
 

  

ਪਰਿਵਿਤਨ: ਸਕੂਲ ਲਈ 
ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਿੂਆਤ 
ਸ ਿੱ ਖਣ ਅਤ ੇਸਿਕਾ  ਦ ੇਪਸਿਿਿਤਨ ਸਿਓਿ ੇਨ ੂੰ  ਪ ਿਾ 
ਕਿਨ ਸਿਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਿਨ ਲਈ ਪਸਿਿਾਿਾਂ ਲਈ 
ਸਦਸਾ-ਸਨਿਦੇਸ। 

ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸੁਿੂਆਤ ਰਕਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਿਣ ਹੈ? 
 ਕ ਲ ਸਿਿੱ ਚ ਿਧੀਆ ਸ਼ੁਿ ਆਤ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਿੱਚੇ ਲਈ ਸਿਹਤਿ ਸ ਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਭਲਾਈ 
ਦੇ ਨਤੀਸਿਆਂ ਿਿੱਲ ਲੈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ: 

 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ ਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਸਿਕਾ  ਸਿਿੱ ਚ ਿ਼ੁਕਾਿਟਾਂ ਤੋਂ ਿਚਾਉਂਦੀ ਹੈ 
 ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਿੱਚੇ ਨ ੂੰ   ਼ੁਿਿੱ ਸਖਅਤ, ਆਤਮ-ਸਿਸਿਾ ੀ ਅਤੇ ਿ਼ੁਸਿਆ 

ਮਸਹ    ਕਿਨ ਸਿਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਿਦੀ ਹੈ 
 ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਨ ੂੰ  ਉਤਸਾਸਹਤ ਕਿਦੀ ਹੈ। 

ਰਸੱਖਣ ਅਤੇ ਰਵਕਾਸ ਦਾ ਪਰਿਵਿਤਨ ਰਿਓਿਾ ਕੀ ਹੈ? 
ਸ ਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਸਿਕਾ  ਦਾ ਪਸਿਿਿਤਨ ਸਿਓਿਾ (ਸਿ  ਨ ੂੰ  ਪਸਿਿਿਤਨ ਸਿਓਿੇ 
ਿਿੋਂ ਿਾਸਣਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਹਿ ਿਿੱਚੇ ਿਾ ਤੇ ਸਲਸਖਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਿੇਂ ਉਹ 
ਿਚਪਨ ਦੀ ਮ਼ੁਿੱ ਢਲੀ  ੇਿਾ ਤੋਂ  ਕ ਲ ਿਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਸਿਿਿਤਨ ਸਿਓਿਾ 
 ੇਿਾਿਾਂ,  ਕ ਲਾਂ ਅਤੇ ਪਸਿਿਾਿਾਂ ਦੇ ਸਿਚਕਾਿ ਿਾਣਕਾਿੀ  ਾਂਝੀ ਕਿਨਾ ਆ ਾਨ 
ਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਿੱਚੇ ਦੇ ਪਸਿਿਿਤਨ ਸਿਓਿੇ ਸਿਿੱ ਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣਗੇ: 

 ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਿੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਿਨਮ ਦੀ ਤਿੀਕ ਅਤੇ ਫੋਟੋ 
 ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਤੇ  ੂੰ ਪਿਕ ਦੇ ਿੇਿਿੇ 
 ਮ਼ੁਿੱ ਢਲੀ ਿਚਪਨ ਦੀ  ੇਿਾ ਅਤੇ ਸਕ ੇ ਹੋਿ ਮ਼ੁਿੱ ਢਲੇ ਿਚਪਨ ਦੇ 

ਪੇਸੇਿਿਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ  ੂੰ ਪਿਕ ਿੇਿਿੇ ਿੋ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਿੱਚੇ ਦਾ 
 ਸਹਯੋਗ ਕਿ ਿਹੇ ਹਨ।  

 ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਿੱਚੇ ਦੀਆਂ ਿ਼ੁਚੀਆਂ, ਹ਼ੁਨਿਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਿਾਂ ਿਾਿੇ 
ਿਾਣਕਾਿੀ  

 ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਿੱਚੇ ਦੀ ਸ ਿੱ ਸਖਆ ਸਿਿੱ ਚ  ਹਾਇਤਾ ਕਿਨ ਲਈ ਅਸਧਆਪਣ 
ਿਣਨੀਤੀਆਂ 

ਇਹ ਿਾਣਕਾਿੀ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਿੱਚੇ ਦੇ ਪਿੈੈੱਪ ਦੇ ਅਸਧਆਪਕ ਨ ੂੰ  ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਿੱਚ ੇਨ ੂੰ  
ਿਾਣਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ ਿੱ ਖਣ ਿਾਲੀ ਯੋਿਨਾ ਿਨਾਉਣ ਸਿਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਿਦਾ ਹੈ। 
ਪਸਿਿਿਤਨ ਸਿਓਿਾ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ   ਕ ਲ ਸ਼ੁਿ  ਕਿਦੇ  ਮੇਂ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਿੱਚੇ ਦੀ ਸ ਿੱ ਸਖਆ 
ਨ ੂੰ   ਮਝਣ,  ਹਾਇਤਾ ਕਿਨ ਅਤੇ ਸਿਚਾਿ-ਿਟਾਂਦਿਾ ਕਿਨ ਸਿਿੱ ਚ ਿੀ ਮਦਦ 
ਕਿ  ਕਦਾ ਹੈ।  

ਿੇ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਿਿੱਚਾ  ਕ ਲ ਦੇ  ਮੇਂ ਤੋਂ ਿਾਹਿ ਦੀ  ੂੰ ਭਾਲ (OSHC) ਸਿਿੱ ਚ 
ਿਾਿੇਗਾ, ਤਾਂ OSHC  ੇਿਾ ਨ ੂੰ  ਪਸਿਿਿਤਨ ਸਿਓਿੇ ਦੀ ਇਕ ਨਕਲ ਿੀ ਸਦਿੱਤੀ 
ਿਾਿੇਗੀ। 

ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਿੱਚੇ ਦਾ ਪਸਿਿਿਤਨ ਸਿਓਿਾ ਮਦਦ ਕਿਦਾ ਹੈ: 

 ਆਪਣੇ ਿਿੱਚੇ ਦੇ ਸਹਿੱਤਾਂ ਿਾ ਤੇ ਯੋਿਨਾ ਿਨਾਉਣ ਲਈ  
 ਆਪਣੇ ਿਿੱਚੇ ਦੀ ਮ਼ੁਿੱ ਢਲੀ ਿਚਪਨ ਿਾਲੀ  ੇਿਾ ਤੋਂ  ਕ ਲ ਤਿੱਕ 

ਸਨਿਸਿਘਨ ਪਸਿਿਿਤਨ ਸਿਿੱ ਚ  ਹਾਇਤਾ ਕਿਨ ਲਈ। 

ਪਰਿਵਿਤਨ ਰਿਓਿੇ ਰਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ 
ਤ਼ੁ ੀਂ ਆਪਣ ੇਿਿੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਉ  ਦੇ ਪਸਿਿਿਤਨ ਸਿਓਿੇ ਸਿਿੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ  ਕ ਲ 
ਸਿਿੱ ਚ ਿਧੀਆ ਸ਼ੁਿ ਆਤ ਕਿਨ ਸਿਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਿ  ਕਦੇ ਹੋ। 

ਪਸਿਿਿਤਨ ਸਿਓਿੇ ਸਿਿੱ ਚ ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਿਨ ਲਈ ਸਹਿੱ  ੇ ਹਨ। 

ਭਾਗ 1 ਅਤੇ 1.1 ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਿੱਚੇ ਦੇ ਮ਼ੁਿੱ ਢਲੇ ਿਚਪਨ ਦੇ ਸ ਿੱ ਸਖਅਕ ਦ਼ੁਆਿਾ ਪ ਿੇ 
ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਭਾਗ 1.2 ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਿੱਚੇ ਦੇ ਮ਼ੁਿੱ ਢਲੇ ਿਚਪਨ ਦੇ ਸ ਿੱ ਸਖਅਕ ਦ਼ੁਆਿਾ ਪ ਿਾ ਕੀਤਾ 
ਿਾ  ਕਦਾ ਹੈ, ਿ ੇਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਿੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਸਿਕਾ  ਸਿਿੱ ਚ ਦੇਿੀ ਿਾਂ ਅਪੂੰਗਤਾ ਹੈ। 
ਿਚਪਨ ਦੇ ਹੋਿ ਪੇਸੇਿਿ ਿੋ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਿੱਚ ੇਦਾ  ਸਹਯੋਗ ਕਿਦੇ ਹਨ ਉਹ ਿੀ 
ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ  ਕਦੇ ਹਨ। 

ਭਾਗ 2: ਿੱਚਾ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਿੱਚੇ ਦ਼ੁਆਿਾ ਪ ਿਾ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿ  ਸਿਿੱ ਚ ਤ਼ੁਹਾਡੇ 
ਿਾਂ ਿਚਪਨ ਦੇ ਮ਼ੁਿੱ ਢਲੇ ਸ ਿੱ ਸਖਅਕ ਿਿਗੇ ਿਾਣ-ੇਪਛਾਣੇ ਿਾਲਗ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 
ਿਾ  ਕਦੀ ਹੈ। 

ਭਾਗ 3: ਪਰਿਵਾਿ ਇਹ ਤ਼ੁ ੀਂ ਭਿਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਿਾਿੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ 
ਮਹਿੱਤਿਪ ਿਣ ਸਿਚਾਿਾਂ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕਿਦਾ ਹੈ:  

 ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਿੱਚੇ ਦੀਆਂ ਿ਼ੁਚੀਆਂ  
  ਕ ਲ ਸਿਿੱ ਚ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਿੱਚੇ ਿਾ ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਇਿੱਛਾਿਾਂ ਅਤੇ 

ਟੀਚੇ।  

ਇਹ ਿਾਣਕਾਿੀ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਿੱਚੇ ਦੇ ਅਸਧਆਪਕ (ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ OSHC 
ਸ ਿੱ ਸਖਅਕ, ਿੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ) ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਿੱਚ ੇਨਾਲ ਗਿੱਲਿਾਤ 



 

  

ਕਿਨ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਿੱਚੇ ਦੀ ਸ ਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਸਿਕਾ  ਸਿਿੱ ਚ  ਹਾਇਤਾ ਕਿਨ ਸਿਿੱ ਚ 
ਮਦਦ ਕਿ  ਕਦੀ ਹੈ। 

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ? 
ਆਪਣੇ ਪ ਿੇ ਕੀਤੇ ਭਾਗ 3 (ਅਤੇ ਭਾਗ 2, ਿ ੇਤ਼ੁ ੀਂ ਆਪਣ ੇਿਿੱਚ ੇਦੀ ਇ  ਸਿਿੱ ਚ 
ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ) ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਿਿੱਚੇ ਦੇ ਮ਼ੁਿੱ ਢਲੇ ਿਚਪਨ ਦੇ ਸ ਿੱ ਸਖਅਕ ਨ ੂੰ  ਿਾਪ  
ਕਿ ਸਦਓ।  

ਉਹ ਪਸਿਿਿਤਨ ਸਿਓਿੇ ਦੇ  ਾਿ ੇਸਹਿੱ ਸ ਆਂ ਨ ੂੰ  ਇਕਿੱਠਾ ਕਿਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਨਕਲ ਦੇਣਗੇ: 

 ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  
 ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਿੱਚੇ ਦਾ ਭਸਿਿੱ ਖ ਦਾ  ਕ ਲ 
 ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਿੱਚੇ ਦੀ OSHC  ੇਿਾ, ਿ ੇਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈ। 

ਿੇ ਤ਼ੁ ੀਂ ਅਿ ੇਤਿੱਕ ਕੋਈ  ਕ ਲ ਨਹੀਂ ਚ਼ੁਸਣਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਸਿਿਿਤਨ 
ਸਿਓਿੇ ਦੀ ਦ ਿੀ ਨਕਲ ਸਦਿੱਤੀ ਿਾਿੇਗੀ। ਿਦੋਂ ਤ਼ੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਿਿੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਦਾਖਲ 
ਕਿਿਾਉਂਦ ੇਹੋ ਤਾਂ ਤ਼ੁ ੀਂ ਇਹ ਨਕਲ  ਕ ਲ ਨ ੂੰ  ਦੇ  ਕਦੇ ਹੋ। 

ਿੇ ਤ਼ੁ ੀਂ ਭਾਗ 3 ਨ ੂੰ  ਿਾਪ  ਨਹੀਂ ਕਿਦੇ, ਤਾਂ ਮ਼ੁਿੱ ਢਲੇ ਿਚਪਨ ਦਾ ਸ ਿੱ ਸਖਅਕ 
ਅਿ ੇਿੀ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਿੱਚ ੇਦੇ  ਕ ਲ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਿੱਚੇ ਦੀ OSHC 
 ੇਿਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿਾਕੀ ਪ ਿੇ ਕੀਤੇ ਪਸਿਿਿਤਨ ਸਿਓਿੇ ਨ ੂੰ   ਾਂਝਾ ਕਿੇਗਾ, ਿੇ 
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ।  

ਪਸਿਿਿਤਨ ਸਿਓਿੇ ਸਿਿੱ ਚ ਿਾਣਕਾਿੀ  ਾਂਝੀ ਕਿਨਾ ਿਿੱ ਸਚਆਂ ਨ ੂੰ  
 ਫਲਤਾਪ ਿਿਕ  ਕ ਲ ਸਿਿੱ ਚ ਪਸਿਿਿਤਨ ਹੋਣ ਸਿਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਿਦਾ ਹੈ। 
ਹਾਲਾਂਸਕ, ਿ ੇਤ਼ੁ ੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹ਼ੁੂੰ ਦੇ ਸਕ ਪਸਿਿਿਤਨ ਸਿਓਿੇ ਨ ੂੰ  ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਿੱਚੇ ਦੇ 
 ਕ ਲ ਨਾਲ  ਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਿਾਿੇ, ਤਾਂ ਸਕਿਪਾ ਕਿਕ ੇਆਪਣੇ ਿਿੱਚੇ ਦੇ ਸ਼ੁਿ ਆਤੀ 
ਿਚਪਨ ਦੇ ਸ ਿੱ ਸਖਅਕ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਿ।ੋ  

ਕਈ ਿਾਿ ਸਿਕਟੋਿੀਆ ਦੇ ਸ ਿੱ ਸਖਆ ਅਤੇ  ੂੰ ਭਾਲ ਪੇਸੇਿਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਿੱਚ ੇਦੀ ਭਲਾਈ 
ਿਾਂ  ਼ੁਿਿੱ ਸਖਆ ਨ ੂੰ  ਿਚਾਉਣ ਲਈ ਿਾਣਕਾਿੀ  ਾਂਝੀ ਕਿਨ ਦੀ ਲੋਿ ਹ਼ੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। 
ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਿ ਆਤੀ ਿਚਪਨ ਦੀ ਸ ਿੱ ਸਖਆ  ੇਿਾ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਿੱਚ ੇਅਤੇ ਪਸਿਿਾਿ 
ਿਾਿੇ ਿਾਣਕਾਿੀ  ਾਂਝੀ ਕਿ  ਕਦੀ ਹੈ, ਸਿਿੱ ਥੇ  ੂੰ ਭਾਲ, ਭੇਦਭਾਿ ਸਿਿੋਧੀ, 
ਸਕਿੱ ਤਾਕਾਿੀ ਸ ਹਤ ਅਤੇ  ਼ੁਿਿੱ ਸਖਆ, ਅਤੇ ਿਾਲ ਤੂੰਦਿ਼ੁ ਤੀ ਅਤੇ  ਼ੁਿਿੱ ਸਖਆ 
ਸ ੂੰ ਮੇਿਾਿੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਿ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਿਾ ਕਿਨਾ  ਿ ਿੀ ਹੋਿੇ। ਿਧੇਿੇ ਿਾਣਕਾਿੀ 
ਿਾ ਤੇ, ਿੇਖੋ https://www.vic.gov.au/information-sharing-
schemes-and-the-maram-framework  

ਵਧੇਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਵਾਸਤੇ 
ਸਕਿਪਾ ਕਿਕ ੇਿੇਖੋ www.education.vic.gov.au/transitiontoschool  

ਇਹ ਦ ਤਾਿੇ  www.education.vic.gov.au/transitiontoschool ਸਿਖੇ 
ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਭਾਸਾਿਾਂ ਸਿਿੱ ਚ ਉਪਲਿਧ ਹੈ। 
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