ટ્રાંઝિશન: શરળરમરાં એક
હકરરરત્મક શરૂઆત





પરરવરરો મરટે મરઝહતી પત્રક




શરળરમરાં પ્રરરાંભ પડકરરરૂપ તેમ જ રોમરાંચક પણ હોઈ શકે છે . આ મરઝહતી પત્રક
જણરવે છે કે તમરરર બરળકની અર્લી ચરઇલ્ડહૂ ડ સેવર તમરરર બરળકને શરળરમરાં
એક હકરરરત્મક શરૂઆત કરવરમરાં કેવી રીતે મદદરૂપ થશે.
તમરરાં બરળક આ પહેર્લર પણ ઘણર ટ્રાંઝિશન્સ મરાંથી પસરર થઈ ચૂક્યાં છે , જે વર કે:




એક એઝકટઝવટી કે રૂટીનમરાંથી બીજામરાં જવયાં
પ્ર્લેડેટ પર કે રજા મરણવર જવયાં
ચરઇલ્ડકેર કે કકાંડરગરટટનમરાં જવરની શરૂઆત.

આ અનયભવો તમને એવો ખ્્રર્લ આપે છે કે તમરરાં બરળક નવી જગ્્રઓ અને
વસ્તયઓ પ્રત્્ે કેવી પ્રઝતરિ્ર આપે છે અને તેમને કઈ મદદની જરૂર છે .

શરળરમરાં એક હકરરરત્મક શરૂઆત થવી શર મરટે મહત્ત્વપૂણટ છે ?
શરળરમરાં હકરરરત્મક શરૂઆત થવરથી તમરરાં બરળક:




ઝશક્ષણ અને સયખરકરરી બરબતે વધય સરરર પરરણરમો મેળવે છે
તેનર ઝશક્ષણ અને ઝવકરસમરાં આવતર ઝવક્ષેપને ટરળે છે
સયરઝક્ષત, આત્મઝવશ્વરસસભર અને જોડર્ેર્લ હોવરનયાં અનયભવે છે .

તમરરર બરળકની શરળરમરાં નોંધણી કરરવવી
બરળકો શરળરમરાં જા્ તે પહેર્લર મોટર ભરગની શરળરઓ મે મઝહનરમરાં બરળકોની
શરળરમરાં નોંધણી કરરવી ર્લે છે . શરળરમરાં નોંધણી કરવરથી તમને શરળરને જાણવરની
અને શરળરની એઝકટઝવટીિનર ટ્રાંઝિશનમરાં સહભરગી થવરની વધય તકો મળી રહે
છે . જ્્રરે આ એઝકટઝવટીિ વર્ટની સમરઝપ્તનર બહય પહેર્લરથી શરૂ થઈને શરળર શરૂ
થ્ર પછી ઘણર રદવસો સયધી ચરર્લે છે , ત્્રરે બરળકોનયાં ટ્રાંઝિશન વધય સરરી રીતે
થર્ છે .

શરળરનર કર્ટિમો અને એઝકટઝવટીિમરાં ટ્રાંઝિશન
શરળરની એઝકટઝવટીિમરાં ટ્રાંઝિશન તમને અને તમરરર બરળકને નીચેની બરબતોમરાં
મદદરૂપ થર્ છે :



શરળર કેવી હશે તેની સમજણ
અન્્ બરળકો અને પરરવરરો સરથે ઝમત્રતર કરવી.

ટ્રાંઝિશન ર્લર્નિંગ અને ડેવર્લપમેન્ટ સ્ટેટમેન્ટ
તમરરર બરળકનર અર્લી ચરઇલ્ડહૂ ડ અદ્યરપક ટ્રાંઝિશન ર્લર્નિંગ અને ડેવર્લપમેન્ટ
સ્ટેટમેન્ટ (ટ્રાંઝિશન સ્ટેટમેન્ટ તરીકે ઓળખરતયાં) ર્લખશે. ટ્રાંઝિશન સ્ટેટમેન્ટ તમરરર
બરળકની શરળર અને તેનર પ્રેપ ટીચરને તમરરર બરળકને ઓળખવરમરાં અને તેને
શીખવવર મરટે ્ોજનર ઘડવરમરાં મદદરૂપ થશે. ટ્રાંઝિશન સ્ટેટમેન્ટમરાં નીચેની
બરબતો સરમેર્લ હશે:

તમરરર બરળકનયાં નરમ, જન્મ તરરીખ અને તેનો ફોટો
તમરરાં નરમ અને સાંપકટની ઝવગતો
અર્લી ચરઇલ્ડહૂ ડ સર્વટસનયાં તેમજ તમરરર બરળકને સહર્ કરતરાં કોઈ
પણ અન્્ અર્લી ચરઇલ્ડહૂ ડ પ્રોફેશનલ્સનર નરમ અને સાંપકટની
ઝવગતો
તમરરર બરળકની રઝચ, કૌશલ્્ અને ક્ષમતરઓ ઝવશેની મરઝહતી
તમરરર બરળકનર ઝશક્ષણ મરટે મદદરૂપ થતી શીખવવરની સવોત્તમ
પદ્ધતીઓ.

જો તમરરાં બરળક આઉટસરઇડ સ્કૂર્લ અવસટ કેર (OSHC)મરાં જવરનયાં હો્, તો
OSHC સેવરને પણ ટ્રાંઝિશન સ્ટેટમેન્ટ આપવરમરાં આવશે.
તમરરર બરળકનર સાંપૂણટ ભરેર્લર ટ્રાંઝિશન સ્ટેટમેન્ટની એક નકર્લ તમને આપવરમરાં
આવશે. તમરરર બરળકનર ઝશક્ષણને સમજવર, તેને મદદરૂપ થવર અને તે અાંગે ચચરટ
કરવર મરટે તે તમને મદદ કરી શકે છે .
તમરરર બરળકનયાં ટ્રાંઝિશન સ્ટેટમેન્ટ નીચેની બરબતોમરાં મદદરૂપ થર્ છે :



તમરરર બરળકની રઝચઓ અાંગે ્ોજનર ઘડવરમરાં
તમરરર બરળકનયાં અર્લી ચરઇલ્ડહૂ ડ સર્વટસ મરાંથી શરળરમરાં સરળતરથી
ટ્રાંઝિશન થવરમરાં.

ટ્રાંઝિશન સ્ટેટમેન્ટ સરમરન્્ રીતે ટમટ 4 મરાં ર્લખર્ છે . જો કે, તમરરર બરળકનર
ઝવકરસમરાં ઝવર્લાંબ થ્ો હો્, કે તે ઝવકર્લરાંગ હો્ તો ટ્રાંઝિશન સ્ટેટમેન્ટ તે પહેર્લર,
જૂ ન કે જય ર્લરઈમરાં ર્લખી શકર્. એનરથી તમરરર બરળકને કોઈ અઝતરરકત મદદની
જરૂર હો્, તો તમને અને શરળરને ્ોજનર ઘડવરમરાં મદદ મળશે.
આ ટ્રાંઝિશન સ્ટેટમેન્ટમરાં એક ઝવભરગ હો્ છે , જે તમરરે ભરવરનો હો્ છે .
કરરણ કે તમે તમરરર બરળક ઝવશે ઘણાં બધય જાણો છો, તેથી તમરરાં માંતવ્્ મહત્ત્વનયાં
છે . એ શરળરને તમરરર મરટે અને તમરરર બરળક મરટે શરળરમરાં હકરરરત્મક શરૂઆત
કરવર મરટે ્ોજનર ઘડવરમરાં મદદ કરશે.
તેમરાં એક એવો પણ ઝવભરગ હો્ છે , જે તમરરર બરળકે, તેનર કોઈ પરરઝચત પયખ્ત
જે વર કે તમે પોતે અથવર અર્લી ચરઇલ્ડહૂ ડ અદ્યરપકની મદદથી ભરવરનો હો્ છે .
તેમરાં સરમેર્લ હોઈ શકે છે :




એક ઝચત્ર
તમરરર બરળકને શરળરની કઈ બરબત ઝવશે ઉત્સયકતર છે
શરળરમરાં જવરની શરૂઆત અાંગે તે શયાં ઝવચરરે છે .

મરઝહતી કેવી શેર કરર્ છે
Insight Assessment Platformની મદદથી ટ્રાંઝિશન સ્ટેટમેન્્સ
ઓનર્લરઇન શેર અને સ્ટોર કરર્ છે . Insight Assessment Platform પર
રહેર્લ મરઝહતીને ઓસ્ટ્ેઝર્લ્રની અાંદર સયરઝક્ષત રીતે સાંગ્રઝહત કરર્ છે .
તમરમ ઝવકટોરર્ન સરકરરી શરળરઓ (અને કેટર્લીક કેથઝર્લક અને સ્વતાંત્ર શરળરઓ)
દરેક બરળકનર ઝશક્ષણ અને ઝવકરસની નોંધ કરવર મરટે Insight Assessment
Platform નો ઉપ્ોગ કરે છે . જો તમરરર બરળકની શરળર Insight
Assessment Platform નો ઉપ્ોગ કરતી ન હો્, તો તે શરળરને ટ્રાંઝિશન
સ્ટેટમેન્ટની કરગળ નકર્લ અથવર ઈર્લેકટ્ોઝનક નકર્લ આપવરમરાં આવશે.
ઝશક્ષણ અને તરર્લીમ ઝવભરગ કેટર્લીક વરર બરહ્ય સેવર પ્રદરતરઓનો ઉપ્ોગ કરે છે .
આ ઝવભરગ મરટે કરમ કરનરર સેવર પ્રદરતરઓને ડેટર સર્લરમતીનર પગર્લરઓનો
ઉપ્ોગ કરવો અઝનવર્ટ છે . આ Insight Assessment Platform આ

ઝવભરગની મરઝહતી ગોપની્તર નીઝત
www.education.vic.gov.au/Pages/privacypolicy નયાં પરર્લન કરે છે .
દેખરેખ અને સાંશોધન મરટે આ ઝવભરગ ટ્રાંઝિશન સ્ટેટમેન્ટમરાંથી મરઝહતીનો
ઉપ્ોગ કરી શકે છે . આ મરઝહતી આાંકડરઓ અને આર્લેખોનર સ્વરૂપમરાં રજૂ
કરવરમરાં આવે છે અને તેમરાં બરળકોનર નરમ આપવરમરાં આવતર નથી.
Insight Assessment Platform અાંગે વધય મરઝહતી મરટે આ ઝવભરગનો
psts@edumail.vic.gov.au પર સાંપકટ કરો.
કેટર્લીક વરર, ઝવકટોરર્ન એજ્્યકેશન અને કેર પ્રોફેશનલ્સને તમરરર બરળકનર ઝહત
મરટે તેમ જ સર્લરમતી મરટે મરઝહતી શેર કરવી પડે છે . અર્લી ચરઇલ્ડહૂ ડ
એજ્્યકેશન સર્વટસ તેનર દેખભરળ, ભેદભરવ-ઝવરોધી, વ્્રવસરઝ્ક સ્વરસ્્્ અને
સર્લરમતીનર કતટવ્્ો તેમજ બરળકની સયખરકરરી અને સર્લરમતીની જવરબદરરીઓ
પૂણટ કરવર મરટે તમરરર બરળક અને પરરવરર અાંગેની મરઝહતી શેર કરી શકે છે . વધય
મરઝહતી મરટે, અહીં મયર્લરકરત ર્લો https://www.vic.gov.au/informationsharing-schemes-and-the-maram-framework.

વધય મરઝહતી મરટે
કૃપર કરીને અહીં મયર્લરકરત ર્લો
www.education.vic.gov.au/transitiontoschool.
આ દસ્તરવેજ ઝવઝવધ ભરર્રઓમરાં અહીં ઉપર્લબ્ધ છે :
www.education.vic.gov.au/transitiontoschool.

