[Insert name of recipient and address here (optional)]
ជូ នចំេ�ះឪពុក��យ និងអ� កែថ� ំ

រ�យ�រណ៍ស�ីពី�រ��ស់ប�រេលើ
� �រេរៀនសូ្រត និង�រអភិវឌ្ឍរបស់កូនអ� ក
េដើម្បីជួយកូ នរបស់អ�កឱ្យ�ន�រ�ប់េផ�ើមចូ លេរៀនេ�យ�នទំនុកចិត� េយើងកំពុងសរេសររ�យ�រណ៍ស�ីពី�រ��ស់
ប�រេលើ
� �រេរៀនសូ ្រត និង�រអភិវឌ្ឍស្រ�ប់ពួកេគ។ រ�យ�រណ៍ស�ីពី�ររ��ស់ប�រ� គឺ� វ �ធីមួយេដើម្បីែចករ� ែលកព័ត៌�ន
អំពី�រេរៀនសូ ្រត និងសុខុ�ល�ពរបស់កូនអ� ក រ�ង៖
•
•
•
•

អ� ក
េស�កម� របស់េយើង
��េរៀនអ�គតរបស់កូនអ� ក
មជ្ឈមណ�លែថ� ំកុ�រេ្រ�េ�៉ង�� (OSHC) អ�គតរបស់កូនអ� ក ្របសិនេបើពួកេគនឹងេ�កែន� ងេ�ះ។

រ�យ�រណ៍ស�ីពី�រ��ស់ប�រ� នឹង�នព័ត៌�នអំពី៖
•
•

ចំណង់ចំណូលចិត� ជំ�ញ និងសមត� �ពរបស់កូនអ� ក។
វ �ធីជួយកូ នរបស់អ�កឱ្យេរៀន�នល� បំផុត។

ព័ត៌�នេនះនឹងជួ យ��េរៀនេដើម្បី�ំ្រទដល់កូនអ� កឱ្យ�ន្របេសើរបំផុត។

អ� ីែដលេយើងចង់ឱ្យអ� កេធ� ើ
រ�យ�រណ៍ស�ីពី�ររ��ស់ប�រ� �នែផ�កេផ្សងៗ��ែដល្រត�វបំេពញេ�យអ� កអប់រ�កុ�រតូ ច និងេ�យអ� ក និងកូ នរបស់
អ� ក។ សូមបំេពញ ែផ�កទី 3៖ ្រគ�� រ [េហើយជួយកូ នរបស់អ�កឱ្យបំេពញ ែផ�កទី 2៖ កុ�រ]
េហើយ្របគល់�មកេស�កម� របស់េយើង
វ �ញ ឱ្យ�ន�ន់ៃថ�ទី [insert date here]។
�រចូ លរ ួមចំែណករបស់អ�កគឺសំ�ន់ ក៏ប៉ុែន� មិន�ច់�តេទ។ �នឹងផ�ល់ឱ្យ្រគ�បេ្រង�នរបស់កូនអ� ក (និងអ� កអប់រ� OSHC
របស់ពួកេគ ្របសិនេបើពួកេគេ� OSHC) នូ វ�រយល់ដឹង�ន់ែត្របេសើរេឡើងអំពីកូនរបស់អ�ក និងជួ យពួ កេគឱ្យេរៀបចំ
ែផន�រស្រ�ប់�រេរៀនសូ ្រត និងសុខុ�ល�ពរបស់កូនអ� ក។

េតើ�នអ� ីេកើតេឡើងប��ប់?
អ� កអប់រ�កុ�រតូ ចរបស់កូនអ� ក នឹងចង្រកងែផ�ក� ំងអស់ៃនរ�យ�រណ៍ស�ីពី�រ��ស់ប�រ� េហើយផ�ល់េសចក� ច
ី ម� ងមួ យ
ច�ប់េ�ឱ្យអ� ក។ ��េរៀនកូ នរបស់អ�កនឹងទទួ ល�នមួ យច�ប់េ�ែខវ �ច� ិ�។ ្របសិនេបើអ�កមិន�នបំេពញែផ�ក
្រគ� �រ និងកុ�រេទ រ�យ�រណ៍ស�ីពី�ររ��ស់ប�រែដលមិ
�
ន�នបំេពញ្រគប់ចំណុច នឹងេ�ែត�នែចករ� ែលក�មួ យ
��េរៀនកូ នរបស់អ�ក និងេស�កម� OSHC របស់ពួកេគ ្របសិនេបើ�ន�ក់ព័ន�។
�រ្រ�វ្រ�វប��ញ� �រែចករ� ែលកព័ត៌�នជួ យឱ្យកុ�រ��ស់ប�រេ���េរៀន្របកបេ�យេ�គជ័
�
យ។ េ�ះ�៉ង
�ក៏េ�យ ្របសិនេបើអ�កមិនចង់ឱ្យេគែចករ� ែលករ�យ�រណ៍ស�ីពី�ររ��ស់ប�រ� �មួ យ��េរៀនរបស់កូនអ� កេទ
សូ មនិ�យ�មួ យអ� កអប់រ�កុ�រតូ ចរបស់អ�កេ�យ ឱ្យ�ន�ន់ៃថ�ទី [insert date here]។

�រចុះេ��ះកូ នរបស់អ�កេ���េរៀន
្របសិនេបើអ�កមិន�ន់ចុះេ��ះកូ នរបស់អ�កេ���េរៀនស្រ�ប់��ំេ្រ�យេទ ខ��ំសូមេលើកទឹកចិត�ឱ្យអ� កេធ� ើដូចេនះ
ឱ្យ�ន�ប់�មែដល�ចេធ� ើេ��ន។ �រចុះេ��ះនឹងជួ យ��េរៀនេរៀបែផន�រ ស្រ�ប់ត្រម�វ�រ��ល់ខ� �នរបស់
កូ នអ� ក។ ្រកសួ ងអប់រ� និងបណ��ះប�
� ល �នព័ត៌�នដ៏�ន្របេ�ជន៍អំពី�រ�ប់េផ�ើមចូ លេរៀនេ�ទីេនះ
https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/choose-enrol-school.aspx។

ព័ត៌�នបែន� ម
[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]
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� មអំពី�របំេពញរ�យ�រណ៍ស�ីពី�ររ��ស់ប�រ� និង�រ�ប់េផ�ើមចូ លេរៀនេ�យ�នទំនុកចិត�
សូ មេមើល៖
•
•

សន� ឹកព័ត៌�នស្រ�ប់្រគ� �រ
េ�ល�រណ៍ែណ�ំេដើម្បីជួយដល់្រគ� �រ ក��ង�របំេពញរ�យ�រណ៍ស�ីពី�រ��ស់ប�រេលើ
� �រេរៀនសូ ្រត
និង�រអភិវឌ្ឍ។

ព័ត៌�ន� ំងេនះ�ន�ក់េ��មអន�ញ �មេគហទំព័រ www.education.vic.gov.au/transitiontoschool។

[Option 2 – attach information to letter – delete whichever option not used]
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� មអំពី�របំេពញរ�យ�រណ៍ស�ីពី�ររ��ស់ប�រ� និង�រ�ប់េផ�ើមចូ លេរៀនេ�យ�នទំនុកចិត�
សូ មេមើលឯក�រ��ប់េនះ៖
•
•

សន� ឹកព័ត៌�នស្រ�ប់្រគ� �រ
េ�ល�រណ៍ែណ�ំេដើម្បីជួយដល់្រគ� �រ ក��ង�របំេពញរ�យ�រណ៍ស�ីពី�រ��ស់ប�រេលើ
� �រេរៀនសូ ្រត
និង�រអភិវឌ្ឍ។

្របសិនេបើអ�កចង់ពិ�ក�អំពី�រ��ស់ប�រេ�
� � ះេ���េរៀនរបស់កូនអ� ក សូ មនិ�យ�មួ យ [insert name of early
childhood educator]។

េ�យក� ីេ�រព
[Name of early childhood educator]
[Day] [Month] [Year]

