و مشخصات تماس شما
نام و مشخصات تماس مرکز اوایل دوران کودکی یا هر فرد
دیگری که در زمینه مراقبت از کودکان از فرزند شما حمایت
می کند
اطالعات درباره عالقمندی ها ،مهارت ها و توانایی های
فرزند تان
استراتژی های آموزشی برای کمک به یادگیری فرزند شما.

این اطالعات به معلم پیش دبستانی فرزندتان کمک می کند تا فرزند شما
را بشناسد و برای یادگیری او برنامه ریزی کند .بیانیه انتقال می توانید
همچنین به شما کمک کند وقتی فرزند شما به مدرسه می رود یادگیری او
را درک کنید ،از آن حمایت کرده و درباره آن گفتگو کنید.
اگر فرزند شما به مرکز مراقبت در خارج از ساعات مدرسه ()OSHC
نیز خواهد رفت ،یک نسخه از بیانیه انتقال به مرکز  OSHCنیز داده
خواهد شد.
بیانیه انتقال فرزند شما کمک می کند:



برای عالقمندی های فرزند تان برنامه ریزی شود
به انتقال هموار از مرکز اوایل دوران کودکی فرزند شما به
مدرسه کمک می کند

اطالعاتی که شما به بیانیه انتقال اضافه می کنید
شما می توانید از طریق کمک کردن به تهیه بیانیه انتقال به فرزند خود
کمک کنید ،شروع خوبی در مدرسه داشته باشد.
بیانیه انتقال بخش هایی برای افراد مختلف دارد که باید پر شوند:
بخش  1و  1.1توسط معلم مرکزاوایل دوران کودکی فرزند شما پر می
شوند.
بخش  1.2می تواند توسط معلم مرکز اوایل دوران کودکی فرزندتان پر
شود ،اگر فرزند شما دارای تاخیر در رشد یا معلولیت باشد .سایر کارکنان
مرکز اوایل دوران کودکی که از فرزند شما حمایت می کنند ،می توانند
در پر کردن بیانیه کمک کنند.
بخش  :2بخش کودک توسط فرزند شما و با کمک یک بزرگسال آشنا
مثل شما یا مربی مرکزاوایل دوران کودکی پر می شود.
بخش  :3بخش خانواده باید توسط شما پر شود .این قسمت در مورد
نظرات مهم شما درباره موارد زیر می پرسد:



عالقمندی های فرزند تان
امیدها ،آرزوها و اهدافی که برای فرزند خود در مدرسه
دارید.

این اطالعات می تواند به معلم فرزند شما (و مربی  OSHCاو ،اگر
داشته باشد) کمک کند تا با شما و فرزندتان ارتباط برقرار کند و از
یادگیری و رشد فرزند شما حمایت کند.

بعد چه می شود؟
بخش ( 3و بخش  ،2اگر به فرزندتان در مورد آن کمک کرده اید) که پر
شده است را به مربی مرکز اوایل دوران کودکی فرزند خود تحویل دهید.
او تمام قسمت های بیانیه انتقال را جمع آوری کرده و یک نسخه را به
افراد زیر خواهد داد:




شما
مدرسه فرزندتان
مرکز  OSHCفرزند شما ،اگر داشته باشد.

اگر هنوز مدرسه ای انتخاب نکرده اید ،به شما یک نسخه دوم از بیانیه
انتقال داده خواهد شد .شما می توانید هنگامی که فرزند خود را ثبت نام
می کنید این نسخه را به مدرسه دهید.
اگر بخش  3را برنگردانید ،مربی مرکز اوایل دوران کودکی هنوز سایر
قسمت های پر شده بیانیه انتقال را با شما ،مدرسه فرزندتان و مرکز
 OSHCفرزند شما ،اگر داشته باشد ،به اشتراک خواهد گذاشت.
به اشتراک گذاشتن اطالعات در بیانیه انتقال به انتقال موفق کودکان به
مدرسه کمک می کند .با این وجود ،اگر نمی خواهید بیانیه انتقال در
اختیار مدرسه فرزندتان قرار داده شود ،لطفا با مربی مرکز مراقبت از
کودکان خود صحبت کنید.
گاهی اوقات کارکنان آموزشی و مراقبت ویکتوریا باید به منظور حفاظت
از سالمت یا ایمنی یک کودک اطالعاتی را به اشتراک بگذارند .مرکز
آموزش کودکان شما ممکن است اطالعاتی را در مورد کودک و خانواده

شما به اشتراک بگذارند که برای عمل به وظیفه آنها در مورد مراقبت،
مقابله با تبعیض ،ایمنی و سالمت کار و تعهدات مربوط به سالمت و ایمنی
آنها ضروری است .برای کسب اطالعات بیشتر ،به
https://www.vic.gov.au/information-sharing-schemes and-the-maram-frameworkمراجعه کنید.

برای کسب اطالعات بیشتر
لطفا به www.education.vic.gov.au/transitiontoschool
مراجعه کنید.
این سند به زبان های مختلف موجود
است.www.education.vic.gov.au/transitiontoschool

