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

ਿਪਆਰੇ ਮਾਿਪਓ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਓ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਿਸੱ ਖਣ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਦਾ ਪਿਰਵਰਤਨ ਿਬਓਰਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸ� ਉਹਨ� ਵਾਸਤੇ ਿਸੱ ਖਣ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਦਾ

ਪਿਰਵਰਨ ਿਬਓਰਾ ਿਲਖ ਰਹੇ ਹ�। ਪਿਰਵਰਤਨ ਿਬਓਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਿਸੱ ਖਣ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨ� ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਸ�ਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ:
•
•
•
•

ਤੁਸ�
ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਭਿਵੱ ਖ ਦਾ ਸਕੂਲ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਘੰ ਿਟਆਂ ਤ� ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ (OSHC) ਸੇਵਾ, ਜੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣਗੇ।

ਪਿਰਵਰਤਨ ਿਬਓਰਾ ਿਵੱ ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ:
• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵ�
• ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਿਸੱ ਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਸਿਹਯੋਗ ਿਕਵ� ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਅਸ� ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ� ਿਕ ਤੁਸ� ਇਹ ਕਰੋ
ਪਿਰਵਰਤਨ ਿਬਓਰੇ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਮੁੱ ਢਲੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਿਸੱ ਿਖਅਕ, ਤੁਹਾਡੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੁਆਰਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ
ਿਹੱ ਸੇ ਹਨ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਭਾਗ 3: ਪਿਰਵਾਰ [ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਭਾਗ 2: ਬੱ ਚਾ]
ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱ ਕ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਿਦਓ [insert date here]

ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹ� ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਪਰੈ�ਪ ਵਾਲੇ ਅਿਧਆਪਕ (ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ OSHC
ਿਸੱ ਿਖਅਕ, ਜੇ ਉਹ OSHC ਜ�ਦੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਿਬਹਤਰ ਸਮਝ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਿਸੱ ਖਣ ਅਤੇ
ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਅੱ ਗੇ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਮੁੱ ਢਲੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਿਸੱ ਿਖਅਕ, ਪਿਰਵਰਤਨ ਿਬਓਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਹੱ ਿਸਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਨਕਲ

ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਨਵੰ ਬਰ ਿਵੱ ਚ ਇਕ ਨਕਲ ਿਮਲੇ ਗੀ। ਜੇ ਤੁਸ� ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਿਹੱ ਿਸਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹ� ਕਰਦੇ,

ਤ� ਬਾਕੀ ਪਿਰਵਰਤਨ ਿਬਓਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸ�ਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਤ� ਉਹਨ� ਦੀ OSHC
ਸੇਵਾ ਨਾਲ।

ਖੋਜ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ�ਝੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਪਿਰਵਰਤਨ ਹੋਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਿਮਲਦੀ

ਹੈ। ਪਰ, ਜੇ ਤੁਸ� ਨਹ� ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਿਕ ਪਿਰਵਰਤਨ ਿਬਓਰੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸ�ਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ [insert
date here] ਤੱ ਕ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ
ਜੇ ਤੁਸ� ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤ� ਮ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਜੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ

ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ�। ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀਆਂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਲੋ ੜ� ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ
ਯੋਜਨਾ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਿਮਲੇ ਗੀ। ਿਸੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਿਵਭਾਗ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱ ਥੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ
https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/choose-enrol-school.aspx
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

[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]

ਪਿਰਵਰਤਨ ਿਬਓਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ:ੋ
•
•

ਪਿਰਵਾਰ� ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ
ਿਸੱ ਖਣ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਪਿਰਵਰਤਨ ਿਬਓਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼।

ਇਹ ਇੱ ਥੇ ਔਨਲਾਈਨ ਹਨ www.education.vic.gov.au/transitiontoschool

[Option 2 – attach information to letter – delete whichever option not used]

ਪਿਰਵਰਤਨ ਿਬਓਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ
ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਵੇਖੋ:
•
•

ਪਿਰਵਾਰ� ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ
ਿਸੱ ਖਣ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਪਿਰਵਰਤਨ ਿਬਓਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼।

ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ [insert name of early
childhood educator] ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਡਾ/ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਭਿਚੰ ਤਕ

[Name of early childhood educator]
[Day] [Month] [Year]

