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विद्यालय जान थाल्न तयारी   

विद्यालय सरुु गनु ु बालबावलका र  पररिारका लावग ठूलो पररितनु हो।  नयााँ मान्छेहरु,नयााँँ ाँ ठाउाँ  र  

कायुतावलकामा अभ्यस्त हुन रोमाञ्चक  साथ ैचुनौतीपरू् ुहुन सक्छ।   तपाईंको बच्चालाई असल प्रकारल ेविद्यालय 

सरुुिात गन ुमद्दत गन ुतपाईंल ेगन ुसके्न धेरै कुराहरू छन।्  

 

विद्यालयको राम्रो सरुुिात भनकेो के हो ?  

पररिार र  हेरचाहकताुहरू बच्चाहरूका पवहलो विक्षक हुन्।  तपाईंले आफ्नो बच्चासाँग घरमा गनुुभएका कुराहरूले उनीहरूको 

वसकाइ, विकास अवन उनीहरूलाई विद्यालयको लावग तयार पानु मद्दत गर्ुछ।  तपाईंको बच्चाको वसकाइ र  विकासमा सहयोग 

गने सबैभन्र्ा राम्रो तररका भनेको खले द्वारा हो।  

विद्यालयको राम्रो सुरुिातले बच्चाहरूलाई राम्रोसाँग वसक्न र  खुिी महसुस गनु मद्दत गछु।  र  जब  बच्चाहरू स्कूलमा खुिी 

हुन्छन्, उनीहरूले  वसकाइलाई जारी राख्न चाहन्छन्।  तपाईंको बच्चाको विद्यालयले तपाईंको बच्चाको व्यविगत आिश्यकताहरू 

पूरा गनु कडा पररश्रम गनेछ, यदर् आिश्यक परेमा थप  सहयोगका साथ।  तपाईंले आफ्नो बच्चालाई विद्यालयमा घुलवमल हुन, 

सुरवक्षत महसुस गर्न , आत्मविश्वास बढाउन अवन आफ्नोपन महसुस गराउन मद्दत गने कामहरू गरेर पवन सहयोग गनु 

सकु्नहुन्छ।   

घरम ैखलेरे वसकु्नहोस ् 

तपाईंको बच्चालाई वसक्न मद्दत गने सबैभन्र्ा राम्रो तररका खेल हो।  खेल खेल्नाले गवर्तका आजीिन सीपहरू विकास हुन्छन्, 

जस्तै गर्ना गने, क्रमब्ध र  समूहब्ध वमलाउन ेअवन आकारब्ध वमलाउने।  खेलले तपाईंको बच्चालाई प्रकृवत र  विज्ञान पत्ता 

लगाउन मद्दत गछु र  उनीहरूलाई रचनात्मक बनाउाँछ।  जब  तपाईंको बच्चा खेल्छ, उनले भािनाहरूका बारेमा पवन जान्र्छ 

साथै भाषा र  साक्षरता सीपहरू विकास गछु ।   त्यस्ता केवह कुराहरु छन ्जुन तपाईंले घरमा गनु /गराउन सकु्नहुन्छ:  

 र्ैवनक गवतविवधहरू: बच्चाहरूले खाना पकाउन,े टेबल वमलाउने र  खाली गनु सघाउन,े धुने लुगा वमलाउन,े लुगा र  

खेलौनाहरू थन्क्याउन,ेअनी बोट वबरुिा र  घरपालुिा जनािरहरूको हेरचाह गने जस्ता कुरा र्ैवनक 

गवतविवधहरूद्वारा वसक्छन्। तपाईंले आफ्नो बच्चालाई प्रश्नहरू सोधेर वसक्न मद्दत गनु सकु्नहुन्छ,जस्त ै'‘हामीलाई कवत 

कप पीठो चावहन्छ ?’ िा 'के वतमी जोडी वमल्ने मोजा भेटाउन सक्छौ?’ 

 खलेहरू: 'उनो', 'स्न्याप', 'मेमोरी', 'आइ स्पाई', र  लुकामारी जस्ता साधारर् खेलहरूले तपाईंको बच्चालाई आफ्नो 

पालो कुन ेबारे वसकाउाँछ ।   

 वबवल्डङ ब्लकहरू: 'लेगो', काठका ब्लक िा गत्ताका बाकसहरू प्रयोग गरेर वनमाुर् गर्ा ुमवसन ुकाम गने कौिल 

विकास हुन्छ, तपाईंको बच्चालाई रचनात्मक बनाउाँछ र  समस्या समाधान गनु वसकाउाँछ।  



 

 2 

 कला र  विल्प: कला र  विल्प गवतविवधहरूले रचनात्मकतालाई बढािा दर्न्छ, मवसन ुकाम गने कौिल विकास हुन्छ, 

र  समस्या समाधान गने सीपहरू वनमारु् गर्ुछ।  

 पोिाकहरू लगाएर: पुराना लुगा लगाएर अरु कोही जस्तो र्ेवखने बहानाले रचनात्मकता र  भाषाका सीपहरू वनमाुर् 

गर्ुछ।  

 सगंीत, कथा र  नतृ्य: पढ्ने, कथाहरू सुनाउन,े संगीत सुने्न र  नाच्न,े र  घर  िा बगैंचा िरपरका िस्तुहरू फेला पान े

'टे्रजर हन्ट्' जस्ता सबैले तपाईंको बच्चाको भाषाको सीपहरू वनमाुर् गर्ुछ। 

 बावहर खले्न:े हहाँड्न,ेचढ्न,े साइकल िा स्कुटर चलाउन,े खेल मैर्ानमा जान,े नमुना लुकामारी घर  बनाउन,े गोल 

फ्याके्न र  समात्न,े टेवनस रेकेट िा दक्रकेट ब्याटले नरम  गोल फ्याके्न समात्न ेगने, धुलो र  वहलोमा खोवबल्टो खने्न – यी 

सबैले तपाईंको बच्चालाई वसक्न र  विकास गनु मद्दत गछुन्।  

 बझु्न ेर  प्रश्न सोध्न:े तपाईंको बच्चा खेवलरहेको बेला यस्ता खाले प्रश्न सोध्नुहोस ्'यो के हो बताउन सक्छौ…?', 'यसो 

गरे कसो होला मलाई भन  त…?', 'वतमीले त्यो प्रश्नको जिाफ कसरी दर्न्छौ...?'  

 तावलका: हरेक दर्न एउटै समयमा कुन ैकाम गने गनाुले तपाईंको बच्चालाई के अपेक्षा गने भनेर थाहा हुन्छ र  

उनीहरूलाई भािनाहरू व्यिस्थापन गनु मद्दत पुग्छ।  तावलकाहरूले बच्चाहरूलाई स्कूलमा सामना गनु मद्दत गर्ुछ।  

वििेष गरी सुत्न ेसमयको कायुतावलका हुन ुमहत्त्िपूर्ु छ, उर्ाहरर्का लावग: बेलुकाको खाना खान,े त्यसपवछ नुहाउने, 

सुत्न ेलुगा लगाउन,ेर्ााँत माझ्न,े दकताबहरू पढ्ने र  त्यसपवछ सुत्ने।   

विद्यालयलाई पररवचत  ठाउाँ  बनाउनहुोस ् 

'विद्यालयको लावग तयार' हुन ुभनेको िैवक्षक वसकाइको बारेमा होइन, तर  विद्यालय कस्तो हुनेछ भनेर बुझ्न र  सकारात्मक 

अपेक्षाहरू राख्न ुहो।  केवह यस्ता कुराहरु छन ्जुन तपाईंले गरेर आफ्नो बच्चालाई मद्दत गनु सकु्नहुन्छ:  

 तपाईंको बच्चाको बाल सदन  (दकवन्ड/दकन्डरगाटुन) िा स्कूलले प्रस्ताि गरेका कुनै पवन स्कूलका पररचयात्मक 

कायकु्रमहरूमा भाग वलनुहोस्।   

 विद्यालय जान-आउन अभ्यास गनुुहोस्।  

 तपाईंको बच्चालाई अरु बच्चाहरूसाँग खेल्न दर्नुहोस ्जो एउटै विद्यालयमा जान ेिाला छन्।  

 आफ्नो बच्चालाई कसरी आफै लुगा लगाउने, िौचालय जान,े हात धुने, सनवस्क्रन लगाउने, र  स्कूलको झोलामा सामान 

भन ेर  आफै बोके्न भनेर वसकाएर उवनहरुलाई स्ितन्र हुन प्रोत्साहन गनुुहोस्।   

 विद्यालय सुरु गने बारे कुरा गनुुहोस्।  तपाईंको बच्चालाई स्कूलको बारेमा उत्सावहत बनाउनुहोस ्र  उनीहरूमा भएका 

कुन ैपवन वचन्ताहरू भने्न िातािरर् बनाउनुहोस्।   

 दकताबहरू पवढ्र्नुहोस िा स्कूल सुरु गने बारे कथाहरू सुनाउनहुोस्।  

 स्कूल पवछ के हुन्छ भने्न बारे कुरा गनुुहोस् र  अभ्यास गनुुहोस्।   

 स्कूल लाग्न ेर  छुट्टी हुन ेसमय  पत्ता लगाउनुहोस अवन बच्चालाई  छोड्न ेर  रटप्न ेठाउाँ  पवन पत्ता लगाएर तयार 

रहनुहोस्।  
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 यदर् तपाईं सकु्नहुन्छ भन,े विक्षकको नाम प्रयोग गनु सुरु गनुुहोस्।  

तपाईंको बच्चाको दकवन्डल ेकसरी मद्दत गनछे  

दकवन्ड/दकन्डरगाटुनले बालबावलकालाई विद्यालय सुरु गनु तयार हुन पवन मद्दत गछु।  दकन्डरगाटुनमा, बच्चाहरू खेल्न,े अरूसाँग 

काम गने र  साथी बनाउन ेमाध्यमबाट सीप विकास गछुन्।   

तपाईंको बच्चाको दकन्डरगाटुन विक्षकले तपाईंको बच्चाको 'ट्रावन्जसन लर्नङु एण्ड डेभलपमने्ट स्टेटमने्ट' (स्थानान्तरर् रटप्पर्ी) 

लखेरे तपाईंको बच्चालाई दकन्डरगाटुनबाट विद्यालय जान मद्दत गनुहुुनछे। . स्थानान्तरर् रटप्पर्ी तपाईंको बच्चाको भविष्यको 

विद्यालयलाई दर्इन्छ।  यसले तपाईंको बच्चाको क्षमता,खुबी र  रुवचहरू र  उनीहरूले कसरी राम्रोसाँग वसक्छन ्भनेर िर्ुन 

गर्ुछ।  तपाईंलाई तपाईंको बच्चाको स्थानान्तरर् रटप्पर्ी भनु मद्दत मावगन्छ, यसले तपाईंको बच्चाले पवन आफ्ना विचार र  

भािना दर्न पाउाँछन्।  

स्थानान्तरर् रटप्पडी बारे थप  जानकारीको लावग, कृपया विभागको िेबसाइट हेनुुहोस् (तल  हेनुुहोस)्।   

थप  कुराहरू जान्नहुोस ्

 विद्यालय सुरु गनुका लावग सुझािहरू (education.vic.gov.au) 

 दकन्डरगाटुनबाट विद्यालयमा सन े(education.vic.gov.au) 

 कसरी विद्यालय छाने्न र  भना ुगने  (education.vic.gov.au) 

 विद्यालय सुरु गने: तपाईंको बच्चालाई तयार पाने | Raising Children Network 

 स्िस्थरत स्कूलको सुरुिात - Better Health Channel 

 पररिारका लावग विद्यालयमा स्थानान्तरर्बारे स्रोतहरू (education.vic.gov.au) 

 

https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/tips-starting-school.aspx
https://www.education.vic.gov.au/parents/learning/Pages/moving-to-school.aspx
https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/choose-enrol-school.aspx
https://raisingchildren.net.au/school-age/school-learning/school-choosing-starting-moving/starting-school
https://www.betterhealth.vic.gov.au/campaigns/a-healthy-start-to-school
https://www.education.vic.gov.au/childhood/professionals/learning/Pages/family.aspx#link87

