
 

  

ట్రాన్సి షన్: స్కూ ల్కి 

ఒక సానుకూల 

ట్రారంభం 

ట్రాన్సి షన్ లెర్న ింగ్ మర్యు డెవలెప్

మింట్ స్ట టట్మింట్ పూర్ ిచేయడింలో 

కుటింబాలకు సహాయపడే 

మార్గదర్శ కాలు 

స్కూ ల్కి ఒక సానుకూల ట్రారంభం ఎందుకు 

ముఖ్య మంది? 

స్కూ ల్కి ఒక సానుకూల ట్రార్ింభిం అనేది మీ పిలలవాడు 

చకూ గా నేర్చు కోవడాన్సకి మర్యు ట్రేయస్సి కు దార్ తీసి్సింది. 

ఇది: 

 వార్ అభా్య సిం మర్యు అభివృదికిి ఆటింకాలను 

న్సవార్సి్సింది 

 మీ పిలలవాడు స్సర్క్షితింగా, విశా్వ సింతో 

అనుసింధానిం కావడాన్సకి సహాపడుతింది 

 దృఢతా్వ న్సన  ట్రోతి హిసి్సింది 

ట్రాన్సి షన్ లెర్న ంగ్ మర్యు డెవలప్మంట్ స్ట టట్

మంట్ అంటే ఏమిటి? 

తొలి బాలా పు ేవ నుించి స్కూ లుకి మార్చతనన పుు డు ట్రపతి 

పిలలవాడి కోసిం రాయబడిిందే ట్రాన్సి షన్ లెర్న ింగ్ మర్యు 

డెవలప్మింట్ స్ట టట్మింట్ (ట్రాన్సి షన్ స్ట టట్మింట్గా 

ట్రపసిస్టది)ి ేవలు, స్కూ ళ్లల మర్యు కుటింబాల మధ్ా  

సమాచార్ పింపిణీన్స ట్రాన్సి షన్ స్ట టట్మింట్ స్సలభతర్ిం 

చేసి్సింది. 

మీ పిలలవాడి ట్రాన్సి షన్ స్ట టట్మింట్లో ఇవి ఇమిడి 

ఉన్నన యి: 

 మీ పిలలవాడి పేర్చ, పుట్టటన తేదీ మర్యు ఫోటో 

 మీ పేర్చ మర్యు సింట్రపదిింపు వివరాలు 

 తొలి బాలా పు ేవ త్వలుకూ పేర్చ మర్యు 

సింట్రపదిింపు వివరాలు మర్యు, మీ పిలలవాడికి 

మదతిిచేు  ఎవరైన్న ఇతర్ తొలి బాలా పు వృతి ి

న్సపుణులు.  

 మీ పిలలవాడి ఆసకిులు, నైపుణ్యా లు మర్యు 

సామరాయ ా ల గుర్ించి సమాచార్ిం  

 మీ పిలలవాడి అభా్య సాన్సకి మదితిచేు  బోధ్న్న 

వా్య హాలు. 

ఈ సమాచార్ిం మీ పిలలవాడి గుర్ించి తెలుస్సకోవడాన్సకి 

మర్యు వార్ అభా్య సిం కోసిం ట్రపణ్యళిక చేయడాన్సకి మీ 

పిలలవాడి సన్నన హక ఉాధాా యున్సకి సహాయపడుతింది. మీ 

పిలలవాడు స్కూ లుకి వెళ్లడిం మొదలెటటడింతో మీ పిలలవాడి 

అభా్య సిం గుర్ించి చర్ు ించడాన్సకి, మదతిివా డాన్సకి మర్యు 

అర్ యిం చేస్సకోవడాన్సకి ఈ ట్రాన్సి షన్ స్ట టట్మింట్ మీకు 

సహాయపడుతింది.  

మీ పిలలవాడు అవుట్సైట్ స్కూ ల్ అవర్సి  కేర్స (OSHC) 

వెళ్లతింటే, OSHC సరా్వ స్కు కూడా ట్రాన్సి షన్ స్ట టట్మింట్ 

నకలు ఇవా బడుతింది. 

మీ పిలలవాడి ట్రాన్సి షన్ స్ట టట్మింట్ ఇలా 

సహాయపడుతింది: 

 మీ పిలలవాడి ఆసకిుల కోసిం ట్రపణ్యళిక 

రూపిందిసి్సింది  

 మీ పిలలవాడి తొలి బాలా పు ేవ నుించి స్కూ లుకి 

తేలికగా మార్డాన్సకి దోహదపడుతింది. 

ట్రాన్సి షన్ స్ట టట్మంట్కి మీరు అందించే ఇన్పుట్ 

వార్ ట్రాన్సి షన్ స్ట టట్మింట్కి దోహదపడడిం దాా రా మీ 

పిలలవాడు స్కూ లు సానుకూల ట్రార్ింభ్యన్సకి మీర్చ 

సహాయపడవచ్చు . 

ట్రాన్సి షన్ స్ట టట్మింట్లో వివిధ్ వా కిులు న్సింపడాన్సకి 

విభ్యగాలున్నన యి: 

విభాగం 1 మర్యు 1.1లను మీ పిలలవాడి తొలి బాలా పు 

ఉాధాా యుడు న్సింపుత్వర్చ. 

విభాగం 1.2న్స మీ పిలలవాడి పెర్చగుదలలో ఆలసా ిం లేదా 

వైకలా ిం ఉింటే మీ పిలలవాడి తొలి బాలా పు ఉాధాా యుడు 

న్సింపుత్వడు మీ పిలలవాడికి మదితిచిు న ఇతర్ తొలి బాలా పు 

న్సపుణులు కూడా దోహదపడవచ్చు . 

విభాగం 2: The Childన్స మీలాింట్ట తెలిసిన పెదవిార్చ లేదా 

తొలి బాలా పు ఉాధాా యుడి సహాయింతో మీ పిలలవాడు 

న్సింపుత్వడు. 

విభాగం 3: The Familyన్స మీర్చ న్సింాలిి  ఉింటింది. వీట్ట 

గుర్ించి మీ ముఖా్ మైన అభిట్రాయాలను ఇది అడుగుతింది:  

 మీ పిలలవాడి ఆసకిులు  

 స్కూ ల్లో మీ పిలలవాడి గుర్ించి మీ లక్ష్యా లు 

మర్యు కోర్కలు, ఆశలు.  

మీతోనూ, మీ పిలలవాడితో అనుసింధానమయాి , మీ పిలలవాడి 

అభా్య సిం మర్యు అభివృదికిి తోడు డే మీ పిలలవాడి 

ఉాధాా యుడికి (మర్యు వార్కి OSHC ఉాధాా యుడు 

అింటూ ఒకర్చ ఉింటే, వార్కీ) ఈ సమాచార్ిం 

సహాయపడుతింది 



 

  

తరువాత ఏమి జరుగుతంది? 

మీ పూర్ ిచేసిన విభ్యగిం 3 (మర్యు విభ్యగిం 2, దీన్సతో మీ 

పిలలవాడికి మీర్చ సహాపడితే విభ్యగిం 2)న్స మీ పిలలవాడి తొలి 

బాలా పు ఉాధాా యుడికి వాపస్స చేయిండి.  

వార్చ ట్రాన్సి షన్ స్ట టట్మింట్ అన్సన  విభ్యగాలను కలిపి ఒక 

నకలను వీర్కి ఇసిార్చ: 

 మీకు 

 మీ పిలలవాడి స్కూ లుకు 

 ఒకవేళ్ ఉింటే మీ పిలలవాడి OSHC సర్వా స్సకి. 

మీర్చ ఇింకా స్కూ లున్స ఎించ్చకోకుిండా ఉింటే, మీకు 

ట్రాన్సి షన్ స్ట టట్మింట్ రిండో నకలును ఇసిార్చ. ఈ కాపీన్స మీ 

పిలలవాడిన్స ఎన్రోల్ చేసినపుు డు ఆ స్కూ లుకి ఇవా గలర్చ. 

మీర్చ విభ్యగిం 3ను వాపస్స చేయకోతే, తొలి బాలా పు 

ఉాధాా యుడు మిగత్వ పూర్చిేసిన ట్రాన్సి షన్ స్ట టట్మింట్

ను మీతో, మీ పిలలవాడి స్కూ లు మర్యు మీ పిలలవాడికి ఉిండి 

ఉింటే OSHC సరా్వ స్తో పించ్చకుింార్చ.   

ట్రాన్సి షన్ స్ట టట్మింట్లోన్స సమాచారాన్సన  పించ్చకోవడింతో 

మీ పిలలవాడు విజయవింతింగా స్కూ లుకి మార్డాన్సకి 

సహాయపడుతింది. అయినపు ట్టకీ, మీ పిలలవాడి స్కూ లుతో 

ట్రాన్సి షన్ స్ట టట్మింట్ పించ్చకోవడాన్సకి మీర్చ 

ఇషటకపడకోతే, దయచేసి మీ పిలలవాడి తొలి బాలా పు 

ఉాధాా యుడితో మా లాడిండి.  

కొన్సన సార్చల వికోటర్యన్ ఎడాు కేషన్ అిండ్ కేర్స ట్రపఫెషనలోి ో 

మీ పిలలవాడి ఆరోగా ిం లేదా భట్రదతను ర్క్షిించడాన్సకి ఈ 

సమాచారాన్సన  పించ్చకోవాలిి న అవసర్ిం ఉింటింది. మీ 

పిలలవాడు మర్యు కుటింబిం గుర్ించిన సమాచారాన్సన  మీ 

తొలి బాలా పు విదాా  సరా్వ స్ తన విద్యా ధ్ర్మ ిం, వివక్ష్య 

వా తిరేకత, సాింట్రకమిక ఆరోగా ిం, భట్రదత మర్యు బాలుడి 

ఆరోగా ిం, భట్రదత్వ బాధ్ా తలో భ్యగింగా పించ్చకోవాలిి న 

అవసర్ిం ఉింటింది. మర్ింత సమాచార్ిం కోసిం, 

సిందర్శ ించిండి https://www.vic.gov.au/information-

sharing-schemes-and-the-maram-framework  

మర్ంత సమాచారం కోసం 

దయచేసి సిందర్శ ించిండి 

www.education.vic.gov.au/transitiontoschool  

www.education.vic.gov.au/transitiontoschool లో ఈ 

డాకాు మింట్ వివిధ్ భ్యషలలో లభా మవుతింది. 
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