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શાળામાાં જવાન ાં શરૂ કરવા માટ ેતયૈાર થવ ાં 

શાળામાાં જવાન ાં શરૂ કરવ ાં એ બાળકો અન ેપરરવારો માટ ેએક મોટ ાં પરીવતતન છે. નવા લોકો, સ્થાનો અન ેરિનચયાતઓની આદત 

પાડવી એ રોમાાંચક  અન ેપડકારજનક હોઈ શક ેછે. તમારા બાળકન ેશાળામાાં જવાની સારી શરૂઆત કરવામાાં મદદ  કરવા 

માટ ેતમ ેઘણાં બધ ાં કરી શકો છો. 

 

શાળામાાં જવાની સારી શરૂઆત શ ાં છે? 

પરરવારો અન ેસાંભાળ રાખનારાઓ તેમના બાળકોના પ્રથમ શશક્ષકો છે. તમે તમારા બાળક સાથે ઘર ેજે કઈ  પણ કરો છો ત ેતેમના શશક્ષણ 

અન ેશવકાસમાાં મદદ  કરે છે અન ેતેમન ેશાળા માટ ેતૈયાર કર ેછે. તમારા બાળકના શશક્ષણ અન ેશવકાસન ેમિિરૂપ થવાની શ્રેષ્ઠ રીત રમત  

દ્વારા તેઓન ેશીખવવાની છે.  

શાળાની સારી શરૂઆત બાળકોન ેસારી રીત ેશીખવામાાં અન ેખ શ રાખવામા મદદ  કર ેછે. અને જ્યાર ેબાળકો શાળામાાં ખ શ હોય છે, 

ત્યાર ેતેઓ શશક્ષણ મેળવવાન ાં ચાલ  રાખવા માાંગ ેછે. તમારા બાળકની શાળા તમારા બાળકની વ્યશતતગત જરૂરરયાતોન ેપૂરી કરવા માટ,ે જો 

તેન ેજરૂર હોય તો વધારાની સહાય સાથે શવશેષ મહેનત કરશ.ે તમે તમારા બાળકન ેશાળામાાં સ્થાયી થવામાાં અને સ રશક્ષત, આત્મશવશ્વાસ 

અન ેકનેતટેડ અન ભવવામાાં મદદ  કર ેતેવી વસ્ત ઓ કરીન ેપણ મદદ  કરી શકો છો.  

ઘર ેરમો અન ેશીખો 

તમારા બાળકન ેશીખવામાાં મદદ  કરવા માટ ેરમવ ાં એ શ્રેષ્ઠ માગત છે. રમવાથી ગશણતના આજીવનકૌશલ્યોનો શવકાસ થાય છે, જેમ કે 

ગણતરી કરવી, વગીકરણ કરવ ાં, જૂથ અને કદ . રમત  તમારા બાળકને પ્રકૃશત અન ેશવજ્ઞાન શવશ ેજાણવામાાં મદદ  કર ેછે અને તેમને 

સજતનાત્મક બનાવ ેછે. જ્યાર ેતમારાં બાળક રમે છે, ત્યાર ેતેઓ લાગણીઓ શવશ ેપણ શીખ ેછે અન ેતેમની ભાષા અને સાક્ષરતા કૌશલ્યો 

શવકશસત થાય છે. આ કેટલીક વસ્ત ઓ છે જે તમે ઘરે કરી શકો છો: 

 રોજજાંિી પ્રવશૃિઓ: બાળકો રોજજાંિી પ્રવૃશિઓ દ્વારા શીખ ેછે જેમ કે રસોઈ, ટેબલ સેટ કરવામાાં અને સાફ કરવામાાં મદદ  

કરવી, ધોવા માટ ેવગીકરણ કરવ ાં, કપડાાં અન ેરમકડાાં સ્થાન ેરાખવા અન ેછોડ અન ેપાલત  પ્રાણીઓની સાંભાળ રાખવી. તમે 

પ્રશ્નો પૂછીન ેતમારા બાળકન ેશીખવામાાં મદદ  કરી શકો છો, જેમ કે ‘આપણન ેકેટલા કપ  લોટની જરૂર છે?’’ અથવા ‘શ ાં તમે 

મેજચાંગ મોજાાં શોધી શકશો?’ 

 રમતો: UNO, Snap, Memory, I Spy, અને સાંતાકૂકડી જેવી સરળ  રમતો રમવાથી તમારા બાળકન ેશીખવામાાં મદદ  

મળે છે અને તેઓ એક પછી બીજાનો વારો કેવી રીત ેઆવ ેછે, એ વાત શીખ ેછે.  

 શબજલ્ડાંગ બ્લોતસ: LEGO, લાકડાના બ્લોતસ અથવા કાડતબોડત બોતસ જેવા શબલ્ડીંગ બ્લોતસથી ઉિમ મોટર કૌશલ્યનો શવકાસ 

થાય છે અન ેત ેતમારા બાળકન ેસજતનાત્મક બનાવ ેછે અને સમસ્યાઓ ઉકેલવામાાં મદદ  કર ેછે.  
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 કળા અન ેહસ્તકલા: કલા અને હસ્તકલાની પ્રવૃશિઓ સજતનાત્મકતાન ેપ્રોત્સાહન આપે છે અને ઉિમ મોટર કૌશલ્ય અન ે

સમસ્યાનો ઉકેલ કરવાની ક શળતા શવકસાવ ેછે.  

 પોશાક પહરેવો: જ ના કપડા પહેરવા અને જ િા જ િા પાત્રોનો અશભનય કરવાથી સજતનાત્મકતા અને ભાષા કૌશલ્ય શવકશસત 

થાય છે.  

 સાંગીત, વાતાતઓ અન ેનતૃ્ય: વાાંચન, વાતાતઓ કહેવી, સાંગીત સાાંભળવ ાં અને નૃત્ય કરવ ાં અને ઘર  અથવા બગીચાની આસપાસની 

વસ્ત ઓ શોધવા માટે ‘ટ્રેઝર હન્ટ’ આ બધ ાં તમારા બાળકમાાં ભાષા કૌશલ્યન ાં શનમાતણ કર ેછે. 

 ઘરની બહાર રમવ ાં: ચાલવ ાં, ચડવ ાં, બાઇક અથવા સ્કૂટર ચલાવવી, રમતના મેિાનમાાં રમવ ાં, તય બી બનાવવા, બોલ ફેંકવો અને 

પકડવો, ટેશનસ રેકેટ અથવા સોફ્ટ રિકેટ બેટ વડ ેસોફ્ટ બોલ ફટકરવો, ધૂળ અને કાિવમાાં ખોિકામ કરવ ાં - આ બધ ાં તમારા બાળકન ે

શીખવામાાં અન ેશવકશસત થવામાાં મદદ  કર ેછે.  

 શોધ તપાસ કરવી અન ેપ્રશ્નો પછૂવા:: જ્યાર ેતમારાં બાળક રમત ાં હોય, ત્યાર ેઆવા પ્રશ્નો પૂછો 'શ ાં તમે વણતન કરી શકો 

છો...?','મને આશ્ચયત થાય છે આવ ાં થશ ેતો શ ાં થશ.ે..?', 'તમે આ પ્રશ્નનો જવાબ કેવી રીત ેઆપી શકો...?’  

 રિનચયાતઓ: િરરોજ એક જ સમય ેસમયસર  વસ્ત ઓ કરવાથી તમારા બાળકન ેશ ાં અપેક્ષા રાખવી જોઈએ ત ેજાણવામાાં 

મદદ  મળે છે અને તેમન ેતમેની લાગણીઓન ાં સાંચાલન કરવામાાં પણ મદદ  મળે છે. રિનચયાત બાળકોન ેશાળાસાથે અન કૂલન 

કરવામાાં મદદ  કર ેછે. સૂવાના સમય  સાથે શનયશમતતા જાળવવી ખાસ કરીન ેમહત્વપૂણત છે, ઉિાહરણ તરીક:ે રાશત્રભોજન 

કરવ ાં અને સ્નાન કરવ ાં, પાયજામા પહેરવા, િાાંત સાફ કરવા, પ સ્તકો વાાંચવા અને પછી સૂઈ જવ ાં.  

શાળાન ેએક પરરશચત સ્થળ બનવાન ાં 

'શાળાએ જવા માટ ેતૈયાર' હોવ ાં એ શશક્ષણ મેળવવા શવશ ેનથી, પરાંત  શાળા કેવી હશ ેત ેસમજવા માટે અને હકારાત્મક અપેક્ષાઓ રાખવા 

શવશ ેછે. અહીં કેટલીક બાબતો આપી છે, જે તમે તમારા બાળકન ેમદદ  કરવા માટેકરી શકો છો:  

 તમારા બાળકના રકન્ડરગાટતન અથવા શાળા દ્વારા ઓફર કરવામાાં આવતા શાળા કાયતિમોપૈકી કોઈપણ કાયતક્ર્મમાાં ભાગ લો.  

 શાળાએ જવા અન ેત્યાાંથી આવવાની યાત્રાની પે્રશતટસ કરો. 

 તમારા બાળકન ેઅન્ય બાળકો જેઓ એ જ શાળામાાં જતાાં હોય તેમની સાથે રમવા િો. 

 તમારા બાળકન ેપોશાક કેવી રીત ેપહેરવો, શૌચાલયમાાં જવા માટ,ે તેમના હાથ ધોવા માટે, સનસ્િીન લગાવવા માટે અન ેતેમની 

શાળાની બેગ પેક કરીન ેલઈ  જવાન ાં શીખવીન ેતેમની સ્વતાંત્રતાન ેપ્રોત્સાશહત કરો.  

 શાળાએ જવાન ાં શરૂ કરવા શવશ ેવાત કરો. તમારા બાળકન ેશાળામાાં જવા પ્રત્ય ેઉત્સાશહત કરો અને તેમન ેજે જચાંતાઓ હોય તેના 

શવશ ેવાત કરો.  

 શાળાએ જવાન ાં શરૂ કરવા શવશ ેપ સ્તકો વાાંચી સાંભળાવો અથવા વાતાતઓ કહો. 

 શાળાએ ગયા પછી શ ાં થશ ેતેના શવશ ેવાત કરો અન ેપે્રશતટસ કરો.  

 શાળાના પ્રારાંભ થવાનો અને સમાશતતનો સમય  તપાસો અન ેતમારા બાળકન ેતયાાં મૂકવા જવ ાં અને તયાથી લઈ  આવવ ાં ત ેનતકી 

કરીન ેશપક-અપ અને ડ્રોપ-ઓફ માટે તૈયાર રહો. 

 જો તમે કરી શકતા હોવ તો શશક્ષકના નામનો ઉપયોગ કરવાન ાં શરૂ કરો. 
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તમારા બાળકન ાં રકન્ડરગાટતન કવેી રીત ેમદદ  કરશ ે

રકન્ડરગાટતન પણ બાળકોન ેશાળાએ જવાન ાં શરૂ કરવા માટ ેતૈયાર થવામાાં મદદ  કર ેછે. રકન્ડરગાટતનમાાં, બાળકો રમત  દ્વારા કૌશલ્ય 

શવકસાવ ેછે, અન્ય લોકો સાથે કામ કર ેછે અન ેશમત્રો બનાવ ેછે.  

તમારા બાળકના રકન્ડરગાટતન શશક્ષક ટ્રાશન્ઝશન લર્નિંગ એન્ડ ડવેલપમને્ટ સ્ટટેમને્ટ (ટ્રાન્ઝીશન સ્ટટેમને્ટ) લખીન ે તમારા બાળકને 

રકન્ડરગાટતનમાાંથી શાળામાાં જવામાાં મદદ  કરશ.ે ટ્રાન્ઝીશન સ્ટેટમેન્ટ તમારા બાળકની ભાશવ શાળાન ેઆપવામાાં આવ ેછે. ત ેતમારા 

બાળકની ક્ષમતાઓ, શશતતઓ અને રશચઓ અને તેઓ શ્રેષ્ઠ કેવી રીત ેશીખ ેછે તેન ાં વણતન કર ેછે. તમન ેતમારા બાળકન ાં ટ્રાશન્ઝશન સ્ટેટમેન્ટ 

ભરવામાાં મદદ  કરવા માટ ેકહેવામાાં આવશે, અને તમારાં બાળક પણ તેમના શવચારો અને લાગણીઓ શેર કરી શક ેછે. 

ટ્રાશન્ઝશન સ્ટેટમેન્ટ શવશ ેવધ  માશહતી માટ,ે કૃપા કરીન ેશવભાગોની વબેસાઇટની મ લાકાત લો (નીચ ેજ ઓ). 

વધ  માશહતી મળેવો 

 શાળાએ જવાન ાં શરૂ કરવા માટેની રટતસ (education.vic.gov.au) 

 રકન્ડરગાટતનમાાંથી શાળામાાં જવ ાં (education.vic.gov.au) 

 શાળા કેવી રીત ેપસાંિ કરવી અન ેનોંધણી કેવી રીત ેકરવી (education.vic.gov.au) 

 શાળામાાં જવાન ાં શરૂ કરવ ાં: તમારા બાળકન ેતૈયાર કરવ ાં | બાળકોન ાં નેટવકત વધારવ ાં 

 શાળાએ જવાની યોગ્ય શરૂઆત - બેટર હેલ્થ ચેનલ 

 શાળાએ જવ ાં, પરરવારો માટ ેસાંસાધનો (education.vic.gov.au) 

 

https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/tips-starting-school.aspx
https://www.education.vic.gov.au/parents/learning/Pages/moving-to-school.aspx
https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/choose-enrol-school.aspx
https://raisingchildren.net.au/school-age/school-learning/school-choosing-starting-moving/starting-school
https://www.betterhealth.vic.gov.au/campaigns/a-healthy-start-to-school
https://www.education.vic.gov.au/childhood/professionals/learning/Pages/family.aspx#link87

