
 

  

GEÇİŞ: OKULA 
OLUMLU BAŞLANGIÇ 
YAPMAK 
Ailelerin Geçiş Öğrenimi ve Gelişimi 
Beyannamesini doldurmasına yardımcı 
olacak genel bilgiler 

OKULA OLUMLU BAŞLANGIÇ YAPMAK NEDEN 

ÖNEMLİDİR? 

Okula olumlu başlangıç yapmak, çocuğunuzun daha iyi 

öğrenmesini ve genel sağlığının daha iyi olmasını sağlar. 

Ayrıca: 

 çocuğunuzun öğreniminin ve gelişiminin kesintiye 

uğramasını önler 

 çocuğunuzun kendini güvende hissetmesine, 

kendine güvenmesine ve bulunduğu çevreye ait 

hissetmesine yardımcı olur 

 çocuğunuzun direncini geliştirir. 

GEÇİŞ ÖĞRENİMİ VE GELİŞİMİ BEYANNAMESİ 

NEDİR? 

Geçiş Öğrenimi ve Gelişimi Beyannamesi (Geçiş 

Beyannamesi diye bilinir), erken çocukluk hizmetlerinden 

okula geçiş yapan küçük çocukların her biri için yazılır. 

Geçiş Beyannamesi, hizmetler, okullar ve aileler arasında 

bilgi paylaşımını kolaylaştırır. 

Çocuğunuzun Geçiş Beyannamesinde şunlar yer alır: 

 çocuğunuzun adı, doğum tarihi ve fotoğrafı 

 adınız ve iletişim bilgileriniz 

 erken çocukluk hizmetinin adı ve iletişim bilgileri, 

ayrıca çocuğunuzu destekleyen diğer erken 

çocukluk görevlileri.  

 çocuğunuzun ilgileri, becerileri ve yetenekleriyle 

ilgili bilgiler  

 çocuğunuzun öğrenimini destekleyecek öğretim 

stratejileri. 

Bu bilgiler, çocuğunuzun hazırlık sınıfı öğretmenine 

çocuğunuzu tanımasında ve eğitimini planlamasında 

yardımcı olur. Geçiş Beyannamesi çocuğunuz okula 

başlarken öğrenimini anlamanızda, desteklemenizde ve 

bununla ilgili olarak görüşünüzü bildirmede size yardımcı 

olabilir.  

Çocuğunuz, Okul Saatleri Dışında Bakım (OSHC) hizmeti 

alıyorsa, bu hizmeti verenlere de Geçiş Beyannamesinin 

bir kopyası iletilir. 

Çocuğunuzun Geçiş Beyannamesi: 

 çocuğunuzun ilgi alanlarını planlamaya  

 çocuğunuzun erken çocukluk hizmetlerinden 

okula geçişinin sorunsuz olmasına yardımcı olur. 

GEÇİŞ BEYANNAMESİNE KATKINIZ 

Geçiş Beyannamesine katkıda bulunarak çocuğunuzun 

okula olumlu başlangıç yapmasına yardımcı olabilirsiniz. 

Geçiş Beyannamesinde farklı kişiler tarafından 

doldurulacak kısımlar bulunmaktadır: 

Kısım 1 ve 1.1 çocuğunuzun erken çocukluk eğiticisi 

tarafından tamamlanır. 

Kısım 1.2 çocuğunuzun gelişim gecikmesi veya engeli 

varsa çocuğunuzun erken çocukluk eğiticisi tarafından 

doldurulabilir. Çocuğunuza destek olan diğer erken 

çocukluk görevlileri de katkıda bulunabilir. 

Kısım 2: Çocuk çocuğunuz tarafından, siz veya erken 

çocukluk eğiticisi gibi tanıdığı bir yetişkinin yardımıyla 

doldurulur. 

Kısım 3: Aile sizin tarafınızdan doldurulur. Size aşağıdaki 

konulardaki önemli görüşlerinizi sorar:  

 çocuğunuzun ilgi alanları  

 çocuğunuzun okul hayatıyla ilgili ümitleriniz, 

dilekleriniz ve hedefleriniz.  

Bu bilgi, çocuğunuzun öğretmeninin (ve varsa OSCH 

eğitimcisi) sizinle ve çocuğunuzla iletişim kurmasına ve 

çocuğunuzun öğrenimini ve gelişimini desteklemesine 

yardımcı olabilir. 

SONRAKİ ADIMLAR NEDİR? 

Doldurduğunuz Kısım 3'ü (ve çocuğunuzun doldurmasına 

yardımcı olduysanız Kısım 2'yi) çocuğunuzun erken 

çocukluk eğitimcisine teslim edin.  

Eğitimci, Geçiş Beyannamesinin tüm kısımlarını bir araya 

toplayacak ve birer kopyasını: 

 size 

 çocuğunuzun okuluna 

 varsa çocuğunuzun OSHC hizmetine verecektir. 

Çocuğunuzun okulunu henüz belirlemediyseniz Geçiş 

Beyannamesinin ikinci kopyası da size verilecektir. 



 

  

Çocuğunuz okula başladığında bu kopyayı okula 

verebilirsiniz. 

3. Kısmı teslim etmezseniz, erken çocukluk eğiticisi Geçiş 

Beyannamesinin diğer kısımlarını doldurup sizinle, 

çocuğunuzun okuluyla ve varsa çocuğunuzun OSHC 

hizmetiyle paylaşır.  

Geçiş Beyannamesindeki bilgilerin paylaşılması 

çocuğunuzun okula başarıyla geçiş yapmasına yardımcı 

olur. Ancak, Geçiş Beyannamesinin çocuğunuzun okuluyla 

paylaşılmasını istemiyorsanız lütfen çocuğunuzun erken 

çocukluk eğitimcisiyle konuşun.  

Kimi zaman çocukların sağlığı ve iyiliğini korumak amacıyla 

Victoria eğitimcilerinin ve bakım görevlilerinin bilgileri 

paylaşması gerekir. Erken çocukluk eğitimi hizmeti, özen 

yükümlülüğünü, ayrımcılığı önleme, mesleki sağlık ve 

güvenlik, çocuk sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine 

getirmek için gerektiğinde çocuğunuz ve ailenizle ilgili 

bilgileri paylaşabilir. Daha fazla bilgi almak için lütfen bu 

adresi ziyaret edin: https://www.vic.gov.au/information-

sharing-schemes-and-the-maram-framework  

DAHA FAZLA BİLGİ 

Lütfen bu adresi ziyaret edin: 

www.education.vic.gov.au/transitiontoschool  

Bu belge farklı dillerde okunabilir: 

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