
 

 

 

 

 

[Insert name of recipient and address here (optional)] 

 

 

அன்புள்ள பெற்ற ோர்கள் மற்றும் ெோதுகோவலர்களுக்கு, 

 

உங்கள் குழந்தையின் மாற்றத்ைிற்கான கற்றல் மற்றும் மமம்பாட்டு அறிக்தக 

 

ெள்ளிக்கூடத்தில் உங்கள் குழந்தத ஒரு றேர்மத யோன பதோடக்கத்ததப் பெ  உதவ , 

அவர்களுக்கோக ேோங்கள் ஒரு மோற் த்திற்கோன கற் ல் மற்றும் றமம்ெோட்டு 

அ ிக்தகதய எழுதுகிற ோம். உங்கள் குழந்ததயின் கற் ல் மற்றும் ேலத்ததப் 

ெற் ிய தகவதல இவர்களுக்கிதடறய ெகிர்வதற்கோன ஒரு வழியோக மோற் த்திற்கோன 

அ ிக்தக உள்ளது: 

 ேீங்கள் 

 எங்கள் றேதவ 

 உங்கள் குழந்ததயின் எதிர்கோலப் ெள்ளிக்கூடம் 

 உங்கள் குழந்தத ஒரு ெள்ளிக்கூட றேரத்திற்கு பவளியிலோன ெரோமரிப்பு 

(OSHC) றேதவக்குச் பேல்கி ோர்கள் என் ோல் அது. 

 

மோற் த்திற்கோன அ ிக்தகயில் இவற்த ப் ெற் ிய தகவல் இருக்கும்: 

 உங்கள் குழந்ததயின் ஆர்வங்கள், தி தமகள், தி ன்கள்  

 உங்கள் குழந்தத மிகச்ேி ப்ெோகக் கற்க எவ்வோறு ஆதரவளிப்ெது. 

உங்கள் குழந்ததக்கு மிகச்ேி ந்த ஆதரதவ வழங்க, ெள்ளிக்கூடத்திற்கு இந்தத் 

தகவல் உதவும்.  

 

நீங்கள் செய்ய மேண்டுசமன்று நாங்கள் ேிரும்புபதே 

 

உங்கள் குழந்ததயின் ஆரம்ெகோலக் குழந்ததப் ெருவக் கல்வியோளர், ேீங்கள், உங்கள் 

குழந்தத ஆகிறயோரோல் ேிரப்ெப்ெட றவண்டிய பவவ்றவறு ெிரிவுகதள 

மோற் த்திற்கோன அ ிக்தக பகோண்டுள்ளது. பிரிவு 3-ஐப் பூர்த்ைிசெய்யவும்: 

குடும்பம் [மற்றும் நிதறவுசெய்ய உங்கள் குழந்தைக்கு உைேவும் பிரிவு 2: 

குழந்தை] மற்றும் அதை [insert date here] அன்று எங்கள் மெதேயிடம் 

ைிருப்பிக்சகாடுக்கவும்.  

 

உங்கள் ெங்களிப்பு முக்கியமோனது, ஆனோல் கட்டோயமோனது அல்ல. இது உங்கள் 

குழந்ததயின் ஆேிரியருக்கு (மற்றும் அவர்கள் OSHC-க்குச் பேன் ோல், 

அவர்களுதடய OSHC கல்வியோளர்) உங்கள் குழந்தததயப் ெற் ி ேி ப்ெோகப் 

புரிந்துபகோள்வதற்கும், உங்கள் குழந்ததயின் கற் ல் மற்றும் ேல்வோழ்வு கு ித்து 

திட்டமிடவும் உதவுகி து.  

 

அடுத்து என்ன நடக்கும் 

 



 

  

உங்கள் குழந்ததயின் ஆரம்ெகோலக் குழந்ததப்ெருவக் கல்வியோளர், மோற் த்திற்கோன 

அ ிக்தகயின் அதனத்துப் ெிரிவுகதளயும் ேிரப்ெி, உங்களுக்கு ஒரு ேகதல 

வழங்குவோர். உங்கள் குழந்ததயின் ெள்ளிக்கூடம் ேவம்ெரில் ஒரு ேகதலப் பெறும். 

குடும்ெம் மற்றும் குழந்ததப் ெிரிவுகதள ேீங்கள் பூர்த்திபேய்யோவிட்டோலும், 

மோற் த்திற்கோன அ ிக்தகயின் மீதமுள்ள ெகுதி உங்கள் குழந்ததயின் 

ெள்ளிக்கூடத்திற்கும், பெோருந்துகி து எனில் அவர்களுதடய OSHC றேதவக்கும் 

ெகிரப்ெடும். 

 

ெள்ளிக்கூடத்தில் குழந்ததகளின் பவற் ிகரமோன மோற் த்திற்கு, ெகிரும் தகவல் 

உதவுகி து என்று ஆய்வுகள் கோட்டுகின் ன. இருப்ெினும், உங்கள் குழந்ததயின் 

ெள்ளிக்கூடத்தில் மோற் த்திற்கோன அ ிக்தகதய ெகிர்வதற்கு ேிரும்பேில்தை 

எனில், உங்கள் குழந்ததயின் ஆரம்ெகோலக் குழந்ததப்ெருவக் கல்வியோளரிடம் 

[insert date here] அன்று றெேவும்.  

 

பள்ளிக்கூடத்ைில் உங்கள் குழந்தைதயப் பைிவுசெய்ைல் 

 

அடுத்த வருடத்திற்கோகப் ெள்ளிக்கூடத்தில் உங்கள் குழந்தததய ேீங்கள் ஏற்கனறவ 

ெதிவுபேய்யவில்தல எனில், ேீங்கள் அதத விதரவோகச் பேய்து முடிப்ெதற்கு ேோன் 

உங்களிடம் றகட்டுக்பகோள்கிற ன். உங்கள் குழந்ததயின் தனிப்ெட்ட 

றததவகளுக்கோகத் திட்டமிட, ெதிவுபேய்தல் ெள்ளிக்கூடத்திற்கு உதவுகி து. 

ெள்ளிக்கூடத்ததத் பதோடங்குவததப் ெற் ிய ெயனுள்ள தகவதல, கல்வி மற்றும் 

ெயிற்ேித் துத  இங்றக https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-

school/Pages/choose-enrol-school.aspx பகோண்டுள்ளது.  

 

மமைைிகத் ைகேல் 

 

[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] 

மோற் த்திற்கோன அ ிக்தகதயப் பூர்த்திபேய்வது மற்றும் ெள்ளிக்கூடத்தில் 

றேர்மத யோன பதோடக்கத்தத றமற்பகோள்வது ெற் ிய றமலதிகத் தகவலுக்கு, 

இவற்த ப் ெோர்க்கவும்: 

 குடும்ெங்களுக்கோன தகவல் தோள்  

 மோற் த்திற்கோன கற் ல் மற்றும் றமம்ெோட்டு அ ிக்தகதயப் பூர்த்தி பேய்ய, 

குடும்ெங்களுக்கு உதவும் வழிகோட்டல்கள் 

இதவ www.education.vic.gov.au/transitiontoschool தளத்தில் ஆன்தலனில் 

உள்ளன. 

 

[Option 2 – attach information to letter – delete whichever option not used] 

மோற் த்திற்கோன அ ிக்தகதயப் பூர்த்திபேய்வது மற்றும் ெள்ளிக்கூடத்தில் 

றேர்மத யோன பதோடக்கத்தத றமற்பகோள்வது ெற் ிய றமலதிகத் தகவலுக்கு, 

இதைப்புகதளப் ெோர்க்கவும்: 

 குடும்ெங்களுக்கோன தகவல் தோள்  

https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/choose-enrol-school.aspx
https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/choose-enrol-school.aspx
http://www.education.vic.gov.au/transitiontoschool


 

  

 மோற் த்திற்கோன கற் ல் மற்றும் றமம்ெோட்டு அ ிக்தகதயப் பூர்த்தி பேய்ய, 

குடும்ெங்களுக்கு உதவும் வழிகோட்டல்கள் 

 

ெள்ளிக்கூடத்தில் உங்கள் குழந்ததயின் மோற் ம் ெற் ி கலந்துதரயோட 

விரும்ெினோல், [insert name of early childhood educator] உடன் றெேவும். 

 

 

தங்கள் உண்தமயுள்ள 

 

 

[Name of early childhood educator] 

[Day] [Month] [Year] 


