ట్రాన్సి షన్: స్కూ లకి
ఒక సానుకూల
ట్రారంభం

స్కూ లు కారయ ట్రకమాలు మరియు కారయ కలాాలకు
ట్రాన్సి షన్
స్కూ ల కారయ కలాాలకు త్ాన్సి షన అనేది మీకు, మీ
పిలవా
ల డికి ఇలా సహాయపడుతుుంది:



కుటుంబాలకి సమాచార పత్రుం
స్కూ ళ్లు ట్రారంభం కావడం సవాలుగానూ, ఉత్తజ
ే ంగానూ
ఉంటంది. స్కూ లుకి ఒక సానుకూల ట్రారంభం కలిగి
ఉండడాన్సకి మీ పిలువాడి తొలి బాలయ పు సర్వీ స్ మీ
పిలువాడికి ఎలా మద్దతిస్ేందో ఈ సమాచార పట్రరం
వివరిస్ేంది.
మీ పిలవా
ల డు ఇపప టికే ఎన్నో త్ాన్సి షనలను దాటి
ఉన్నో డు, అవి:




ఒకయాకివిటీ
ి
లేదా రొటీన నుుండి మరొకదాన్సకి
మారడుం
ఆటలకి లేదా సెలవులకు వెళ్ లడుం
బాలయ సుంరక్షణ లేదా కిుండరగార్ట ినను
త్ారుంభుంచడుం

ఈ అనుభవాలు మీ పిలవా
ల డు కొర త సలా
థ లకు, విషయాలకు
స్త
ఎలా త్పతిసప ుంది త డు మరియు వారికి ఏ మద్తు
ద
అవసరుం
అనేదాన్స గురిుంచి మీకు ఒక అభత్ాయాన్సో ఇస్తుంది.

స్కూ లకి ఒక సానుకూల ట్రారంభం ఎందుకు
ముఖ్య మంది?
స్కూ లకి ఒక స్తనుకూల త్ారుంభుం మీ పిలవా
ల డికి ఇలా
సహాయపడుతుుంది:




మెరుగైన అభ్యయ సుం మరియు ఆరోగ్య కరమైన
ఫలితాలను స్తధుంచడాన్సకి
వారి అభ్యయ సుం మరియు అభవృదికి
ద ఆటుంకాలను
న్సవారిచడాన్సకి
భత్ద్ుంగా, ఆరమ విశ్వా సుంతో మరియు అనుసుంధామై
ఉుండాన్సకి.

స్కూ లలో మీ పిలువాడిన్స నమోదు చేయడం
పిలలు
ల
స్కూ లుకి రావడాన్సకి ముందే ఏడాదిలోన్స మే నెలలో
చాలా స్కూ ళ్లల నమోదు చేస్కోవడుం త్ారుంభస్తతయి. నమోదు
చేయడుం అనేది స్కూ లు గురిుంచి తెలుస్కోవడాన్సకి
మరియు స్కూ లకు త్ాన్సి షన కారయ కలాాలలో
భ్యగ్స్తా మయ లు కావడాన్సకిమీకు మరిన్సో అవకాశ్వలను
కలిప స్తుంది. ఏడాది మగుంపుకు ముందే త్ారుంభమయ్యయ ఈ
కారయ కలాాలు పిలల
ల త్ాన్సి షనకి ఉరమ
త ుంగా ఉుంాయి
మరియు స్కూ ల త్ారుంభుంలోన్స తొలి రోజులోలనూ
కొనస్తగుతాయి.

స్కూ లు అుంటే ఎలా ఉుంటుందో అర థమవుతుుంది
ఇరర పిలలు
ల
మరియు కుటుంబాలతో స్నో హుం
చేయడుం.

ట్రాన్సి షన్ లెరిన ంగ్ మరియు డెవలపమంట్
ేట్
ట మంట్
మీ పిలవా
ల డి తొలి బాలయ పు ఉాధాయ యుడు త్ాన్సి షన
లెరిో ుంగ్ మరియు డెవలపమెుంట్ స్నట్
ి మెుంట్ (త్ాన్సి షన
స్నట్
ి మెుంట్గా త్పసిది)ి ను రాస్తతరు. మీ పిలవా
ల డి గురిుంచి
తెలుస్కోవడాన్సకి మరియు వారు అభ్యయ సుం కోసుం త్పణాళిక
చేయడాన్సకి మీ పిలవా
ల డి స్కూ లుకు సన్నో హక
ఉాధాయ యున్సకి ఈ సమాచారుం సహాయపడుతుుంది.
త్ాన్సి షన స్నట్
ి మెుంట్లో ఇవి ఇమిడి ఉుంాయి:







మీ పిలవా
ల డి పేరు, పుటిన
ి తేదీ మరియు ఫోటో
మీ పేరు మరియు సుంత్పదిుంపు వివరాలు
తొలి బాలయ పు స్నవ తాలుకూ పేరు మరియు
సుంత్పదిుంపు వివరాలు మరియు, మీ పిలవా
ల డికి
మద్తి
ద చేే ఎవరైన్న ఇరర తొలి బాలయ పు వృతి త
న్సపుణులు
మీ పిలవా
ల డి ఆసకుతలు, ైపపుణాయ లు మరియు
స్తమరాథయ ల గురిుంచి సమాచారుం
మీ పిలవా
ల డికి ఉరమ
త మైన బోధన్న వ్యయ హాలు

మీ పిలవా
ల డు అవుట్సైడ్ స్కూ ల అవరి కేర (OSHC)కి
వెళ్లతుుంటే, త్ాన్సి షన స్నట్
ి మెుంట్ను OSHCతోనూ
పుంచుకోవడుం జరుగుతుుంది.
మీకు మీ పిలవా
ల డి సుంపూర ణమైన త్ాన్సి షన స్నట్
ి మెుంట్
ఇవా డుం జరుగుతుుంది. మీ పిలవా
ల డి అభ్యయ సుం గురిుంచి
అర థుం చేస్కోవడాన్సకి, మద్తి
ద వా డాన్సకి మరియు
చరిే ుంచడాన్సకి ఇది మీకు సహాయపడుతుుంది.
మీ పిలవా
ల డి త్ాన్సి షన స్నట్
ి మెుంట్ ఇలా
సహాయపడుతుుంది:



మీ పిలవా
ల డి ఆసకుతల కోసుం త్పణాళిక
రూపుందిస్తుంది
మీ పిలవా
ల డి తొలి బాలయ పు స్నవ నుుంచి స్కూ లుకి
తేలికగా మారడాన్సకి దోహద్పడుతుుంది.

స్తధారణుంగా త్ాన్సి షన స్నట్
ి మెుంట్లు టరమ 4లో రాస్తతరు.
అయినపప టికీ, మీ పిలవా
ల డి ఎదుగుద్లలో ఆలసయ ుం,
వైకలయ ుం ఉుంటే త్ాన్సి షన స్నట్
ి మెుంట్ను తొుంద్రగానే జూన
లేదా జూలైలో రాస్తతరు. మీ పిలవా
ల డి అవసరాలకు ఏదైన్న
అద్నపు సహాయుం కోసుం త్పణాళిక త్ారుంభుంచడాన్సకి ఇది
మీకు, స్కూ లుకి సహాయపడుతుుంది.

మీరు న్సుంపడాన్సక త్ాన్సి షన స్నట్
ి మెుంట్లో ఒక విభ్యగ్ుం
ఉుంటుంది. ఎుందుకుంటే మీ పిలవా
ల డి గురిుంచి మీకు ఎకుూ వ
తెలిసినుందున మీ అధరువు చాలా విలువైనది. మీ, మీ
పిలవా
ల డి కోసుం స్కూ లుకి ఒక స్తనుకూల త్ారుంభ్యన్సకి స్కూ ల
త్పణాళిక చేయడాన్సకి ఇది సహాయపడుతుుంది.
మీలాుంటి పెద్వా
ద రు లేదా వారి తొలి బాలయ పు ఉాధాయ యుడి
సహాయుంతో మీ పిలవా
ల డు న్సుంపడాన్సకి కూడా ఒక విభ్యగ్ుం
ఉుంది. ఇుందులో ఇవి ఇమిడి ఉన్నో యి:




త్డాయిుంగ్
స్కూ లు గురిుంచి మీ పిలవా
ల డి ఉతుి కర ఏమిటి
స్కూ లుకి రావడుం గురిుంచి వారేమి
అనుకుుంటన్నో రు.

సమాచారం ఎలా పంచబడుతంది
Insight Assessment Platformను ఉపయోగుంచి త్ాన్సి షన
స్నట్
ి మెుంట్లను ఆనలైనలో పుంచడుం, న్సలా చేయడుం
జరుగుతుుంది. ఆస్ట్స్నలి
ి యాలో Insight Assessment
Platformలో సమాచారుం స్రక్షిరుంగా భత్ద్పరుస్తతరు.
అన్సో వికోరి
ి యన త్పభురా స్కూ ళ్లల (మరియు కొన్సో కాథలిక్
మరియు ఇుండిపెుండెుంట్ స్కూ ళ్లల) Insight Assessment
Platformను ఉపయోగుంచి త్పతి పిలవా
ల డి అభ్యయ సుం మరియు
అభవృదిన్స
ి నమోదు చేస్తతయి. ఒకవేళ్ మీ పిలవా
ల డి స్కూ లు
Insight Assessment Platformను ఉపయోగుంచకపోతే, వారికి
త్ాన్సి షన స్నట్
ి మెుంట్ పేపర లేదా ఎలస్ట్కాిన్సక్ నకలు
ఇవా డుం జరుగుతుుంది.
కొన్సో స్తరుల డిారమెుంట్
ి
ఆఫ్ ఎడుయ కేషన అుండ్ స్ట్ైన్సుంగ్
వెలుపలి సర్వా స్ త్పవైడరి ను ఉపయోగుంచుకుుంటుంది.
డిారమెుంట్
ి
కోసుం పన్స చేస్న సర్వా స్ త్పవైడరి
రపప న్ససరిగా స్రక్షిరమైన సమాచార చరయ లను
ఉపయోగుంచాలి. డిారమెుంట్
ి
సమాచార గోపయ తా
విధానంతో Insight Assessment Platform అనుగుణుంగా
ఉుంటుంది www.education.vic.gov.au/Pages/privacypolicy.
పరయ వేక్షణ మరియు పరిశోధనకి త్ాన్సి షన స్నట్
ి మెుంట్ల
సమాచారాన్సో డిారమెుంట్
ి
ఉపయోగుంచుకోవచుే ను. ఈ
సమాచారుం సుంఖ్య లు మరియు త్గాఫ్ల రూపుంలో ఉుండి,
పిలవా
ల డి పేరు కలిగ ఉండదు.
Insight Assessment Platform గురిుంచి మరిుంర సమాచారుం
కోసుం, డిారమెుంట్
ి
ను ఇకూ డ సుంత్పదిుంచుండి
psts@edumail.vic.gov.au.
కొన్సో స్తరుల వికోరి
ి యన ఎడుయ కేషన అుండ్ కేర త్పఫెషనలోి ో
మీ పిలవా
ల డి ఆరోగ్య ుం లేదా భత్ద్రను రక్షిుంచడాన్సకి ఈ
సమాచారాన్సో పుంచుకోవాలిి న అవసరుం ఉుంటుంది. మీ
పిలవా
ల డు మరియు కుటుంబుం గురిుంచిన సమాచారాన్సో మీ
తొలి బాలయ పు విదాయ సర్వా స్ రన విదుయ క త ధరమ ుం, వివక్షా
వయ తిరేకర, స్తుంత్కమిక ఆరోగ్య ుం, భత్ద్ర మరియు బాలుడి
ఆరోగ్య ుం, భత్ద్తా బాధయ రలో భ్యగ్ుంగా పుంచుకోవాలిి న

అవసరుం ఉుంటుంది. మరిుంర సమాచారుం కోసుం,
సుంద్రిశ ుంచుండి https://www.vic.gov.au/informationsharing-schemes-and-the-maram-framework.

మరింర సమాచారం కోసం
ద్యచేసి సుంద్రిశ ుంచుండి
www.education.vic.gov.au/transitiontoschool.
Www.education.vic.gov.au/transitiontoschool లో ఈ
డాకుయ మెుంట్ వివిధ భ్యషలలో లభయ మవుతుుంది.

