மாற்றம்:
பள்ளிக்கூடத்தில்
ஒரு நேர்மறறத்
ததாடக்கம்
மாற்றத்திற்கான கற்றல் மற்றும்
மமம்பாட்டு அறிக்கககைப்

பள்ளிக்கூடத்திற்கு ஒவ்சவாரு குழந்கதயும்

செல்வதற்காக, அவர்களுக்காக எழுதப்படுகிறது.
மெகவகள், பள்ளிக்கூடங்கள், குடும்பங்கள்

ஆகிைவற்றிற்கிகடமை தகவகல பகிர்வத்கத
மாற்றத்திற்கான அறிக்கக எளிதாக்குகிறது.
உங்கள் குழந்கதைின் மாற்றத்திற்கான
அறிக்ககைில் இகவ உள்ளடங்கும்:


மற்றும் புககப்படம்



மற்றும் ஏமதனும் பிற ஆரம்பகாலக்

குழந்கதப்பருவ ேிபுைர்களின் சபைர்


கற்றல் மற்றும் ேல்வாழ்வு ொர்ந்த

விகளபைன்களுக்கு வழிவகுக்கிறது. அது:


அவர்களுகடை கற்றல் மற்றும்

தகவல்


உங்கள் குழந்கதைின் கற்றகல ஆதரிக்க,
கற்பிக்கும் உத்திகள்.

உங்கள் குழந்கதகைப் பற்றி

சதரிந்துசகாள்வதற்கும், அவரது கற்றலுக்குத்
திட்டமிடுவதற்கும் இந்தத் தகவல் உங்கள்

குழந்கதைின் தைார்ப்படுத்தல் ஆெிரிைருக்கு

உங்கள் குழந்கத பாதுகாப்பாகவும்,

சதாடங்கும்மபாது உங்கள் குழந்கதைின்

இகைந்திருப்பதாகவும் உணர உதவுகிறது

விவாதிக்க, மாற்றத்திற்கான அறிக்ககயும்

தன்னம்பிக்ககைாகவும்,


உங்கள் குழந்கதைின் ஆர்வங்கள்,

மமம்பாட்டில் குறுக்கீ டுககளத்
தவிர்க்கிறது


மற்றும் சதாடர்பு விவரங்கள்.

திறகமகள், திறன்கள் ஆகிைகவ பற்றிை

ததாடக்கம் ஏன் முக்கியமாக உள்ளது?
சதாடக்கமானது உங்கள் குழந்கதக்குச் ெிறந்த

உங்கள் குழந்கதகை ஆதரிக்கின்ற

ஆரம்பகாலக் குழந்கதப்பருவச் மெகவ

உதவும் வழிகாட்டல்கள்

பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு மேர்மகறத்

உங்கள் சபைர் மற்றும் சதாடர்பு
விவரங்கள்

பூர்த்தி செய்ை, குடும்பங்களுக்கு

பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு நேர்மறறத்

உங்கள் குழந்கதைின் சபைர், பிறந்த மததி

மீ ண்டு வரும் தன்கமகை
மமம்படுத்துகிறது.

மாற்றத்திற்கான கற்றல் மற்றும்
நமம்பாட்டு அறிக்றக என்றால் என்ன?
(மாற்றத்திற்கான அறிக்கக என அகழக்கப்படும்)

ஒரு மாற்றத்திற்கான கற்றல் மற்றும் மமம்பாட்டு
அறிக்ககைானது ஓர் ஆரம்பகாலக்

குழந்கதப்பருவச் மெகவைிலிருந்து

உதவுகிறது. பள்ளிக்கூடத்தில் உங்கள் குழந்கத
கற்றகல ேீங்கள் புரிந்துசகாள்ள, ஆதரவளிக்க,
உங்களுக்கு உதவலாம்.
உங்கள் குழந்கத ஒரு பள்ளிக்கூட மேரத்திற்கு
சவளிைிலான பராமரிப்பு (Outside School Hours Care,
OSHC) மெகவக்குச் செல்வார்கள் எனில்,

மாற்றத்திற்கான அறிக்ககைின் ஒரு ேகலானது
OSHC மெகவக்கும் வழங்கப்படும்.

உங்கள் குழந்கதைின் மாற்றத்திற்கான அறிக்கக
இவற்றிற்கு உதவுகின்றன:



உங்கள் குழந்கதைின் ஆர்வங்களுக்கான



திட்டம்


உங்கள் ேம்பிக்கககள், ஆகெகள்,

உங்கள் குழந்கதைின் ஆரம்பகாலக்

குழந்கதப்பருவச் மெகவைிலிருந்து
பள்ளிக்கூடத்திற்கு ஒரு ெீரான
மாற்றத்திற்கான உதவி.

மாற்றத்திற்கான அறிக்றகக்கு உங்கள்
உள்ள ீடு

பள்ளிக்கூடத்தில் உங்கள் குழந்கதக்கான
இலக்குகள்.

ேீங்கள் மற்றும் உங்கள் குழந்கதயுடன்
தகவல்சதாடர்பு சகாள்வதற்காக, உங்கள்
குழந்கதைின் ஆெிரிைருக்கு (மற்றும்

அவர்களுக்கு OSHC கல்விைாளர் இருந்தால்

அவருக்கு) இந்தத் தகவல் உதவலாம் மற்றும்
உங்கள் குழந்கதைின் கற்றல் மற்றும்

உங்கள் குழந்கதைின் மாற்றத்திற்கான

மமம்பாட்கட ஆதரிக்க உதவலாம்.

பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு மேர்மகறைான

அடுத்து என்ன ேடக்கும்?

அறிக்ககக்குப் பங்களிப்பதன் மூலம்,

சதாடக்கத்கதக் சகாண்டிருக்க அவர்களுக்கு
ேீங்கள் உதவலாம்.
சவவ்மவறு ேபர்கள் பூர்த்திசெய்வதற்காக,

உங்கள் குழந்கதைின் ஆரம்பகாலக்
குழந்கதப்பருவக் கல்விைாளரிடம்

பூர்த்திசெய்ைப்பட்ட பிரிவு 3-ஐ (மற்றும் அதனுடன்

மாற்றத்திற்கான அறிக்ககைில் பிரிவுகள்

உங்கள் குழந்கதக்கு ேீங்கள் உதவிைிருந்தால்,

உள்ளன:

பிரிவு 2) திருப்பிைளிக்கவும்.

பிரிவு 1 மற்றும் 1.1 ஆகிைகவ உங்கள்

மாற்றத்திற்கான அறிக்ககைின் பிரிவுகள்

குழந்கதைின் ஆரம்பகாலக் குழந்கதப்பருவக்
கல்விைாளரால் பூர்த்திசெய்ைப்படுகின்றன.
பிரிவு 1.2-ஆனது உங்கள் குழந்கதக்கு
மமம்பாட்டில் தாமதம் அல்லது இைலாகம

இருந்தால், உங்கள் குழந்கதைின் ஆரம்பகாலக்
குழந்கதப்பருவக் கல்விைாளரால்

பூர்த்திசெய்ைப்படலாம். உங்கள் குழந்கதகை
ஆதரிக்கும் பிற ஆரம்பகாலக் குழந்கதப்பருவ
ேிபுைர்களும் பங்களிக்கலாம்.

பிரிவு 2: குழந்றத என்பது ேீங்கள் அல்லது
ஆரம்பகாலக் குழந்கதப்பருவக் கல்விைாளர்
மபான்ற ஒரு பழக்கமான சபரிைவர் உதவியுடன்,
உங்கள் குழந்கதைால் ேிரப்பப்பட மவண்டும்.
பிரிவு 3: குடும்பம் என்பது உங்களால்
பூர்த்திசெய்ைப்பட மவண்டிைது. இது இவற்கறப்
பற்றிை உங்களுகடை முக்கிைமான

கண்மைாட்டங்ககளப் பற்றிக் மகட்கிறது:


உங்கள் குழந்கதைின் ஆர்வங்கள்

அகனத்கதயும் அவர்கள் ஒன்றாகச் மெர்த்து, ஒரு
ேககல இவர்களுக்கு வழங்குவார்கள்:


ேீங்கள்



உங்கள் குழந்கதைின் பள்ளிக்கூடம்



உங்கள் குழந்கதக்கு OSHC மெகவ
இருந்தால், அதற்கு.

ேீங்கள் இன்னும் ஒரு பள்ளிக்கூடத்கதத்

மதர்வுசெய்ைவில்கல எனில், உங்களிடம்
மாற்றத்திற்கான அறிக்ககைின் இரண்டாவது

ேகல் வழங்கப்படும். உங்கள் குழந்கதகை ேீங்கள்
பதிவுசெய்யும்மபாது ேீங்கள் பள்ளிைில் இந்த
ேககல வழங்கலாம்.

பிரிவு 3-ஐ ேீங்கள் திருப்பிைளிக்கவில்கல எனில்,
ஆரம்பகாலக் குழந்கதப்பருவக் கல்விைாளர்
உங்களுடன், உங்கள் குழந்கதைின்

பள்ளிகூடத்துடன் மற்றும் உங்கள் குழந்கதக்கு
OSHC மெகவ இருந்தால், அவர்களிடமும்

மீ தமுள்ள பூர்த்திசெய்ைப்பட்ட மாற்றத்திற்கான
அறிக்கககைப் பகிர்வார்.

மாற்றத்திற்கான அறிக்ககைில் தகவகலப்
பகிர்வது பள்ளிக்கூடத்தில் குழந்கதைின்

சவற்றிகரமான மாற்றத்திற்கு உதவுகிறது.
இருப்பினும், உங்கள் குழந்கதைின்

பள்ளிக்கூடத்தில் மாற்றத்திற்கான அறிக்கககை
பகிர்வதற்கு ேீங்கள் விரும்பவில்கல எனில்,
உங்கள் குழந்கதைின் ஆரம்பகாலக்

குழந்கதப்பருவக் கல்விைாளரிடம் மபெவும்.
ெில ெமைங்களில் விக்மடாரிைாகவச் ொர்ந்த
கல்வி மற்றும் பாதுகாப்பு ேிபுைர்கள், ஒரு

குழந்கதைின் ேல்வாழ்வு மற்றும் பாதுகாப்கபக்
காக்க, தகவகலப் பகிரமவண்டியுள்ளது.

பராமரிப்பு, பாகுபாடின்கம, சதாழில்ொர்ந்த
சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு, குழந்கதைின்
ேலவாழ்வு மற்றும் பாதுகாப்புக் கடகமகள்

ஆகிைவற்றில் இதன் கடகமகை ேிகறமவற்றத்

மதகவைான இடத்தில், உங்கள் குழந்கத மற்றும்
குடும்பம் பற்றிை தகவகல உங்கள் ஆரம்பகாலக்
குழந்கதப்பருவக் கல்விச் மெகவ பகிரக்கூடும்.
மமலதிகத் தகவலுக்கு,
https://www.vic.gov.au/information-sharing-schemes-andthe-maram-framework தளத்கதப் பார்கவைிடவும்

நமலதிகத் தகவலுக்கு
Www.education.vic.gov.au/transitiontoschool தளத்கதப்
பார்கவைிடவும்

Www.education.vic.gov.au/transitiontoschool தளத்தில்
சவவ்மவறு சமாழிகளில் இந்த ஆவைம்
கிகடக்கிறது.

