
 

 
 
 
[Insert name of recipient and address here (optional)] 
 
 
��య�న త��దం��� మ�� సంర��� 
 
� �ల��� ్ర��� షన్ ��� ంగ్ మ�� �వలప్ �ంట్   ��ట్ �ంట్  
 
�� �� ఒక ���ల ��రం��� � �ల���� స�యపడ���, �� �సం �� ���� షన్ 
��� ంగ్ మ�� �వలప్ �ంట్   ��ట్ �ంట్  ����� �. � �ల��� అ�� సం మ�� ��య��  
��ం�న స�����  �� మధ�  పం��వ��� ���� షన్   ��ట్ �ట్  ఒక �ర�ం� ఉం�ం�: 

• �� 
• � �వ 
• � �ల��� భ�ష� త్  �� � 
• ఒక�ళ �� ���ం�, � �ల��� భ�ష� త్ అ�ట్ �డ్ �� ల్  అవర్�  �ర్ (OSHC) స�� స్. 

 
���� షన్   ��ట్ �ంట్ � �� ��ం� స��రం ఉం�ం�: 

• � �ల��� ఆస���, ���� � మ�� �మ�� � �  
• ఉత�మం� అభ� �ంచ��� � �ల���� ఎ� మద�� ఇ�� �. 

� �ల���� ఉ త�మం� మద�� ఇవ� ��� ఈ స��రం �� ల్ � స�యప��ం�.  
 
�� ఏ� ��ల� అ��ం��� ం 
 
��, � �ల���, � �ల��� �� �ల� � ఉ��� �� �ంప��� ���� షన్  ��ట్ �ంట్ � 
��ధ ������ �. దయ�� ��న్ 3� ��� �యం�: ద �� �� [మ�� ��గం 2 
��� �యడం� � �ల���� స�యపడం�:] మ�� � స�� �� [insert date here] 
��� �ప� �యం�.  
 
� స�యం �ఖ� �ం�, �� తప� �స� ��. ఇ� � �ల��� స�� హక ఉ��� ��� (మ�� 
�� OSHC ఉ��� ���, ఒక�ళ OSHC� ���ం�) � �ల��� ��ం� ఉత�మం� అవ�హన� 
ఇ��ం� మ�� � �ల��� అ�� సం మ�� ��య�� � �ప��క� �యడం� ��� 
స�యప��ం�.  
 
త��త ఏ� జ���ం� 
 
� �ల��� �� �ల� � ఉ��� �� ���� షన్   ��ట్ �ం�� � అ��  ���ల� క�� ఉం�, 
�� ఒక నక� ఇ�� �. నవంబర్ � � �ల��� �� ల్  ఒక నక�� �� క���ం�. ��ంబం 
మ�� �ల��� ���ల� �� ��� �యక��, ���న ���� షన్  ��ట్ �ంట్ � � �ల��� 
�� � మ�� వ� ��� �� OSHC స�� స్ � పంచడం జ���ం�. 
 
�� �� �ల��� ���� షన్ �జయవంతం �వ��� స�����  పంచడం స�యప��ంద� 
ప��ధన ��� ం�. అ�నప� ��, � �ల��� �� �� ���� షన్   ��ట్ �ంట్  పం��వ��� 
�� ఇష్టకపడక��, దయ�� � �ల��� �� �ల� � ఉ��� ��� [insert date here] �� 
��� డం�.  
 
�� ల్ � � �ల���� న�� �యడం 
 
త�ప� సంవత� ��� �� ల్ � � �ల���� ఇప� �� �� ఎన్ �ల్  �య�ం�, ��� ��నంత 
త� ర� �యమ� �� �మ� ��  ��త� ����� �. � �ల��� వ� � �గత అవస�ల �సం �� ల్ 
�ప��క� ఎన్ ��ంగ్ స�యప��ం�. �� �� �ళ�డం ��ం� ��ర్� �ంట్  ఆఫ్  



  

ఎ�� �షన్ అండ్ ���ంగ్ ఇక� డ ఉప�గకర�న సమ����  క�� ఉం� 
https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/choose-enrol-school.aspx.  
 
మ�ంత స��రం 
 
[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] 
���� షన్  ��ట్ �ంట్  ��� �యడం మ�� �� �� ఒక ���ల ��రంభం �యడం ��ం� 
మ�ంత స��రం �సం, దయ�� ఇ� �డం�: 

• ��ం�ల� స��ర ప�తం  
• ���� షన్ ��� ంగ్ మ�� �వ�ప్ �ంట్   ��ట్ �ంట్ ��� �యడం� స�యప� 

�ర�దర� ��. 
www.education.vic.gov.au/transitiontoschool వద� ఆన్ �న్ � ఉం��. 
 
[Option 2 – attach information to letter – delete whichever option not used] 
���� షన్  ��ట్ �ంట్  ��� �యడం మ�� �� �� ఒక ���ల ��రంభం �యడం ��ం� 
మ�ంత స��రం �సం, దయ�� ��ం�న��� �డం�: 

• ��ం�ల� స��ర ప�తం  
• ���� షన్ ��� ంగ్ మ�� �వ�ప్ �ంట్   ��ట్ �ంట్ ��� �యడం� స�యప� 

�ర�దర� ��. 
 
�� �� � �ల��� ���� షన్ ��ం� �� చ�� ం�ల��ం�, దయ�� [insert name of early 
childhood educator] � ��� డం�. 
 
 
� �శ� స��� 
 
 
[Name of early childhood educator] 
[Day] [Month] [Year] 

https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/choose-enrol-school.aspx
http://www.education.vic.gov.au/transitiontoschool

