
 

  

परिवर्तनको समय: 

ववद्यालयको लावि 

सकािात्मक सुरुवार् 

परिवर्तनको समयमा वसकाई ि ववकास कथन पूिा 

िनतको लावि परिवािलाई मद्दर् िनत माितदर्तन 

ववद्यालयमा सकािात्मक सरुुवार् ककन महत्वपरू्त छ? 

ववद्यालयमा सकािात्मक सुरुवार् िनातले र्पाईंको बच्चालाई अझ िाम्रो 

वसकाई ि लाभदायक परिर्ामहरुर्र्त  उन्मुख ििाउँछ। यसलेेः 

 वर्नीहरुको वसकाई ि ववकासका अविोधहरु हटाउँछ 

 र्पाईंको बच्चालाई सुिविर्, आत्मववश्वासी ि सम्बवन्धर् महरु्स 

िनत मद्दर् िदतछ 

 लचकर्ालाई प्रबर्द्तन िदतछ। 

परिवर्तनको समयको वसकाई ि ववकास कथन के हो? 

परिवर्तनको समयको वसकाई ि ववकास कथनलाई (परिवर्तनको समयको 

कथनको रुपमा परिवचर्) प्रत्येक बच्चा पूवत-बाल्यावस्था सेवाबाट 

ववद्यालयमा प्रवेर् िदैिदात उनीहरूको लावि लेवखने कथन हो। उक्त 

परिवर्तनको समयको कथनले सेवा, ववद्यालय, ि परिवािहरुको बीचमा 

जानकािी बाँड्न सवजलो बनाउँछ। 

र्पाईंको बच्चाको परिवर्तनको समयको कथनले वनम्न सूचना समावेर् 

िनेछेः 

 र्पाईंको बच्चाको नाम, जन्म वमवर् ि र्ोटो 

 र्पाईंको नाम ि सम्पकत  ववविर् 

 पूवत-बाल्यावस्था सेवा ि अन्य कुनै पूवत-बाल्यावस्थाका 

पेर्ाकमीहरुको नाम ि सम्पकत  ववविर् जसले र्पाईंको 

बच्चालाई सहयोि िदैछन्।  

 र्पाईंको बच्चाको रुची, सीप ि िमर्ाको बािेमा जानकािी  

 र्पाईंको बच्चाको वसकाईमा सहयोि िने वर्िर् िर्नीवर्हरु। 

यो जानकािीले र्पाईंको बच्चाको र्यािी िने वर्िकलाई र्पाईंको बच्चाको 

बािेमा जान्न ि वर्नीहरुको वसकाईको योजना वनमातर् िनत मद्दर् िदतछ। 

परिवर्तनको समयको कथनले र्पाईंलाई र्पाईंको बच्चाले ववद्यालय सुरु ििे 

सँिै वर्नीहरुको वसकाई बुझ्न, सहयोि िनत ि छलर्ल िनत मद्दर् िदतछ।  

यकद र्पाईंको बच्चा ववद्यालय बावहिको समयमा िरिने हिेचाहमा 

(OSCH) जान्छन् भने उक्त OSCH सेवालाई पवन परिवर्तनको समयको 

कथनको एक प्रवर् कदइन ेछ। 

र्पाईंको बच्चाको परिवर्तनको समयको कथनले वनम्न सहयोि िदतछेः 

 र्पाईंको बच्चाको रुचीको लावि योजना  

 र्पाईंको बच्चाको पूवत-बाल्यावस्था सेवाबाट ववद्यालयको लावि 

सहज परिवर्तनको समयको सहयोि िदतछ 

परिवर्तनको समयको कथनमा र्पाईंको इनपटु 

र्पाईंले आफ्नो बच्चालाई ववद्यालयको लावि सकािात्मक सुरुवार् पाउन 

वर्नीहरुको परिवर्तनको समयको कथनमा योिदान ििेि मद्दर् िनत सकु्न 

हुन्छ। 

परिवर्तनको समयको कथनमा वववभन्न मावनसहरुले भनतको लावि खण्डहरु 

छन्। 

खण्ड 1 ि 1.1 र्पाईंको बच्चाको पूवत-बाल्यावस्था वर्िकल ेभछतन्। 

खण्ड 1.2 यकद र्पाईंको बच्चामा ववकासात्मक किलाई वा अपाङ्िर्ा छ 

भने र्पाईंको बच्चाको पूवत-बाल्यावस्था वर्िकल ेभनत सके्न छन् । र्पाईंको 

बच्चालाई सहयोि िने अन्य पूवत बाल्यावस्थाका पेर्ाकमीहरुल ेपवन 

योिदान िनत सके्नछन्। 

खण्ड 2: बच्चा खण्ड र्पाईं वा पूवत-बाल्यावस्था वर्िक जस्र्ा कुन ैपरिवचर् 

वयस्कको मद्दर्ले र्पाईंको बच्चाले भछतन्,  

खण्ड 3: परिवाि र्पाईंले भनतको लावि हो। यसले वनम्न बािेमा र्पाईंको 

महत्वपूर्त धािर्ा सोध्दछेः  

 र्पाईंको बच्चाको रुची  

 ववद्यालयमा र्पाईंको बच्चाको लावि र्पाईंको आर्ा, इच्छा ि 

लक्ष्य।  

यो जानकािीले र्पाईंको बच्चाको वर्िक (ि वर्नीहरुको OSHC वर्िक, 

यकद वर्नीहरुसँि छ भने) लाई र्पाईं ि र्पाईंको बच्चासँि कुिाकानी िनत 

मद्दर् िनत ि र्पाईंको बच्चाको वसकाई ि ववकासमा सहयोि िनत सक्छ। 

यसपवछ के हुन्छ? 

र्पाईंको पूिा िरिएको खण्ड 3 र्पाईंको पूवत-बाल्यावस्था वर्िकलाई 

कर्र्ात िनुतहोस् (ि खण्ड 2, यकद र्पाईंले आफ्नो बच्चालाई यसमा मद्दर् िनुत 

भएको छ भने)।  

वर्नीहरुल ेपरिवर्तनको समयको कथनको सबै खण्डहरु सँिै िाख्ने छन् ि 

वनम्नलाई एक प्रवर् प्रदान िने छन्: 

 र्पाईं 

 र्पाईंको बच्चाको ववद्यालय 

 र्पाईंको बच्चाको OSHC सेवा, यकद वर्नीहरुसँि छ भने 

यकद अवहलेसम्म र्पाईंले कुनै ववद्यालय छनौट िनुत भएको छैन भने, 

र्पाईंलाई परिवर्तनको समयको कथनको दोश्रो प्रवर् कदइन ेछ। र्पाईंले 

आफ्नो बच्चालाई भनात िदात यो प्रवर् ववद्यालयलाई कदन सकु्न हुनेछ। 

यकद र्पाईंले खण्ड 3  कर्र्ात िनुत भएन भने पूवत-बाल्यावस्था वर्िकले अझै 

पवन बाँकी िहकेो पूिा परिवर्तनको समयको कथन र्पाईं, र्पाईंको बच्चाको 

ववद्यालय ि र्पाईंको बच्चाको OSHC सेवासँि बाँड्ने छन्, यकद 

वर्नीहरुसँि छ भने।   



 

  

परिवर्तनको समयको कथनमा जानकािी बाँड्नाले बच्चालाई ववद्यालयमा 

सर्लर्ापूवतक घुलवमल हुन मद्दर् िदतछ। र्ैपवन, यकद र्पाईंले र्पाईंको 

बच्चाको ववद्यालयसँि परिवर्तनको समयको कथन बाँवडयोस् भने्न चाहनु 

हुदँैन भने कृपया र्पाईंको बच्चाको पूवत बाल्यावस्था वर्िकसँि कुिा 

िनुतहोस्।  

कवहलेकाँही वभक्टोरियन वर्िा ि हिेचाहका पेर्ाकमीहरुलाई र्पाईंको 

बच्चाको कल्यार् ि सुििा सुिविर् िाख्नको लावि जानकािी बाँड्नु पदतछ। 

र्पाईंको पूवत-बाल्यावस्था वर्िा सेवाले र्पाईंको बच्चा ि परिवािको 

बािेमा जानकािी बाँड्न सक्छ जहाँ यसको हिेचाह कर्तव्य, ववभेदिवहर्, 

पेर्ािर् स्वास््य ि सुििा ि बच्चाको कल्यार् ि सुििा दावयत्व पालना िनत 

आवश्यक हुन्छ। थप जानकािीको लावि यहाँ जानुहोस् 

https://www.vic.gov.au/information-sharing-schemes-and-

the-maram-framework   

थप जानकािीको लावि 

कृपया यहाँ जानुहोस् 

www.education.vic.gov.au/transitiontoschool  

यो कािजार् वववभन्न भाषामा 

www.education.vic.gov.au/transitiontoschool मा उपलब्ध छ। 
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