
 

  

परिवर्तनको समय: 

ववद्यालयको सकािात्मक 

सुरुवार् 

परिवािको लागि जानकािी पाना 
विद्यालय सुरु गर्ु ुचुर्ौति र उत्साहप्रद दिुै हुर् सक्छ। यो जार्कारी 
पार्ाले िपाईंको बच्चाको पूि-ुबाल्यािस्था सेिाले िपाईंको बच्चालाई 

विद्यालयको लागग सकारात्मक सुरुिाि पाउर् कसरी सहयोग गदुछ 

भन्र्े व्याख्या गछु। 

र्पाईंको बच्चा पहिलेदेखि नै धेिै परिवर्तनको समयिरूबाट 

िुज्रिसकेको छ, जसर्ैैः 

 एक क्रियाकलाप वा रुहटनबाट अकोमा जान ु

 प्लेडटे्स वा ववदामा जान ु

 बच्चा िेिचाि वा क्रकन्डििाटेन सुरु िनुत। 

यी अनुभविरुले र्पाईंलाई र्पाईंको बच्चाले नयााँ सथानिरु वा 
वसर्ुिरुमा कसिी प्रतर्क्रिया जनाउाँछ ि कसर्ो सिायर्ा तर्नीिरुलाई 

चाहिन्छ भन्ने ज्ञान हदन्छ।  

ककर् विद्यालयको लागग सकारात्मक सुरुिाि महत्िपूर् ुछ? 

ववद्यालयको लागि सकािात्मक सुरुवार्ले र्पाईंको बच्चालाई तनम्न 

सियोि िदतछैः 

 अझ िाम्रो ससकाई ि लाभदायी परिणामिरु प्राप्र् िनत 
 तर्नीिरुको ससकाई ि ववकासका अविोधिरु िटाउाँन 

 सुिक्षिर्, आत्मववश्वासी ि सम्बज्रन्धर् मिशुस िनत 

िपाईंको बच्चाको विद्यालयमा भर्ाु 
धेिै ववद्यालयिरुले बालबासलकाले ववद्यालय सुरु िनुत भन्दा पहिले नै 
बर्तको मे महिनामा भनात सलन सुरु िछतन।् भनातले र्पाईंलाई 

ववद्यालयको बािेमा जान्न ेि परिवर्तनको समयमा ववद्यालय 

क्रियाकलापमा सिभािी िुन ेधेिै अवसििरु हदन्छ  ववद्याथीिरु 

िाम्रोसाँि घुलसमल िुन्छन ्जब यी क्रियाकलापिरु बर्तको अन्त्यमा 
िाम्रोसाँि सुरु िुन्छ ि ववद्यालयको पहिलो केिी हदनिरुसम्म तनिन्र्ि 
ििन्छ। 

विद्यालय कायकु्रम र कक्रयाकलापहरुमा समायोजर् 

ववद्यालय क्रियाकलापिरुमा घुलसमल िुनाले र्पाईं ि र्पाईंको 
बच्चालाई तनम्न कुिामा मद्दर् िदतछैः  

 ववद्यालय कसर्ो िुनेछ बुझ्न 

 अन्य बालबासलका ि परिवाििरुसाँि साथी बनाउन।  

पररििरु्को समय ससकाई र विकास कथर्  

र्पाईंको बच्चाको पूवत-बाल्यावसथा सशिकले परिवर्तनको समय 

ससकाई ि ववकास कथन लेख्ने छन ्(परिवर्तनको समय कथनको रुपमा 
परिगचर्)। यो परिवर्तनको समय कथनले र्पाईंको बच्चाको 
ववद्यालय ि र्यािी िने सशिकलाई र्पाईंको बच्चा ि तर्नीिरुको 
ससकाईको बािेमा जान्न ि योजना तनमातण  िनत मद्दर् िदतछ। 
परिवर्तनको समयको कथनले तनम्न समावेश िनछेैः 

 र्पाईंको बच्चाको नाम, जन्म समतर् ि फोटो 
 र्पाईंको नाम ि सम्पकत  ववविण 

 पूवत-बाल्यावसथा सेवा ि अन्य कुनै पवूत- बाल्यावसथाका 
पेशाकमीिरुको नाम ि सम्पकत  ववविण जसले र्पाईंको 
बच्चालाई सियोि िदैछन।्  

 र्पाईंको बच्चाको रुची, सीप ि िमर्ाको बािेमा जानकािी 
 र्पाईंको बच्चाको लागि उत्र्म सशिण िणनीतर्िरु। 

यहद र्पाईंको बच्चा ववद्यालय बाहिि घण्टा िेिचाि (OSCH) जान्छन ्

भने उक्र् परिवर्तनको समय कथन OSCH सेवा साँि बााँडडने छ। 

र्पाईंलाई र्पाईंको बच्चाको पुिा िरिएको परिवर्तनको समय कथनको 
एक प्रतर् हदइन ेछ। यसले र्पाईंलाई आफ्नो बच्चाको ससकाई बझु्न, 

सियोि िनत ि छलफल िनत मद्दर् िदतछ। 

र्पाईंको बच्चाको परिवर्तनको समय कथनले तनम्न सियोि िदतछैः  

 र्पाईंको बच्चाको रुचीको लागि योजना 
 र्पाईंको बच्चाको पूवत- बाल्यावसथा सेवाबाट ववद्यालयको 

लागि सिज समायोजनमा सियोि िदतछ  

परिवर्तनको समय कथन प्राय शत्र 4 मा लेखिन्छ। र्ैपतन, यहद 

र्पाईंको बच्चामा कुनै अपाङ्िर्ा वा ववकासात्मक हिलाई छ भने, 
परिवर्तनको समय कथन पहिले नै, June वा July मा लेख्न सक्रकन्छ। 
यसले र्पाईं ि ववद्यालयलाई र्पाईंको बच्चालाई चाहिने कुनै 
अतर्रिक्र् मद्दर् योजना सुरु िनत मद्दर् िदतछ। 



 

  

र्पाईंले भनतको लागि परिवर्तनको समय कथनमा िण्ड छ। क्रकनभने 
र्पाईंलाई आफ्नो बच्चाको बािेमा धिैे थाि छ, र्पाईंको इनपुट 

मूल्यवान िुन्छ। यसले र्पाईं ि र्पाईंको बच्चाको लागि ववद्यालयको 
लागि सकािात्मक सुरुवार् योजना बनाउन ववद्यालयलाई मद्दर् 

िनेछ। 

यसमा वयसक वा र्पाईंको बच्चाको पूवत- बाल्यावसथा सशिकको 
मद्दर्ले र्पाईंको बच्चाले भन ेएउटा िण्ड पतन छ। यसले तनम्न 

समवेश िनत सक्छैः 

 गचत्र बनाउन े

 र्पाईंको बच्चा ववद्यालयको बािे केमा उत्सुक छ  

 ववद्यालय सुरु िन ेबािे तर्नीिरुले के सोच्छन।् 

जार्कारी कसरी बााँडिन्छ  

परिवर्तनको समय कथन Insight Assessment Platform को प्रयोि 

ििेि अनलाईन बााँडडन्छ ि भण्डाि िरिन्छ Insight Assessment 

Platform मा भएको जानकािी अष्ट्रेसलयामा सुिक्षिर् रुपमा भण्डाि 
िरिन्छ। 

सबै सभक्टोरियन सिकािी ववद्यालयिरु (ि केहि क्याथोसलक ि 
सवर्न्त्र ववद्यालयिरु) ले प्रत्येक ववद्याथीको ससकाई ि ववकास 

असभलेि िनत Insight Assessment Platform को प्रयोि िछतन।् 
यहद र्पाईंको बच्चाको ववद्यालयले Insight Assessment Platform 

प्रयोि िदैन भने, तर्नीिरुलाई परिवर्तनको समय कथनको पत्र वा 
ववद्युतर्य प्रतर् हदइन ेछ। 

सशिा ि र्ासलमा ववभािले कहिलेकााँिी बाह्य सेवा प्रदायक प्रयोि 

िछतन।् ववभािका लागि काम िने सवेा प्रदायकिरुले र्थयाांक सुििा 
मापदण्डिरुको प्रयोि िनुत पदतछ। Insight Assessment Platform ले 

ववभािको सूचर्ा सुरक्षा र्ीतिको पालना िदतछ 

www.education.vic.gov.au/Pages/privacypolicy। 

ववभािले अनुिमन ि अनुसन्धानको लागि परिवर्तनको समय 

कथनको जानकािी प्रयोि िनत सक्छ। यो जानकािी सांख्या ि 
लेिागचत्रमा प्रसर्ुर् िरिनेछ ि बालबासलकाको नाम उल्लेि िरिन े

छैर्। 

Insight Assessment Platform को बािेमा थप जानकािीका लागि, 

psts@edumail.vic.gov.au मा ववभािमा सम्पकत  िनुतिोस।् 

कहिलेकााँिी सभक्टोरियन सशिा ि िेिचािका पशेाकमीिरुलाई र्पाईंको 
बच्चाको कल्याण ि सुििा प्रबर्द्तन िनतको लागि जानकािी बााँड्नु 

पदतछ। र्पाईंको पूवत-बाल्यावसथा सशिा सेवाले र्पाईंको बच्चा ि 
परिवािको बािेमा जानकािी बााँड्न सक्छ जिााँ यसको िेिचाि कर्तव्य, 

ववभेदिहिर्, पेशािर् सवासथय ि सुििा ि बच्चाको कल्याण ि सुििा 
दातयत्व पालना िनत आवश्यक िुन्छ। थप जानकािीको लागि यिााँ 
जानुिोस ्https://www.vic.gov.au/information-sharing-

schemes-and-the-maram-framework भेट्नुिोस।्  

थप जार्कारीको लागग 

कृपया यिााँ जानुिोस ्

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

यो कािजार् ववसभन्न भार्ामा 
www.education.vic.gov.au/transitiontoschool मा उपलब्ध छ। 
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