[Insert name of recipient and address here (optional)]

�പിയെ�� മാതാപിതാ�െള, െകയറർമാെര
നി�ളുെട കു�ിയുെട ്രടാൻസിഷൻ േലണിംഗ്, ഡവല�്െമന്റ് സ്േ��്െമന്റ്
നി�ളുെട കു�ിയുെട സ്കൂൾ ജീവിതം ശുഭകരമായി ആരംഭി�ു�തിനായി
സഹായി�ാൻ ഞ�ൾ അവർ�ായി �ടാൻസിഷൻ േലണിംഗ്, െഡവല�്െമന്റ്
സ്േ��്െമന്റ് ത�ാറാ�ു�ു. നി�ളുെട കു�ിെയ കുറി�ു� വിവര�ൾ
ഇനി�റയു�വർ ത�ിൽ പ�ിടു�തിനു� ഒരു മാർ�മാണ് �ടാൻസിഷൻ
സ്േ��്െമന്റ്:
• നി�ൾ
• ഞ�ളുെട േസവനം
• നി�ളുെട കു�ിയുെട ഭാവിയിെല സ്കൂൾ
• നി�ളുെട കു�ി�്, ഭാവിയിൽ സ്കൂളിെല �പവൃ�ി സമയം കഴി�ു�
പരിചരണം (OSHC) ആവശ�മുെ��ിൽ അവർ�ും.
�ടാൻസിഷൻ സ്േ��്െമന്റിൽ ഇനി�റയു� വിവര�ൾ അട�ിയിരി�ു�ു:
• നി�ളുെട കു�ിയുെട താൽ�ര��ൾ, േശഷികൾ, കഴിവുകൾ എ�ിവ
• നി�ളുെട കു�ിെയ പഠന�ിൽ എ�െന സഹായി�ാെമ�ത്.
നി�ളുെട കു�ി�് ന� പി�ുണ നൽകാൻ ഈ വിവര�ൾ സ്കൂളിെന
സഹായി�ും.
നി�ൾ െചേ��ത് എ�്
നി�ളും നി�ളുെട കു�ിയും കു�ിയുെട ൈചൽഡ്ഹുഡ് എഡ�ൂേ��റും
പൂരി�ിേ�� വിവിധ വിഭാഗ�ൾ �ടാൻസിഷൻ സ്േ��്െമന്റിൽ ഉ�്. ദയവായി
വിഭാഗം 3 പൂരി�ി�ുക: കുടുംബം [വ ിഭാഗം 2 പൂർ�ിയാ�ു�തിന്
നി�ളുെട കു�ിെയ സഹായി�ുക: The Child] [insert date here] -ന് മു�് ഇത്
ഞ�ളുെട ൈകവശം തിരിെക ഏൽ�ി�ുക.
നി�ളുെട സംഭാവന �പധാനമാണ്, എ�ാൽ നിർബ�ിതമ�. കു�ിയുെട െ�പപ്
ടീ�ർ�ും (OSHC-േല�് േപാകു�ുെ��ിൽ, OSHC എഡ�ൂേ��ർ�ും) നി�ളുെട
കു�ിെയ ന�ായി മന�ിലാ�ാനും അവരുെട പഠന�ിലും േ�മകാര��ളിലും
അവെര സാഹായി�ു�തിനും ഇത് സഹായകരമാണ്.
അടു� ഘ�ം എ�്
കു�ിയുെട ൈചൽഡ്ഹുഡ് എഡ�ൂേ��ർ, �ടാൻസിഷൻ സ്േ��്െമന്റിന്െറ എ�ാ
ഭാഗവും കൂ�ിേ�ർ�് അതിന്െറ ഒരു പകർ�് നി�ൾ�് നൽകും. നവംബറിൽ
കു�ി പഠി�ു� സ്കൂളിേല�് ഒരു പകർ�് നൽകും. കുടുംബം, കു�ികൾ എ�ീ
ഭാഗ�ൾ നി�ൾ പൂരി�ി�ി�ിെ��ിലും �ടാൻസിഷൻ സ്േ��്െമന്റിന്െറ ബാ�ി
ഭാഗം കു�ി പഠി�ു� സ്കൂളിേല�ും, ബാധകെമ�ിൽ അവരുെട OSHC
േസവന�ിേല�ും നൽകും.
വിവര�ൾ പ�ിടു�ത്, കു�ികൾ�് സ്കൂളിേല�ു� മാ�ം സുഖമമാ�ു�തായി
പഠന�ൾ കെ��ിയി�ു�്. എ�ിരു�ാലും, കു�ി പഠി�ു� സ്കൂളുമായി

�ടാൻസിഷൻ സ്േ��്െമന്റ് പ�ിടാൻ നി�ൾ�് താൽ�ര�മിെ��ിൽ, [insert date here]ന് മു�് കു�ിയുെട ൈചൽഡ്ഹുഡ് എഡ�ൂേ��െറ ബ�െ�ടുക.
കു�ിെയ സ്കൂളിൽ എൻേറാൾ െച�ു�ത്
അടു� വർഷേ��് നി�ളുെട കു�ിെയ സ്കൂളിൽ എൻേറാൾ െച�� ി�ിെ��ിൽ,
എ�തയും േവഗം എൻേറാൾ െച�ുക. കു�ിെയ എൻേറാൾ െച�ു�ത് അവരുെട
വ��ിപരമായ ആവശ��ൾ ആസൂ�തണം െച�ാൻ സ്കൂളിന് സഹായകരമാണ്.
സ്കൂളിൽ േചർ�ു�തിെന സംബ�ി�് അറിേയ� വിവര�ൾ�് വിദ�ാഭ�ാസ,
പരിശീലന വകു�ിന്െറ െവബ്ൈസ�് സ�ർശി�ൂ
https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/choose-enrol-school.aspx.
കൂടുതൽ വിവര�ൾ
[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]
�ടാൻസിഷൻ സ്േ��്െമന്റ് പൂരി�ി�ു�തിെന കുറി�ും സ്കൂളിൽ
േചർ�ു�തിെന കുറി�ും കൂടുതൽ വിവര�ൾ�്, കാണൂ:
• കുടുംബ�ൾ�ു� വിവര�ളുെട ഷീ�്
• �ടാൻസിഷൻ േലണിംഗ്, െഡവല�്െമന്റ് സ്േ��്െമന്റ് പൂരി�ി�ാനു�
മാർ�നിർേ�ശ�ൾ.
ഇവ ഈ െവബ്ൈസ�ിൽ ഓൺൈലനിലു�്. www.education.vic.gov.au/transitiontoschool.
[Option 2 – attach information to letter – delete whichever option not used]
�ടാൻസിഷൻ സ്േ��്െമന്റ് പൂരി�ി�ു�തിെന കുറി�ും സ്കൂൾ പഠനം
ശുഭകരമായി ആരംഭി�ു�തിെന കുറി�ും കൂടുതൽ വിവര�ൾ�്, താെഴ
െകാടു�ിരി�ു� അ�ാ�്െമന്റ് കാണുക:
• കുടുംബ�ൾ�ു� വിവര�ളുെട ഷീ�്
• �ടാൻസിഷൻ േലണിംഗ്, െഡവല�്െമന്റ് സ്േ��്െമന്റ് പൂരി�ി�ാനു�
മാർ�നിർേ�ശ�ൾ.
നി�ളുെട കു�ിെയ സ്കൂളിൽ േചർ�ു�തിെന കുറി�് വിവര�ൾ
േചാദി�റിയാൻ, [insert name of early childhood educator] എ�യാെള ബ�െ�ടുക.
വിശ�സ്തതേയാെട
[Name of early childhood educator]
[Day] [Month] [Year]

