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

પ્રિય વાલીઓ અને દે ખભાળકર્ાા ઓ
તમારા બાળકન ું ટ્ાુંઝિશન લર્નિંગ અને ડેવલપમેન્ટ સ્ટે ટમેન્ટ
ર્મારા બાળકને શાળામાાં હકારાત્મક શરૂઆર્ કરવામાાં મદદરૂપ થવા માટે અમે ર્મારા બાળક માટે ટ્ાાંઝિશન લપ્રનિંગ
અને ડેવલપમેંટ સ્ટે ટમેન્ટ લખીએ છીએ. ટ્ાાંઝિશન સ્ટે ટમેન્ટ એ ર્મારા બાળકના પ્રશક્ષણ અને હહર્ અંગેની માહહર્ી
શેર કરવાનો એક માગા છે . આ માહહર્ી:


ર્મે



અમારી સેવા



ર્મારા બાળકની ભાપ્રવ શાળા



અને જો ર્મારાં બાળક કોઈ આઉટસાઇડ સ્કૂલ અવસા કેર (OSHC) સેવામાાં જત ાં હોય, ર્ો ર્ેમની વચ્ચે શેર
ક રાય છે .

આ ટ્ાાંઝિશન સ્ટે ટમેન્ટમાાં નીચે મજબની માહહર્ી હશે:
 ર્મારા બાળકની રઝચઓ, કૌશલ્યો અને ક્ષમર્ાઓ
 ર્મારા બાળકને સવોત્તમ રીર્ે શીખવામાાં મદદ
આ માહહર્ી શાળાને ર્મારા બાળકને શ્રેષ્ઠ રીર્ે મદદ

કેવી રીર્ે કરવી.

કરવામાાં મદદ

કરશે.

અમારી તમારી પાસેથી શી અપેક્ષાઓ છે
આ ટ્ાાંઝિશન સ્ટે ટમેન્ટમાાં પ્રવપ્રવધ પ્રવભાગો છે , જે ર્મારા બાળકના અલી ચાઇલ્ડહડૂ (િારાં ઝભક બાળપણ) અદ્યાપકે ,

ર્મારે અને ર્મારા બાળકે ભરવાના છે . કૃપા કરીને ર્વભાગ 3 પ ૂર્ણ કરો: પરરવાર [અને તમારા બાળકને વિભાગ 2: બાળ
પૂરિામાાં સહાય કરો] [insert date here] સધી તે અમારી સેવાને પરત

કરી દો.

ર્મારાં યોગદાન મહત્ત્વપ ૂણા છે પણ ફરજજયાર્ નથી. આ માહહર્ી ર્મારા બાળકના િેપ પ્રશક્ષકને (અને ર્ેના
OSHC અદ્યાપકને, જો હોય ર્ો) ર્મારા બાળકને સારી રીર્ે સમજવામાાં અને ર્ેન ાં પ્રશક્ષણ અને ર્ેના હહર્ માટે
યોજના ઘડવામાાં મદદરૂપ થશે.
આના પછી શ ું
ર્મારા બાળકના અલી ચાઇલ્ડહડૂ અદ્યાપક ટ્ાાંઝિશન સ્ટે ટમેન્ટના ર્મામ પ્રવભાગો એકત્ર કરશે અને ર્ેની એક
નકલ

ર્મને આપશે. ર્મારા બાળકની શાળાને એક નકલ

નવેમ્બરમાાં મળશે. જો ર્મે ‘પહરવાર’ અને

‘બાળક’ના પ્રવભાગ પ ૂણા ન કરો, ર્ો પણ બાકીન ાં પ ૂણા કરે લ ટ્ાાંઝિશન સ્ટે ટમેન્ટ ર્મારા બાળકની શાળાને અને
ર્મારા બાળકની OSHC સેવાને, જો હોય ર્ો, અપાશે.

સાંશોધન દશાા વે છે કે , માહહર્ી શેર કરવાથી બાળકોન ાં શાળામાાં ટ્ાાંઝિશન સફળર્ાપ ૂવાક થવામાાં મદદ

મળે છે . જો

ર્મે આ ટ્ાાંઝિશન સ્ટે ટમેન્ટને ર્મારા બાળકની શાળા સાથે શેર કરવા માગર્ા ન હોવ, ર્ો [insert date here]
સધીમાાં કૃપા કરીને ર્મારા બાળકના અલી ચાઇલ્ડહડૂ અદ્યાપક સાથે વાર્ કરો.
તમારા બાળકની શાળામાું નોંધર્ી કરાવવી
જો ર્મે આવર્ા વર્ા માટે ર્મારા બાળકની નોંધણી શાળામાાં હજ ન કરાવેલ હોય, ર્ો ર્મે ર્ે વહેલી ર્કે કરાવી
લેશો. નોંધણી કરાવવાથી શાળાને ર્મારા બાળકની વ્યક્તર્ગર્ જરૂહરયાર્ો માટે યોજના ઘડવામાાં મદદ

થશે.

પ્રશક્ષણ અને ર્ાલીમ પ્રવભાગ પાસે શાળા શરૂ કરવા અંગે ઉપયોગી માહહર્ી અહીં છે

https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/choose-enrolschool.aspx.
વધ મારિતી
[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]
આ ટ્ાાંઝિશન સ્ટે ટમેન્ટ પ ૂરાં કરવા માટે અને શાળામાાં હકારાત્મક શરૂઆર્ માટે ની વધ માહહર્ી મેળવવા કૃપા કરીને
જઓ:


પહરવારો માટે ન ાં માહહર્ી પત્રક



પહરવારોને ટ્ાાંઝિશન લપ્રનિંગ અને ડેવલપમેન્ટ સ્ટે ટમેન્ટ પ ૂણા કરવા મદદરૂપ થવા માટે ની માગાદપ્રશિકા.

આ અહીં ઓનલાઇન છે www.education.vic.gov.au/transitiontoschool.
[Option 2 – attach information to letter – delete whichever option not used]
આ ટ્ાાંઝિશન સ્ટે ટમેન્ટ પ ૂરાં કરવા માટે અને શાળામાાં હકારાત્મક શરૂઆર્ માટે ની વધ માહહર્ી મેળવવા કૃપા કરીને
અટે ચમેન્ટ જઓ:


પહરવારો માટે ન ાં માહહર્ી પત્રક



પહરવારોને ટ્ાાંઝિશન લપ્રનિંગ અને ડેવલપમેન્ટ સ્ટે ટમેન્ટ પ ૂણા કરવા મદદરૂપ થવા માટે ની માગાદપ્રશિકા.

જો ર્મે ર્મારા બાળકના શાળામાાં ટ્ાાંઝિશન અંગે ચચાા કરવા માગર્ા હોવ, ર્ો કૃપા કરીને [insert name of
early childhood educator] સાથે વાર્ કરો.

આપનો/આપની પ્રવશ્વાસ
[Name of early childhood educator]
[Day] [Month] [Year]

