انتقال :یک شروع مثبت در
مدرسه
برگه اطالعات برای خانواده ها
شروع مدرسه می تواند هم چالش برانگیز و هم هیجان آور باشد .این
برگه اطالعات توضیح می دهد چطور مرکز مراقبت از کودکان فرزند شما
به فرزندتان کمک خواهد کرد تا شروعی مثبت در مدرسه داشته باشد.
فرزند شما قبال انتقال های زیادی را پشت سر گذاشته است ،از جمله:




رفتن از یک فعالیت یا برنامه به فعالیت یا برنامه دیگر
رفتن به قرارمالقات های بازی یا تعطیالت
شروع رفتن به مرکز مراقبت از کودکان یا کودکستان.

این تجربه ها به شما نشان می دهد فرزند شما چطور به محل ها یا
چیزهای جدید واکنش نشان می دهد و به چه کمک هایی نیاز دارد.

چرا یک شروع مثبت در مدرسه مهم است؟
یک شروع مثبت در مدرسه به فرزند شما کمک می کند:




به نتایج بهتری در یادگیری و سالمت دست پیدا کند
باعث جلوگیری از اختالل در یادگیری و رشد آنها می شود
به فرزند شما کمک می کند احساس امنیت ،اطمینان و مرتبط
بودن کند.

ثبت فرزندتان در مدرسه
اکثر مدارس از ماه مه سال قبل از زمانی که قرار است فرزندتان مدرسه
را شروع کند ثبت نام را آغاز می کنند .ثبت نام به شما فرصت های
بیشتری می دهد تا مدرسه را بشناسید و در فعالیت های انتقال به مدرسه
شرکت کنید .وقتی که این فعالیت ها خیلی قبل از پایان سال شروع شوند و
تا چند روز اول مدرسه ادامه پیدا کنند کودکان بهتر انتقال پیدا می کنند.

برنامه ها و فعالیت های انتقال به مدرسه
فعالیت های انتقال به مدرسه به شما و فرزند تان کمک می کنند تا:



بدانید مدرسه چطور خواهد بود
با سایر کودکان و خانواده ها دوست شوید.

بیانیه یادگیری و رشد انتقال
معلم مرکز اوایل دوران کودکی شما یک بیانیه یادگیری و رشد انتقال (که
با عنوان بیانیه انتقال شناخته می شود) خواهد نوشت .این بیانیه انتقال ،به
مدرسه و معلم پیش دبستانی فرزند شما کمک می کند تا فرزند شما را
بشناسند و برای یادگیری او برنامه ریزی کنند .این بیانیه انتقال شامل
موارد زیر خواهد بود:


نام فرزند ،تاریخ تولد و عکس فرزندتان






نام و مشخصات تماس شما
نام و مشخصات تماس مرکز اوایل دوران کودکی یا سایر
کارشناسان مراقبت از کودکان که به فرزند شما کمک می کنند
اطالعات درباره عالقمندی ها ،مهارت ها و توانایی های
فرزند شما
بهترین استراتژی های آموزشی برای فرزندتان

اگر فرزند شما به مرکر مراقبت در خارج از ساعات مدرسه ()OSHC
نیز خواهد رفت ،یک نسخه از بیانیه انتقال به مرکز  OSHCنیز داده
خواهد شد.
یک نسخه تکمیل شده بیانیه انتقال فرزندتان به شما داده خواهد شد .این می
تواند به شما کمک کند تا یادگیری فرزند خود را درک کنید ،از آن حمایت
کرده و درباره آن گفتگو کنید.
بیانیه انتقال فرزند شما کمک می کند:



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

بیانیه های انتقال معموال در ترم  4نوشته می شوند .با این وجود ،اگر
فرزند شما دارای یک معلولیت یا تاخیر در رشد باشد ،ممکن است این
بیانیه زودتر ،یعنی در ماه ژوئن یا جوالی نوشته شود .این به شما و
مدرسه کمک می کند تا شروع به برنامه ریزی برای هرگونه کمک بیشتر
کنید که فرزندتان به آن نیاز دارد.
این بیانیه بخشی دارد که باید توسط شما پر شود .چون شما چیزهای
زیادی در مورد فرزندتان می دانید ،اطالعاتی که ارائه می کنید ارزشمند
است .این به مدرسه کمک می کند تا یک شروع مثبت برای شما و
فرزندتان برنامه ریزی کند.
همچنین بخشی وجود دارد که باید توسط فرزند تان ،با کمک یک
بزرگسال مثل شما یا مربی مرکز اوایل دوران کودکی او پر شود .این می
تواند شامل موارد زیر باشد:




یک نقاشی
فرزند شما در مورد چه چیزی در مدرسه کنجکاو است
در مورد شروع مدرسه چه فکر می کند

اطالعات چطور به اشتراک گذاشته می شود
بیانیه های انتقال با استفاده از  Insight Assessment Platformبه
صورت آنالین به اشتراک گذاشته می شوند و ذخیره می شوند .اطالعات
 Insight Assessment Platformبه طور ایمن در استرالیا ذخیره
می شود.
تمام مدارس دولتی ویکتوریا (و برخی مدارس کاتولیک و مستقل) از
 Insight Assessment Platformبرای ثبت یادگیری و رشد هر
کودک استفاده می کنند .اگر مدرسه شما از Insight Assessment
 Platformاستفاده نمی کند ،یک نسخه کاغذی یا الکترونیک بیانیه انتقال
به آنها داده خواهد شد.
وزارت آموزش و پرورش گاهی اوقات از تامین کنندگان خدمات بیرونی
استفاده می کند .تامین کنندگان خدماتی که برای این وزارتخانه کار می

کنند باید از تمهیدات امنیتی داده ها استفاده کنند Insight
 Assessment Platformمنطبق با سیاست حفاظت از حریم
خصوصی اطالعات می
باشد.www.education.vic.gov.au/Pages/privacypolicy
ممکن است این وزارتخانه از اطالعات بیانیه های انتقال برای نظارت و
تحقیق استفاده کند .این اطالعات به صورت اعداد و نمودارها ارائه خواهد
شد و اسامی کودکان عنوان نخواهد شد.
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد Insight Assessment
 ،Platformاز طریق ایمیل  psts@edumail.vic.gov.auبا
وزارتخانه تماس بگیرید.
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 وبسایت
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 برگه به زبان های مختلف موجود
است.www.education.vic.gov.au/transitiontoschool

