ਪਰਿਵਿਤਨ: ਸਕੂਲ ਲਈ

ਸਕੂਲ ਵੱ ਲ ਨੂੂੰ ਪਰਿਵਿਤਨ ਦੇ ਪਰੋਗਿਾਮ ਅਤੇ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ

ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਿੂਆਤ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਦੀਆਂ ਹਨ:

ਪਰਿਵਾਿਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਸੀਟ
ਸਕੂਲ ਸੁਿੂ ਕਿਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਿਨ ਅਤੇ ਿੋਮਾਂਚਕ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਜਾਣਕਾਿੀ ਸੀਟ ਦੱ ਸਦੀ ਹੈ ਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸੁਿੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਰਕਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੂੰ ਸਕੂਲ ਰਵੱ ਚ ਵਧੀਆ ਸੁਿੂਆਤ ਕਿਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਿੇਗੀ।

ਸਕੂਲ ਵੱ ਲ ਨੂੰ ਪਰਿਵਿਤਨ ਦੇ ਪਰੋਗਿਾਮ ਅਤੇ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ



ਸਮਝਣਾ ਰਕ ਸਕੂਲ ਰਕਹੋ ਰਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ



ਦੂਸਿੇ ਬੱ ਰਚਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਿਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਿਨਾ।

ਰਸੱ ਖਣ ਅਤੇ ਰਵਕਾਸ ਦਾ ਪਰਿਵਿਤਨ ਰਬਓਿਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਮੁੱ ਢਲੇ ਬਚਪਨ ਵਾਲਾ ਅਰਧਆਪਕ, ਰਸੱ ਖਣ ਅਤੇ ਰਵਕਾਸ ਦੇ
ਪਰਿਵਿਤਨ ਰਬਓਿੇ ਨੂੰ ਰਲਖੇਗਾ (ਰਜਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਿਤਨ ਰਬਓਿੇ ਵਜੋਂ ਜਾਰਣਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਪਰਿਵਿਤਨ ਰਬਓਿਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਪਿੈੈੱਪ ਦੇ

ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਪਰਹਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਿੇ ਪਰਿਵਿਤਨਾਂ ਰਵੱ ਚੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ, ਰਜਵੇਂ

ਅਰਧਆਪਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਬਾਿੇ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸੱ ਖਣ ਵਾਲੀ

ਰਕ:

ਯੋਜਨਾ ਬਨਾਉਣ ਰਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਿਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਿਤਨ ਰਬਓਿੇ ਰਵੱ ਚ ਸਾਮਲ
ਹੋਣਗੇ:



ਇਕ ਗਤੀਰਵਧੀ ਜਾਂ ਿੁਟੀਨ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਗਤੀਰਵਧੀ ਰਵੱ ਚ ਜਾਣਾ



ਖੇਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੀਕਾਂ (ਪਲੇ ਅ ਡੇਟਾਂ) ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ



ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਦੀ ਤਿੀਕ ਅਤੇ ਫੋਟੋ



ਬਾਲ-ਸੰ ਭਾਲ ਜਾਂ ਰਕੰ ਡਿਗਾਿਟਨ ਸੁਿੂ ਕਿਨਾ।



ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰ ਪਿਕ ਦੇ ਵੇਿਵੇ



ਮੁੱ ਢਲੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਰਕਸੇ ਹੋਿ ਮੁੱ ਢਲੇ ਬਚਪਨ ਦੇ

ਇਹ ਤਜ਼ਿਬੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ ਰਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ

ਪੇਸੇਵਿਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰ ਪਿਕ ਵੇਿਵੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ

ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਤੀ ਰਕਵੇਂ ਪਰਤੀਰਕਰਿਆ ਕਿਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਰਕਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸੁਿੂਆਤ ਰਕਉਂ ਮਹੱ ਤਵਪੂਿਣ ਹੈ?
ਸਕੂਲ ਰਵੱ ਚ ਵਧੀਆ ਸੁਿੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਦੀ ਹੈ:


ਰਬਹਤਿ ਰਸੱ ਖਣ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਰਾਪਤ ਕਿਨਾ



ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸੱ ਖਣ ਅਤੇ ਰਵਕਾਸ ਰਵੱ ਚ ਿੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ



ਸੁਿੱਰਖਅਤ, ਆਤਮ-ਰਵਸਵਾਸੀ ਅਤੇ ਜੁਰੜਆ ਮਰਹਸੂਸ ਕਿਨਾ।

ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੂੰ ਸਕੂਲ ਰਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਕਿਨਾ
ਰਜ਼ਆਦਾਤਿ ਸਕੂਲ ਬੱ ਰਚਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸੁਿੂ ਕਿਨ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ
ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਰਵੱ ਚ ਦਾਖਲੇ ਲੈ ਣਾ ਸੁਿੂ ਕਿ ਰਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਪਰਿਵਿਤਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਰਵੱ ਚ
ਰਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਦੇ ਵਧੇਿੇ ਮੌਕੇ ਰਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਬੱ ਚੇ ਰਬਹਤਿ ਪਰਿਵਿਤਨ ਕਿਦੇ ਹਨ,
ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰ ਤ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਰਹਲਾਂ ਸੁਿੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,
ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਰਹਲੇ ਕੁਝ ਰਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਿੀ ਿਰਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਹਯੋਗ ਕਿ ਿਹੇ ਹਨ


ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀਆਂ ਿੁਚੀਆਂ, ਹੁਨਿਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਬਾਿੇ
ਜਾਣਕਾਿੀ



ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਰਧਆਪਨ ਿਣਨੀਤੀਆਂ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਿ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ (OSHC) ਰਵੱ ਚ
ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਿਤਨ ਰਬਓਿੇ ਨੂੰ OSHC ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਪੂਿੇ ਕੀਤੇ ਪਰਿਵਿਤਨ ਰਬਓਿੇ ਦੀ ਇਕ ਨਕਲ ਰਦੱ ਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਰਸੱ ਰਖਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਨ
ਅਤੇ ਰਵਚਾਿ-ਵਟਾਂਦਿਾ ਕਿਨ ਰਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਪਰਿਵਿਤਨ ਰਬਓਿਾ ਮਦਦ ਕਿਦਾ ਹੈ:


ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਰਹੱ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ



ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਮੁੱ ਢਲੇ ਬਚਪਨ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਤੱ ਕ
ਰਨਿਰਵਘਨ ਪਰਿਵਿਤਨ ਰਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਨ ਲਈ।

ਪਰਿਵਿਤਨ ਰਬਆਨ ਆਮ ਤੌਿ ਉੱਤੇ ਟਿਮ 4 ਰਵੱ ਚ ਰਲਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿ, ਜੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਅਪੰ ਗਤਾ ਜਾਂ ਰਵਕਾਸ ਰਵੱ ਚ ਦੇਿੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਿਤਨ ਰਬਆਨ
ਪਰਹਲਾਂ, ਜੂਨ ਜਾਂ ਜੁਲਾਈ ਰਵੱ ਚ ਰਲਰਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ

ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਰਕਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਨਾਉਣ

ਕਈ ਵਾਿ ਰਵਕਟੋਿੀਆ ਦੇ ਰਸੱ ਰਖਆ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਲ ਪੇਸੇਵਿਾਂ ਨੂੰ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ

ਰਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਿਦਾ ਹੈ।

ਜਾਂ ਸੁਿੱਰਖਆ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕਿਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਿੀ ਸਾਂਝੀ ਕਿਨ ਦੀ ਲੋ ੜ

ਪਰਿਵਿਤਨ ਰਬਓਿੇ ਰਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭਿਨ ਲਈ ਇਕ ਰਹੱ ਸਾ ਹੈ। ਰਕਉਂਰਕ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਬਾਿੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ
ਕੀਮਤੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ
ਵਧੀਆ ਸੁਿੂਆਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਨਾਉਣ ਰਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਿੇਗਾ।
ਰਕਸੇ ਬਾਲਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭਿਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਕ ਰਹੱ ਸਾ
ਹੈ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸੁਿੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦਾ ਰਸੱ ਰਖਅਕ। ਇਸ ਰਵੱ ਚ
ਸਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:


ਇਕ ਡਿਾਇੰ ਗ



ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸਕੂਲ ਬਾਿੇ ਕੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੈ



ਉਹ ਸਕੂਲ ਸੁਿੂ ਕਿਨ ਬਾਿੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਿੀ ਨੂੂੰ ਰਕਵੇਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਪਰਿਵਿਤਨ ਰਬਓਰਿਆਂ ਨੂੰ Insight Assessment Platform ਦੀ ਵਿਤੋਂ
ਕਿਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਿਾਂਹੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਰਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Insight
Assessment Platform ਰਵੱ ਚਲੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਆਸਟਰਲ
ੇ ੀਆ ਰਵੱ ਚ ਸੁਿੱਰਖਅਤ
ਤਿੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰ ਭਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਰਵਕਟੋਿੀਆ ਦੇ ਸਾਿੇ ਸਿਕਾਿੀ ਸਕੂਲ (ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੈਥੋਰਲਕ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਿ
ਸਕੂਲ) ਹਿੇਕ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਰਸੱ ਰਖਆ ਅਤੇ ਰਵਕਾਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਿਡ ਕਿਨ ਲਈ
Insight Assessment Platform ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ
ਸਕੂਲ Insight Assessment Platform ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਪਰਿਵਿਤਨ ਰਬਓਿੇ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਜਾਂ ਇਲੈ ਕਟਰੌਰਨਕ ਨਕਲ ਰਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਸੱ ਰਖਆ ਅਤੇ ਰਸਖਲਾਈ ਰਵਭਾਗ ਕਈ ਵਾਿ ਬਾਹਿੀ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਰਤਆਂ ਦੀ
ਵਿਤੋਂ ਕਿਦਾ ਹੈ। ਰਵਭਾਗ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਰਤਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਤੌਿ ਤੇ ਡੈਟਾ ਸੁਿੱਰਖਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Insight
Assessment Platform ਰਵਭਾਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਪਿਦੇਦਾਿੀ ਨੀਤੀ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਿਦਾ ਹੈ www.education.vic.gov.au/Pages/privacypolicy
ਰਵਭਾਗ ਰਨਗਿਾਨੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ਪਰਿਵਿਤਨ ਰਬਓਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਿੀ ਦੀ
ਵਿਤੋਂ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਿੀ ਅੰ ਕਰੜਆਂ ਅਤੇ ਗਰਾਫਾਂ ਰਵੱ ਚ ਪੇਸ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੱ ਰਚਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰਲਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Insight Assessment Platform ਬਾਿੇ ਵਧੇਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਵਾਸਤੇ, ਰਵਭਾਗ
ਨਾਲ ਇੱ ਥੇ ਸੰ ਪਿਕ ਕਿੋ psts@edumail.vic.gov.au

ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਿੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਰਸੱ ਰਖਆ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ
ਪਰਿਵਾਿ ਬਾਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਸਾਂਝੀ ਕਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਜੱ ਥੇ ਸੰ ਭਾਲ, ਭੇਦਭਾਵ
ਰਵਿੋਧੀ, ਰਕੱ ਤਾਕਾਿੀ ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਿੱਰਖਆ, ਅਤੇ ਬਾਲ ਤੰ ਦਿੁਸਤੀ ਅਤੇ
ਸੁਿੱਰਖਆ ਰਜ਼ੰ ਮੇਵਾਿੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਿਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਿਾ ਕਿਨਾ ਜ਼ਿੂਿੀ ਹੋਵੇ। ਵਧੇਿੇ
ਜਾਣਕਾਿੀ ਵਾਸਤੇ, ਵੇਖੋ https://www.vic.gov.au/informationsharing-schemes-and-the-maram-framework

ਵਧੇਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਵਾਸਤੇ
ਰਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਵੇਖੋ www.education.vic.gov.au/transitiontoschool
ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ www.education.vic.gov.au/transitiontoschool ਰਵਖੇ
ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਭਾਸਾਵਾਂ ਰਵੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

