
 

 
 
 
[Insert name of recipient and address here (optional)] 
 
 
Sevgili veliler, 
 
Çocuğunuzun Geçiş Öğrenimi ve Gelişimi Beyannamesi 
 
Çocuğunuzun okula olumlu başlangıç yapmasına yardımcı olmak amacıyla onun için Geçiş 
Öğrenimi ve Gelişimi Beyannamesi hazırlıyoruz. Geçiş Beyannamesi, çocuğunuzun 
öğrenimi ve genel durumuyla ilgili bilgilerin aşağıdaki taraflar arasında paylaşılması için 
kullanılan bir yöntemdir: 

• siz 
• kurumumuz 
• çocuğunuzun gelecekteki okulu 
• varsa çocuğunuzun Okul Saatleri Dışında Bakım (OSHC) hizmeti. 

 
Geçiş Beyannamesinde aşağıdaki konularda bilgiler bulunur: 

• çocuğunuzun ilgileri, becerileri ve yetenekleri  
• çocuğunuzun en iyi biçimde öğrenmesinin nasıl destekleneceği. 

Bu bilgiler, okulun çocuğunuzu en iyi şekilde desteklemesine yardımcı olur.  
 
Sizden istediklerimiz 
 
Geçiş Beyannamesinde çocuğunuzun erken çocukluk eğitimcisi, siz ve çocuğunuz 
tarafından doldurulması gereken farklı kısımlar bulunur. Lütfen Kısım 3'ü doldurun: 
Aile [bu kısmı çocuğunuzun doldurmasına yardımcı olun: Kısım 2: Çocuk] ve 
[insert date here] tarihine kadar kurumumuza teslim edin.  
 
Katkınız zorunlu olmasa da önemlidir. Beyanname, çocuğunuzun hazırlık öğretmeninin 
(ve varsa OSHC eğitimcisinin), çocuğunuzu daha iyi anlamasına ve onun öğrenimi ve 
genel durumuyla ilgili plan yapmasına yardımcı olur.  
 
Sıradaki adımlar 
 
Çocuğunuzun erken çocukluk eğitimcisi, Geçiş Beyannamesinin tüm kısımlarını bir araya 
toplayarak bir kopyasını size verir. Çocuğunuzun okulu, kasım ayında bu beyannamenin 
bir kopyasını alır. Aile ve çocuk kısımlarını doldurmadıysanız, Geçiş Beyannamesinin geri 
kalanı çocuğunuzun okuluyla ve varsa OSCH hizmetiyle paylaşılır. 
 
Araştırmalara göre bilgi paylaşımı çocukların okula başarılı geçiş yapmasına yardımcı olur. 
Ancak, Geçiş Beyannamesinin çocuğunuzun okuluyla paylaşılmasını istemiyorsanız 
lütfen çocuğunuzun erken çocukluk eğitimcisiyle [insert date here] tarihine kadar 
konuşun.  
 
Çocuğunuzu okula kaydettirirken 
 
Çocuğunuzu ertesi sene için okula kaydettirmediyseniz bunu en kısa sürede yapmanızı 
öneririz. Kayıt yaptırmanız, okulun çocuğunuzun bireysel ihtiyaçlarına göre plan 
yapmasına yardımcı olur. Eğitim ve Öğretim Bakanlığının okula başlamak konusunda 
verdiği yararlı bilgilere buradan ulaşılabilir: 
https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/choose-enrol-
school.aspx.  
 
Daha fazla bilgi 

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


  

 
[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] 
Geçiş Beyannamesini doldurmakla ve okula olumlu başlangıç yapmakla ilgili daha fazla 
bilgi almak için lütfen bu belgelere göz atınız: 

• Aileler için bilgilendirme belgesi  
• Ailelerin Geçiş Öğrenimi ve Gelişimi Beyannamesini doldurmasına yardımcı olacak 

rehber ilkeler 
Bunlara internet üzerinden de ulaşılabilir: www.education.vic.gov.au/transitiontoschool 
 
[Option 2 – attach information to letter – delete whichever option not used] 
Geçiş Beyannamesini doldurmakla ve okula olumlu başlangıç yapmakla ilgili daha fazla 
bilgi almak için lütfen eklere bakınız: 

• Aileler için bilgilendirme belgesi  
• Ailelerin Geçiş Öğrenimi ve Gelişimi Beyannamesini doldurmasına yardımcı olacak 

genel bilgiler 
 
Çocuğunuzun okula geçişiyle ilgili olarak konuşmak isterseniz lütfen bu kişiyle görüşün: 
[insert name of early childhood educator]. 
 
 
Saygılarımla, 
 
 
[Name of early childhood educator] 
[Day] [Month] [Year] 

http://www.education.vic.gov.au/transitiontoschool

