
 

  

ട്രാൻസിഷൻ: 

സ്കൂളിലേക്ക് ഒരു 
ശുഭാരംഭം 

ട്രാൻസിഷൻ ലേണിിംഗ്, 

ഡവേപ്പ്മെന്റ് സ്ലേേ്മെന്റ് 

പൂരിപ്പിക്കുന്നതിനായി 
കുരുിംബങ്ങമെ 

സഹായിക്കാനുള്ള 

ൊർഗ്ഗനിർലേശങ്ങൾ. 

സ്കൂളിലേക്കുള്ള ശുഭാരംഭം എന്തുകകാണ്ട് 
ട്രധാനമാണ്? 

സ്കൂെിലേക്കുള്ള ശുഭാരിംഭിം, നിങ്ങെുമര കുട്ടിമയ 

നന്നായി പഠിക്കാനുിം അവരുമര ലേെിം 
ഉറപ്പാക്കാനുിം സഹായിക്കുന്നു. ഇത് 

ഇനിപ്പറയുന്ന കാരയങ്ങെിൽ സഹായിക്കുന്നു: 

 പഠന, വികാസ ട്പട്കിയയിൽ നിന്ന് 
ട്ശദ്ധതിരിക്കുന്ന കാരയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ 

 സുരേിത ലബാധവുിം ആത്മവിശവാസവുിം 
വെർത്താനുിം സൗഹൃദിം സ്ഥാപിക്കാനുിം 

 സാഹചരയങ്ങലൊട് മപാരുത്തമപ്പരാനുള്ള 

കഴിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. 

ട്രാൻസിഷൻ ലേണിംഗ്, കെവേപ്പ്കമന്റ് 

ലേറ്റ്കമന്റ് എന്താണ്? 

ചചൽഡ്ഹുഡ് സർവീസിൽ നിന്ന് സ്കൂെിലേക്ക് 
ലപാകുലപാൾ എേലാ കുട്ടികൾക്കായുിം 
ട്രാൻസിഷൻ ലേണിിംഗ്, ഡവേപ്പ്മെന്റ് 

ലേേ്മെന്റ് (ട്രാൻസിഷൻ സ്ലേേ്മെന്റ് എന്ന് 
അറിയമപ്പരുന്നത്) തയ്യാറാക്കുന്നു. ലസവനങ്ങൾ, 

സ്കൂെുകൾ, കുരുിംബങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക്കിരയിൽ 

വിവരങ്ങൾ പങ്കിരുന്നത് ട്രാൻസിഷൻ 

സ്ലേേ്മെന്റ് എെുപ്പൊക്കുന്നു. 

നിങ്ങെുമര കുട്ടിയുമര ട്രാൻസിഷൻ 

സ്ലേേ്മെന്ററിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന കാരയങ്ങൾ 

ഉൾമപ്പരുന്നു: 

 കുട്ടിയുമര ലപര്, ജനനത്തീയതി, ല ാലട്ടാ 

 നിങ്ങെുമര ലപര്, ബന്ധമപ്പരാനുള്ള 

വിവരങ്ങൾ 

 ചചൽഡ്ഹുഡ് സർവീസിന്റമറയുിം 
നിങ്ങെുമര കുട്ടിമയ പരിചരിക്കുന്ന 

െലേമതങ്കിേുിം ചചൽഡ്ഹുഡ് സർവീസ് 

ജീവനക്കാരുമെങ്കിൽ അവരുമരയുിം 
ലപരുിം ബന്ധമപ്പരാനുള്ള വിവരങ്ങെുിം.  

 നിങ്ങെുമര കുട്ടിയുമര താൽപ്പരയങ്ങൾ, 

ലശഷികൾ, കഴിവുകൾ എന്നിവമയ 

കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 

 നിങ്ങെുമര കുട്ടിമയ പഠനത്തിൽ 

സഹായിക്കാൻ ആവശയൊയ അധയാപന 

തട്രങ്ങൾ. 

നിങ്ങെുമര കുട്ടിമയ െനസ്സിോക്കാനുിം പഠനിം 
ആസൂട്തണിം മചയ്യാനുിം കുട്ടി പഠിക്കുന്ന 

സ്കൂെിമനയുിം മട്പപ്  രീച്ചറിമനയുിം ഈ 

വിവരങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു. നിങ്ങെുമര 
സ്കൂെിൽ ലപായി തുരങ്ങുലപാൾ അവരുമര 
പഠനമത്ത കുറിച്ച് െനസ്സിോക്കാനുിം വിശകേനിം 
മചയ്യാനുിം പിരുണ നൽകാനുിം ട്രാൻസിഷൻ 

സ്ലേേ്മെന്റ് നിങ്ങമെ സഹായിക്കുിം.  

നിങ്ങെുമര കുട്ടിക്ക് സ്കൂെിമേ ട്പവൃത്തി സെയിം 
കഴിഞ്ഞുള്ള പരിചരണിം (OSHC) 

ആവശയെുമെങ്കിൽ, OSHC ലസവനത്തിനുിം 
ട്രാൻസിഷൻ സ്ലേേ്മെന്ററിന്റമറ പകർപ്പ് നൽകുിം. 

നിങ്ങെുമര കുട്ടിയുമര ട്രാൻസിഷൻ സ്ലേേ്മെന്റ് 

ഇനിപ്പറയുന്ന കാരയങ്ങൾക്ക് സഹായകരൊണ്: 

 കുട്ടിയുമര താൽപ്പരയങ്ങൾക്ക് 
അനുസൃതൊയി ആസൂട്തണിം മചയ്യാൻ 

 ചചൽഡ്ഹുഡ്  സർവീസിൽ നിന്ന് 
സ്കൂെിലേക്കുള്ള ൊേിം 
സുഖെൊക്കുന്നതിൽ സഹായിക്കാൻ. 

ട്രാൻസിഷൻ സ്ലറ്ററ്റ്കമന്ററിൽ നിങ്ങൾ 

നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ 

ട്രാൻസിഷൻ സ്ലേേ്മെന്ററിൽ നിങ്ങെുമര 
അഭിട്പായങ്ങൾ കൂട്ടിലച്ചർത്ത് കുട്ടിയുമര സ്കൂൾ 

ജീവിതത്തിന്റ ഒരു ശുഭകരൊയ തുരക്കിം നൽകാൻ 

നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുിം. 

ഒന്നിേധികിം ലപർ പൂരിപ്പിലക്കെ വിഭാഗങ്ങൾ 

ട്രാൻസിഷൻ സ്ലേേ്മെന്ററിൽ ഉെ്: 



 

  

1, 1.1 എന്നീ വിഭാഗങ്ങൾ കുട്ടിയുമര 
ചചൽഡ്ഹുഡ് എഡയൂലക്കേർ 

പൂരിപ്പിലക്കെതാണ്. 

നിങ്ങെുമര കുട്ടിക്ക് ശാരീരിക ചവകേയലൊ 

വെർച്ചാ പരിെിതിലയാ ഉമെങ്കിൽ വിഭാഗം 1.2 

കുട്ടിയുമര ചചൽഡ്ഹുഡ് എഡയൂലക്കേർ 

പൂരിപ്പിലക്കെതാണ്. നിങ്ങെുമര കുട്ടിമയ 

പരിചരിക്കുന്ന െേ് ചചൽഡ്ഹുഡ് സർവീസ് 

ജീവനക്കാർക്കുിം ഇതിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ 

നൽകാവുന്നതാണ്. 

വിഭാഗം 2: ഈ ഭാഗിം നിങ്ങെുമരലയാ 

ചചൽഡ്ഹുഡ് എഡയൂലക്കേറുമരലയാ 

സഹായലത്താമര നിങ്ങെുമര കുട്ടി 
പൂരിപ്പിലക്കെതാണ്. 

വിഭാഗം 3:കുരുംബം എന്ന വിഭാഗിം നിങ്ങൾ 

പൂരിപ്പിലക്കെതാണ്. ഇനിപ്പറയുന്നതിമന 

കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങെുമര അഭിട്പായങ്ങൾ ഇവിമര 
പൂരിപ്പിക്കുക:  

 നിങ്ങെുമര കുട്ടിയുമര താൽപ്പരയങ്ങൾ 

 നിങ്ങെുമര കുട്ടിയുമര സ്കൂൾ 

പഠനവുൊയി ബന്ധമപ്പട്ട് നിങ്ങെുമര 
ട്പതീേകൾ, ആട്ഗഹങ്ങൾ, േേയങ്ങൾ 

തുരങ്ങിയവ.  

കുട്ടിയുമര രീച്ചർക്കുിം (OSHC-ലേക്ക് 
ലപാകുന്നുമെങ്കിൽ, OSHC എഡയൂലക്കേർക്കുിം) 
നിങ്ങെുൊയുിം നിങ്ങെുമര കുട്ടിയുൊയുിം നന്നായി 
ആശയവിനിെയിം നരത്താനുിം പഠന, വികാസ 

ട്പട്കിയയിൽ ആവശയൊയ പിരുണ നൽകാനുിം 
ഈ വിവരങ്ങൾ അവമര സഹായിക്കുന്നു. 

അരുത്ത ഘട്ടം എന്താണ് 

വിഭാഗിം 3 (ഒപ്പിം വിഭാഗിം 2-ഉിം, അത്  

പൂരിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ കുട്ടിമയ 

സഹായിച്ചിട്ടുമെങ്കിൽ) പൂരിപ്പിച്ച ലശഷിം 
കുട്ടിയുമര ചചൽഡ്ഹുഡ് എഡയൂലക്കേറുമര 
ചകവശിം തിരിമക ഏൽപ്പിക്കുക.  

അവർ ട്രാൻസിഷൻ സ്ലേേ്മെന്ററിന്റമറ എേലാ 
വിഭാഗങ്ങെുിം ഒരുെിച്ച് കൂട്ടിലച്ചർത്ത്, 
ഇനിപ്പറയുന്നവർക്ക് ഓലരാ പകർപ്പ് 
നൽകുകയുിംമചയ്യുന്നു: 

 നിങ്ങൾക്ക് 
 നിങ്ങെുമര കുട്ടിയുമര സ്കൂെിന്റ 

 OSHC ലസവനിം ആവശയെുമെങ്കിൽ 

അവർക്ക്. 

നിങ്ങൾ ഇതുവമര ഒരു സ്കൂൾ 

തിരമഞ്ഞരുത്തിട്ടിമേലങ്കിൽ, ട്രാൻസിഷൻ 

സ്ലേേ്മെന്ററിന്റമറ രൊെമത്ത പകർപ്പ് 
നിങ്ങൾക്ക് നൽകുിം. കുട്ടിമയ സ്കൂെിൽ 

ലചർക്കുലപാൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പകർപ്പ് 
നൽകാവുന്നതാണ്. 

വിഭാഗിം 3 പൂരിപ്പിച്ച് തിരിമക 

ഏൽപ്പിച്ചിട്ടിമേലങ്കിേുിം ട്രാൻസിഷൻ 

സ്ലേേ്മെന്ററിന്റമറ പൂരിപ്പിച്ച ബാക്കി ഭാഗിം, 
ചചൽഡ്ഹുഡ് എഡയൂലക്കേർ നിങ്ങൾക്കുിം 
നിങ്ങെുമര കുട്ടിയുമര സ്കൂെിനുിം OSHC ലസവനിം 
ആവശയെുമെങ്കിൽ അവർക്കുിം നൽകുിം.   

ട്രാൻസിഷൻ സ്ലേേ്മെന്ററിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ 

നൽകുന്നത്, കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂെിലേക്കുള്ള ൊേിം 
എെുപ്പൊക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാേുിം, 
കുട്ടി പഠിക്കുന്ന സ്കൂെുൊയി ട്രാൻസിഷൻ 

സ്ലേേ്മെന്റ് പങ്കിരാൻ നിങ്ങൾക്ക്  
താൽപ്പരയെിമേലങ്കിൽ, കുട്ടിയുമര ചചൽഡ്ഹുഡ് 

എഡയൂലക്കേമറ ബന്ധമപ്പരുക.  

ചിേ കുട്ടികെുമര സുരേിതതവവുിം ലേെവുിം 
ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന്റ ചിേലപ്പാൾ 

വിക്ലരാറിയൻ വിദയാഭയാസ, പരിചരണ 

ഉലദയാഗസ്ഥർ വിവരങ്ങൾ പങ്കിലട്ടക്കാിം. 
ചചൽഡ്ഹുഡ് എഡയൂലക്കഷൻ ലസവനത്തിന്റ 

അവരുമര ലസവനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനുിം 
വിലവചനരഹിതൊയി ട്പവർത്തിക്കുന്നതിനുിം 
ആലരാഗയ, സുരോ സിംബന്ധൊയ 

ആവശയങ്ങൾക്കുിം കുട്ടികെുമര ലേെവുിം 
സുരേയുിം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുിം നിങ്ങെുമര 
കുട്ടിയുമരലയാ കുരുിംബത്തിന്റമറലയാ വിവരങ്ങൾ 

ചചൽഡ്ഹുഡ് എഡയൂലക്കഷൻ സർവീസ് 

പങ്കിലട്ടക്കാിം. കൂരുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, 
https://www.vic.gov.au/information-sharing-schemes-and-the-

maram-framework സന്ദർശിക്കുക.  

കൂരുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 
ഈ മവബ്ചസേ് സന്ദർശിക്കൂ 
www.education.vic.gov.au/transitiontoschool.  

www.education.vic.gov.au/transitiontoschool എന്ന 

മവബ്ചസേിൽ വിവിധ ഭാഷകെിൽ ഈ 

ലഡാകയുമെന്റ് േഭയൊണ്. 
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