ટ્રાંઝિશન: શરળરમરાં એક
હકરરરત્મક શરૂઆત

આ ટ્રાંઝિશન સ્ટેટમેન્ટમરાં ઝવઝવધ ઝવભરગો છે , જે અલગ અલગ લોકોએ ભરવરનર
છે :
ઝવભરગ 1 અને 1.1 તમરરર બરળકનર અલી ચરઇલ્ડહૂ ડ અદ્યરપક દ્વરરર ભરવરમરાં
આવે છે .

ટ્રાંઝિશન લર્નિંગ અને ડેવલપમેન્ટ સ્ટેટમેન્ટ પૂર્ણ કરવર
મરટે પરરવરરોની સહરયતર મરટેની મરગણદર્શણકર

ઝવભરગ 1.2 તમરરર બરળકનર અલી ચરઇલ્ડહૂ ડ અદ્યરપક દ્વરરર ભરવરમરાં આવે
છે . જો તમરરર બરળકનર ઝવકરસમરાં ઝવલાંબ થયો હોય, કે તે ઝવકલરાંગ હોય. આમરાં
તમરરર બરળકને સહરય કરતરાં અન્ય અલી ચરઇલ્ડહૂ ડ પ્રોફેશનલ્સ પર્ યોગદરન
આપી શકે છે .

શરળરમરાં એક હકરરરત્મક શરૂઆત થવી શર મરટે મહત્ત્વપૂર્ણ છે ?

ઝવભરગ 2: ’બરળક’ તમરરર બરળક દ્વરરર, તેનર કોઈ પરરઝચત પુખ્ત જે વર કે તમે
પોતે અથવર અલી ચરઇલ્ડહૂ ડ અદ્યરપકની મદદથી ભરવરમરાં આવે છે .

શરળરમરાં હકરરરત્મક શરૂઆત થવરથી તમરરર બરળક મરટે ઝશક્ષર્ અને સુખરકરરી
બરબતે વધુ સરરર પરરર્રમો મળે છે . તે:




તેમનર ઝશક્ષર્ અને ઝવકરસમરાં આવતર ઝવક્ષેપને ટરળે છે
તમરરર બરળકને સુરઝક્ષત, આત્મઝવશ્વરસસભર અને જોડરયેલ
હોવરની અનુભૂઝત કરરવવરમરાં મદદરૂપ થરય છે
તેની ઝસ્થઝતસ્થરપકતર વધરરે છે .

ટ્રાંઝિશન લર્નિંગ અને ડેવલપમેન્ટ સ્ટેટમેન્ટ શુાં છે ?
ટ્રાંઝિશન લર્નિંગ અને ડેવલપમેન્ટ સ્ટેટમેન્ટ (ટ્રાંઝિશન સ્ટેટમેન્ટ તરીકે ઓળખરતુાં)
દરેક બરળક મરટે લખરય છે , જ્યરરે તે અલી ચરઇલ્ડહૂ ડ સર્વણસ (બરળપર્ની
પ્રરરાંઝભક સેવર) નર તબક્કરમરાંથી શરળરમરાં પ્રવેશ કરે છે . ટ્રાંઝિશન સ્ટેટમેન્ટ એ
સેવરઓ, શરળરઓ અને પરરવરરો વચ્ચે મરઝહતીની આપ-લે કરવર મરટે સરળતર
આપે છે .
તમરરર બરળકનર ટ્રાંઝિશન સ્ટેટમેન્ટમરાં નીચેની બરબતો સરમેલ હશે:






તમરરર બરળકનુાં નરમ, જન્મ તરરીખ અને તેનો ફોટો
તમરરાં નરમ અને સાંપકણની ઝવગતો
અલી ચરઇલ્ડહૂ ડ સર્વણસનુાં તેમજ તમરરર બરળકને સહરય કરતરાં અલી
ચરઇલ્ડહૂ ડ પ્રોફેશનલ્સનર નરમ અને સાંપકણની ઝવગતો.
તમરરર બરળકની રઝચ, કૌશલ્ય અને ક્ષમતરઓ ઝવશેની મરઝહતી
તમરરર બરળકનર ઝશક્ષર્ મરટે મદદરૂપ થતી શીખવવરની પદ્ધતીઓ.

આ મરઝહતી તમરરર બરળકનર પ્રેપ ટીચરને તમરરર બરળકને ઓળખવરમરાં અને તેને
શીખવવર મરટે યોજનર ઘડવરમરાં મદદરૂપ થશે. તમરરાં બરળક શરળરમરાં જવરની
શરૂઆત કરે, ત્યરરે તેનર ઝશક્ષર્ને મદદરૂપ થવર અને તે અાંગે ચચરણ કરવર મરટે પર્
ટ્રાંઝિશન સ્ટેટમેન્ટની તમને મદદ થઈ શકે છે .
જો તમરરાં બરળક આઉટસરઇડ સ્કૂલ અવસણ કેર (OSHC) મરાં જવરનુાં હોય, તો
OSHC સેવરને પર્ ટ્રાંઝિશન સ્ટેટમેન્ટની એક નકલ આપવરમરાં આવશે.
તમરરર બરળકનુાં ટ્રાંઝિશન સ્ટેટમેન્ટ નીચેની બરબતોમરાં મદદરૂપ થરય છે :



તમરરર બરળકની રઝચઓ અાંગે યોજનર ઘડવરમરાં
તમરરર બરળકનુાં અલી ચરઇલ્ડહૂ ડ સર્વણસમરાંથી શરળરમરાં સરળતરથી
ટ્રાંઝિશન થવરમરાં.

ટ્રાંઝિશન સ્ટેટમેન્ટ અાંગે તમરરર માંતવ્યો
તમરરર બરળકોનર ટ્રાંઝિશન સ્ટેટમેન્ટમરાં યોગદરન આપીને તમે તમરરર બરળકને
શરળરમરાં હકરરરત્મક શરૂઆત કરવરમરાં મદદ કરી શકો છો.

ઝવભરગ 3: ’પરરવરર’ તમરરે ભરવરનુાં રહેશે, જે મરાં નીચેની બરબતો અાંગે તમરરર
મહત્ત્વપૂર્ણ ઝવચરરો જર્રવવરનર હોય છે :



તમરરર બરળકની રઝચઓ
શરળરમરાં જતરાં તમરરર બરળક પરસેથી તમરરી આશરઓ, ઈચ્છરઓ
અને લક્ષ્યો.

આ મરઝહતી તમરરર બરળકનર ઝશક્ષકને (અને તેનર OSHC અદ્યરપકને, જો હોય
તો) તમરરી સરથે તેમ જ તમરરર બરળકની સરથે વરતચીત કરવરમરાં અને તેનર
ઝશક્ષર્ અને ઝવકરસમરાં તેને મદદરૂપ થઈ શકે છે .

આનર પછી શુાં?
ઝવભરગ 3 (અને જો તમે તમરરર બરળકને ઝવભરગ 2 ભરવરમરાં મદદ કરેલ હોય
તો) પૂર્ણ કરીને તે તમરરર બરળકનર અલી ચરઇલ્ડહૂ ડ અદ્યરપકને આપો.
એ ટ્રાંઝિશન સ્ટેટમેન્ટનર તમરમ ઝવભરગો એકત્ર કરશે અને તેની એક નકલ
ઝનમ્નઝલઝખતને આપશે:




તમે
તમરરર બરળકની શરળરને
તમરરર બરળકની OSHC સેવરને, જો હોય તો.

જો તમે હજુ સુધી શરળર નક્કી કરેલ નર હોય, તો તમને ટ્રાંઝિશન સ્ટેટમેન્ટની
બીજી નકલ આપવરમરાં આવશે. જ્યરરે તમે તમરરર બરળકને કોઈ શરળરમરાં દરખલ
કરશો, ત્યરરે તમરરે આ નકલ એ શરળરને આપવરની રહેશે.
જો તમે ઝવભરગ 3 ભરીને આપેલ નર હોય, તો પર્ અલી ચરઇલ્ડહૂ ડ અદ્યરપક
તમને, તમરરર બરળકની શરળરને અને તમરરર બરળકની OSHC સેવરને (જો હોય
તો) બરકીનુાં પૂર્ણ કરેલ ટ્રાંઝિશન સ્ટેટમેન્ટ આપશે.
ટ્રાંઝિશન સ્ટેટમેન્ટમરાં લખેલ મરઝહતી શેર કરવરથી બરળકનુાં શરળરમરાં ટ્રાંઝિશન
સફળતરપૂવણક થવરમરાં મદદ થરય છે . જો કે, તમે ટ્રાંઝિશન સ્ટેટમેન્ટ તમરરર
બરળકનર શરળર સરથે શેર કરવર ન મરગતર હોવ, તો કૃપર કરીને તમરરર બરળકનર
અલી ચરઇલ્ડહૂ ડ અદ્યરપક સરથે વરત કરો.
ક્યરરેક, ઝવક્ટોરરયન એજ્યુકેશન અને કેર પ્રોફેશનલ્સને તમરરર બરળકની સુખરકરરી
મરટે તેમ જ સલરમતી મરટે મરઝહતી શેર કરવી પડે છે . અલી ચરઇલ્ડહૂ ડ
એજ્યુકેશન સર્વણસ તેનર દેખભરળ, ભેદભરવ ઝવરોધી, વ્યરવસરઝયક સ્વરસ્્ય અને
સલરમતીનર કતણવ્યો તેમ જ બરળકની સુખરકરરી અને સલરમતીની જવરબદરરીઓ
પૂર્ણ કરવર મરટે તમરરર બરળક અને પરરવરર અાંગેની મરઝહતી શેર કરી શકે છે . વધુ

મરઝહતી મરટે મુલરકરત લો https://www.vic.gov.au/informationsharing-schemes-and-the-maram-framework

વધુ મરઝહતી મરટે
કૃપર કરીને મુલરકરત લો
www.education.vic.gov.au/transitiontoschool
આ દસ્તરવેજ ઝવઝવધ ભરષરઓમરાં અહીં ઉપલબ્ધ છે :
www.education.vic.gov.au/transitiontoschool.

