
 

 
 
 
[Insert name of recipient and address here (optional)] 
 
 
�प्रय अ�भभावक र हेरचाहकतार्हरु 
 
तपा�को बच्चाको प�रवतर्नको समयको �सकाई र �वकास कथन 
 
तपा�को बच्चालाई �वद्यालयको ला�ग सकारात्मक सुरुवात गनर् मद्दत गनर्को ला�ग हामी उनीहरूको ला�ग 
प�रवतर्नको समयको �सकाई र �वकास कथन लेख्दैछ�। प�रवतर्नको समयको कथन �नम्नको ला�ग तपा�को बच्चाको 
�सकाई र लाभ बारे जानकार� बाँड्ने माध्यम होः 

• तपा� 
• हाम्रो सेवा 
• तपा�को बच्चाको भ�वष्यको �वद्यालय 
• तपा�को बच्चाको भ�वष्यको �वद्यालय बा�हर घण्टा हेरचाह (OSCH) सेवा, य�द कुनैमा जान्छन ्भने। 

 
प�रवतर्नको समयको कथनमा �नम्न बारेमा जानकार� हुनेछः 

• तपा�को बच्चाको रुची, सीप र �मता  
• तपा�को बच्चालाई कसर� उ�म �सकाईमा सहयोग गन� 

यस जानकार�ले तपा�को बच्चालाई उ�म सहायताको ला�ग �वद्यालयलाई मद्दत गन�छ।  
 
हामी के गनर् चाहन्छ� भने 
 
तपा�को ब्चाको पूवर् बाल्यावस्था �श�क, तपा�, तपा�को बच्चाल ेभनुर् पन� प�रवतर्नको समयको कथनको �व�भन्न 
खण्डहरु छन।् कृपया खण्ड 3 पूरा गनुर्होस:् प�रवार[र आफ्नो बच्चालाई भाग 2 पुरा गनर्को ला�ग सहयोग गनुर्होस:् 
बच्चा] र यो हाम्रो सेवामा [insert date here] सम्ममा �फतार् गनुर्होस।्  
 
तपा�को योगदान महत्वपूणर् छ तर अ�नवायर् छैन। यसले तपा�को बच्चाको तयार� गन� �श�क (र �तनीहरुको OSHC 
�श�क, य�द �तनीहरु OSHC मा जान्छन ्भने) लाई तपा�को बच्चाको बारेमा राम्रो बुझाई प्रदान गदर्छ र �तनीहरुलाई 
तपा�को बच्चाको �सकाई र लाभको ला�ग योजना बनाउन मद्दत गदर्छ।  
 
यसप�छ के हुन्छ? 
 
तपा�को बच्चाको पूवर्-बाल्यावस्था �श�कल ेप�रवतर्नको समयको कथनका सब ैखण्डहरु सँगै रा�े छन ्र एक प्र�त 
तपा�लाई �दने छन।् तपा�को बच्चाको �वद्यालयल ेएक प्र�त November मा प्राप्त गन�छ। य�द तपा�ले प�रवार र 
बच्चा खण्ड पूरा गनुर् हँुदैन भने, प�रवतर्नको समयको कथनका बाँक� तपा�को बच्चाको �वद्यालय र, य�द उपयुक्त 
भएमा, �तनीहरुको OSHC सेवा सँग बाँ�डने छ। 
 
अनुसन्धानले जानकार� बाँड्नाल ेबालबा�लका �वद्यालयमा सफलतापूवर्क घुल�मल हुन मद्दत पुग्ने देखाउँछ। तैप�न, 
य�द तपा�ले तपा�को बच्चाको �वद्यालयसँग प�रवतर्नको समयको कथन बाँ�डयोस ्भन्ने चाहनु हँुदैन भने कृपया 
तपा�को बच्चाको पूवर् बाल्यावस्था �श�कसँग [insert date here] सम्ममा कुरा गनुर्होस।्  
 
तपा�को बच्चाको �वद्यालयमा भनार् 
 



  

य�द तपा�ले अक� बषर्को ला�ग प�हले नै आफ्नो बच्चालाई �वद्यालयमा भनार् गनुर् भएको छैन भने, म तपा�लाई 
ज�तसक्दो चाँडै सो काम गनर् प्रोत्सा�हत गदर्छु। भनार्ले तपा�को बच्चाको व्यिक्तगत आवश्यकताको ला�ग योजना 
बनाउन �वद्यालयलाई मद्दत गन�छ। �श�ा तथा ता�लम �वभागसँग �वद्यालय सुरुवातको बारेमा यहाँ 
https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/choose-enrol-
school.aspx लाभदायक जानकार� छ।  
 
थप जानकार� 
 
[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] 
प�रवतर्नको समयको कथन पूरा गन� बारे थप जानकार� र �वद्यालयको ला�ग सकारात्मक सुरुवात बनाउन, कृपया 
�नम्न हेनुर्होस:् 

• प�रवारको ला�ग जानकार� पषृ्ठ  
• प�रवतर्नको समयको �सकाई र �वकास कथन पूरा गनर्को ला�ग प�रवारलाई मद्दत गनर् मागर्दशर्न। 

यी www.education.vic.gov.au/transitiontoschool मा अनलाईन छ। 
 
[Option 2 – attach information to letter – delete whichever option not used] 
प�रवतर्नको समयको कथन पूरा गन� बारे थप जानकार� र �वद्यालयको ला�ग सकारात्मक सुरुवात बनाउन, कृपया 
संलग्न हेनुर्होस:् 

• प�रवारको ला�ग जानकार� पषृ्ठ  
• प�रवतर्नको समयको �सकाई र �वकास कथन पूरा गनर्को ला�ग प�रवारलाई मद्दत गनर् मागर्दशर्न। 

 
य�द तपा� आफ्नो बच्चाको �वद्यालयमा घुल�मलको बारेमा छलफल गनर् चाहनुहुन्छ भने कृपया [insert name of 
early childhood educator] कुरा गनुर्होस।् 
 
 
भवद�य 
 
 
[Name of early childhood educator] 
[Day] [Month] [Year] 

https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/choose-enrol-school.aspx
https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/choose-enrol-school.aspx
http://www.education.vic.gov.au/transitiontoschool

