
 

 
 
 
[Insert name of recipient and address here (optional)] 
 
 
Yth. Orang tua dan pengasuh, 
 
Pernyataan Pembelajaran dan Pengembangan Transisi anak Anda 
 
Supaya anak Anda mengalami awal masuk sekolah yang positif, kami menulis sebuah 
Pernyataan Pembelajaran dan Pengembangan Transisi untuk mereka. Pernyataan 
Transisi adalah cara untuk berbagi informasi tentang pembelajaran dan kesejahteraan 
anak Anda dengan: 

• Anda 
• layanan kami 
• calon sekolah anak Anda 
• calon layanan Pengasuhan Jam Di Luar Sekolah (OSHC) anak Anda, jika mereka 

akan didaftarkan ke sana. 
 
Pernyataan Transisi tersebut berisi informasi tentang: 

• minat, keterampilan, dan kemampuan anak Anda  
• bagaimana mendukung anak Anda untuk belajar dengan baik. 

Informasi ini akan membantu sekolah untuk mendukung anak Anda dengan sebaik-
baiknya.  
 
Hal yang kami minta untuk Anda lakukan 
 
Pernyataan Transisi berisi berbagai bagian yang harus diisi oleh pendidik anak usia dini 
anak Anda, Anda, dan anak Anda.  Harap isi Bagian 3: Keluarga [dan bantu anak 
Anda mengisi Bagian 2: Anak] dan kembalikan ke layanan kami paling lambat 
[insert date here ].  
 
Kontribusi Anda penting, tetapi tidak wajib. Kontribusi ini akan memberi guru kelas 
persiapan anak Anda (dan pendidik OSHC mereka, jika mereka bersekolah di OSHC) 
pemahaman yang lebih baik tentang anak Anda dan membantu mereka merencanakan 
pembelajaran dan kesejahteraan anak Anda.  
 
Apa yang terjadi selanjutnya 
 
pendidik anak usia dini anak Anda akan menggabungkan semua bagian dari Pernyataan 
Transisi dan memberi salinannya kepada Anda. Sekolah anak Anda akan menerima 
salinannya pada bulan November. Jika Anda tidak mengisi bagian keluarga dan anak, 
bagian lain dari Pernyataan Transisi akan tetap dibagikan dengan sekolah anak Anda dan 
layanan OSHC mereka jika memang ada. 
 
Penelitian menunjukkan bahwa berbagi informasi membantu keberhasilan  transisi anak-
anak ke sekolah. Namun, jika Anda tidak ingin Pernyataan Transisi dibagikan dengan 
sekolah anak Anda, harap bicarakan dengan pendidik anak usia dini anak Anda sebelum 
[insert date here].  
 
Mendaftarkan anak Anda ke sekolah 
 
Jika Anda belum mendaftarkan anak Anda ke sekolah untuk tahun depan, saya 
mendorong Anda untuk melakukannya secepat mungkin. Mendaftarkan anak akan 
membantu sekolah merencanakan kebutuhan individu anak Anda. Departemen 
Pendidikan dan Pelatihan memiliki informasi berguna tentang masuk sekolah di sini 



  

https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/choose-enrol-
school.aspx.  
 
Informasi lebih lanjut 
 
[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] 
Untuk informasi lebih lanjut tentang menyelesaikan Pernyataan Transisi dan mengalami 
awal masuk sekolah yang positif, silakan lihat: 

• lembar informasi untuk keluarga  
• Panduan untuk membantu keluarga mengisi Pernyataan Pembelajaran dan 

Pengembangan Transisi 
Tersedia online di www.education.vic.gov.au/transitiontoschool. 
 
[Option 2 – attach information to letter – delete whichever option not used] 
Untuk informasi lebih lanjut tentang menyelesaikan Pernyataan Transisi dan mengalami 
awal masuk sekolah yang positif, silakan lihat lampiran: 

• lembar informasi untuk keluarga  
• Panduan untuk membantu keluarga mengisi Pernyataan Pembelajaran dan 

Pengembangan Transisi 
 
Jika Anda ingin mendiskusikan transisi anak Anda ke sekolah, harap hubungi [insert 
name of early childhood educator]. 
 
 
Hormat kami 
 
 
[Name of early childhood educator] 
[Day] [Month] [Year] 
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