
 

 
 
 

]Insert name of recipient and address here (optional)[ 
 
 

 درنو کورنیو او پالونکو  
 

 ستاسو د ماشوم د انتقالي زده کړو او پراختیا بیانیھ
 

انتقال   د دې لپاره چې ستاسو ماشوم پھ ښوونځي کې ښھ او مثبت پیل ولري، موږ د ھغوی لپاره د انتقالي زده کړو او پراختیا بیانیھ لیکو. د
 بیانیھ داسې یوه الره ده چې د الندې مراجعو ترمنځ ستاسو د ماشوم د زده کړې او سالمتیا پھ ھکلھ معلومات شریکوي:

 تاسو  •
 زموږ خدمات •
 ستاسو د ماشوم راتلونکی ښوونځی  •
ھغی کوم یوه    خدمات، کھ چٻرې (OSHC)ستاسو د ماشوم لپاره پھ راتلونکي ښوونځي کې لھ درسي ساعتونو د باندې د پالنې  •

 ښوونځي تھ الړ شي.  
 

 د انتقال بیانیھ بھ د الندې معلوماتو لرونکې وي: 

 ستاسو د ماشوم عالقھ مندي، مھارتونھ او وړتیاوې  •
 څنګھ لھ خپل ماشوم سره مرستھ وکړئ چې پھ ښھ توګھ زده کړې وکړي.   •

 وګھ مرستھ وکړي.  دغھ معلومات بھ لھ ښوونځي سره مرستھ وړي چې ستاسو لھ ماشوم سره پھ ښھ ت
 

 ھغھ څھ چې موږ غواړو ترسره یې کړو 
 

دورې د لومړي ښوونکي، ستاسو او ستاسو د ماشوم لھ خوا ډکې شي.   د انتقال بیانیھ بٻالبٻلې برخې لري چې باید ستاسو د ماشوم د ماشومتوب
او بٻرتھ یې  تکمیل کړي: دغھ ماشوم] برخھ2سر مو مرستھ وکړئ چې   ماشوم[او لھ خپل مھ برخھ ډکھ کړئ: کورنۍ3مھرباني وکړئ 

 پورې راوړئ.   ]insert date here[زموږ د خدماتو څانګې تھ تر 
 

ښوونکو تھ، کھ چٻرې   OSHCستاسو مرستھ ډٻره مھمھ ده، اما اجباري نھ ده. دا بھ ستاسو د ماشوم د وړکتون ښوونکي تھ (او د ھغوی 
OSHC  ورکړي او لھ ھغوی سره بھ مرستھ وکړي چې ستاسو د ماشوم د زده کړې او سالمتیا  تھ ځي) ستاسو د ماشوم پھ ھکلھ ښھ پوھاوی

 لپاره ښھ پالن جوړ کړي.  
 

 ورپسې بھ څھ کٻږي
 

ستاسو د ماشوم د ماشومتوب د لومړۍ دورې ښوونکی بھ د انتقال د بیانیې ټولې برخې سره یو ځای کړي او تاسو بھ یې یوه کاپي درکړي.  
ی بھ یې یوه کاپي پھ نوٻمبر کې ترالسھ کړي. کھ تاسو د کورنۍ او ماشوم برخھ ډکھ نکړئ، د انتقال د بیانیې پاتې برخھ  ستاسو د ماشوم ښوونځ

 خدمت سره شریکٻږي.    OSHCلھ ښوونځي او ھمدارنګھ د ھغوی لھ  بھ ال ھم ستاسو د ماشوم 
 

کو د انتقال پھ برخھ کې مرستھ کوي. پھ ھر صورت، کھ چٻرې  څٻړنې ښیي چې د معلوماتو شریکول ښوونځي تھ پھ بریالۍ توګھ د زده کوون
پورې د خپل    ]insert date here[غواړئ د انتقال بیانیھ ستاسو د ماشوم لھ ښوونځي سره شریکھ شي، نو مھرباني وکړئ تر  نھتاسو 

 ماشوم د ماشومت د لومړۍ دورې لھ ښوونکي سره خبرې وکړئ.  
 
 ھ ښوونځي کې د خپل ماشوم داخلول پ
 

ې   ې دا کار څومرە ژر �پ ي �ې داخله نه وي کړې، زە تاسو �ش��قوم �پ
که تاسو د راتلون�ي کال لپارە د خپل ماشوم لپارە په ښوون��

ې ستاسو د ماشوم د اړت�اوو لپارە پالن جوړ ک ي �ە مرسته وکړي �پ
ي �ې داخله به له ښوون��

ې وکړئ. په ښوون�� � وئي ړي. د  کوالی �ش
ي د پ�ل په اړە مهم ګټور معلومات وړاندې کوي  

ې څانګه دلته د ښوون��
ې او روزئښ

ښووئښ
-nrole-school/Pages/choose-to-https://www.education.vic.gov.au/parents/going
.school.aspx 
 

 ډٻر معلومات 
 

please select relevant text based on whether you are providing this information [
electronically or by hard copy] 

 
]delete whichever option not used –direct parents to website  –[Option 1  

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


  

 ځي د ښھ پیل پھ اړه د ډٻرو معلوماتو لپاره، مھرباني وکړئ الندې شیان وګورئ:د انتقال د بیانیې د ډکولو او د ښوون
 د کورنیو لپاره معلوماتي پاڼھ  •
 ھغھ الرښوونې چې لھ کورنیو سره د انتقالي زده کړو او پراختیا د بیانیې پھ ډکولو کې مرستھ کوي.  •

 کې پھ آنالین بڼھ شتون لري.   www.education.vic.gov.au/transitiontoschoolد ا پھ 
 
]delete whichever option not used –attach information to letter  –Option 2 [ 

 شوې پاڼې وګورئ:د انتقال د بیانیې او د ښوونځي د ښھ پیل پھ اړه د ډٻرو معلوماتو لپاره، مھرباني وکړئ الندې ضمیمھ 
 د کورنیو لپاره معلوماتي پاڼھ  •
 ھغھ الرښوونې چې لھ کورنیو سره د انتقالي زده کړو او پراختیا د بیانیې پھ ډکولو کې مرستھ کوي.  •

 
] insert name of earlyکھ تاسو غواړئ د ښوونځي تھ د خپل ماشوم د انتقال پھ ھکلھ بحث وکړئ، مھرباني وکړئ لھ 

]torchildhood educa   .سره خبرې وکړئ 
 

 پھ ډٻر درنښت 
 
 
]of early childhood educator Name[ 
][Year[Month] Day] [ 

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

