
 

 
 
 
[Insert name of recipient and address here (optional)]  
 
 
Kính gửi phụ huynh và người chăm sóc  
 
Báo cáo Học tập và Phát triển cho việc Chuyển trường của con quý vị  
 
Để giúp con quý vị có được bước đầu đến trường thuận lợi, chúng tôi sẽ viết Báo cáo Học tập và 
Phát triển cho việc Chuyển trường cho các em.  Báo cáo Chuyển trường là cách để chia sẻ thông tin 
về việc học tập và an sinh của con quý vị giữa:  

• quý vị  
• dịch vụ của chúng tôi  
• trường sau này của con quý vị  
• dịch vụ Chăm sóc Ngoài giờ học (Outside School Hours Care, viết tắt là OSHC), nếu các em 

có sử dụng dịch vụ này.  
 
Báo cáo Chuyển trường sẽ có thông tin về:  

• sở thích, kỹ năng và năng lực của con quý vị   
• cách hỗ trợ con quý vị học tập hiệu quả nhất.  

Thông tin này sẽ giúp trường hỗ trợ con quý vị được tốt nhất.   
 
Những điều chúng tôi muốn quý vị làm 
 
Báo cáo Chuyển trường có các phần khác nhau để giáo viên mầm non của con quý vị, quý vị và con 
quý vị điền vào. Vui lòng điền vào Phần 3: Gia đình [và giúp con điền vào Phần 2: Học sinh] rồi 
gửi lại cho dịch vụ của chúng tôi trước ngày [insert date here].  
 
Đóng góp của quý vị rất quan trọng, nhưng không bắt buộc.  Ý kiến đóng góp của quý vị sẽ giúp giáo 
viên lớp vỡ lòng của con (và nhân viên giáo dục OSHC, nếu có tham gia OSHC) hiểu rõ hơn về con 
quý vị và giúp họ hoạch định cho việc học tập và an sinh của con quý vị.   
 
Những điều diễn ra tiếp theo  
 
Giáo viên mầm non của con quý vị sẽ tập hợp tất cả các phần trong Báo cáo Chuyển trường lại với 
nhau và gửi quý vị một bản. Trường của con quý vị sẽ nhận được một bản vào tháng Mười một. Nếu 
quý vị không điền vào các phần về gia đình và học sinh, phần còn lại của Báo cáo Chuyển trường vẫn 
sẽ được chia sẻ với trường của con quý vị và, dịch vụ OSHC, nếu có.  
 
Nghiên cứu cho thấy việc chia sẻ thông tin giúp trẻ em chuyển trường được suôn sẻ. Tuy nhiên, nếu 
quý vị không muốn chia sẻ Báo cáo Chuyển trường với trường của con quý vị, vui lòng nói chuyện 
với giáo viên mầm non của con quý vị trước ngày [insert date here].  
 
Ghi danh học cho con quý vị  
 
Nếu quý vị chưa ghi danh học cho con vào năm tới, tôi khuyên quý vị nên làm việc này càng sớm 
càng tốt.  Ghi danh học sẽ giúp trường lập kế hoạch cho nhu cầu riêng của con quý vị.  Bộ Giáo dục 
và Đào tạo có thông tin hữu dụng về việc bắt đầu đi học tại đây 
https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/choose-enrol-school.aspx.  
 
Thêm thông tin  
 
[please select relevant text based on whether you are providing this information electronically or by 
hard copy]  
 
[ 1 – direct parents to website – delete whichever option not used]  
Muốn biết thêm thông tin về việc hoàn tất Báo cáo Chuyển trường và có sự khởi đầu tốt đẹp ở 
trường, vui lòng xem:  

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


  

• Tờ thông tin dành cho các gia đình   
• Hướng dẫn giúp các gia đình hoàn thành Báo cáo Học tập và Phát triển cho việc Chuyển 

trường.  
Có hướng dẫn trực tuyến tại www.education.vic.gov.au/transitiontoschool.  
 
[Option 2 – attach information to letter – delete whichever option not used]  
Muốn biết thêm thông tin về việc hoàn tất Báo cáo Chuyển trường và có sự khởi đầu tốt đẹp ở 
trường, vui lòng xem:  

• Tờ thông tin dành cho các gia đình  
• Hướng dẫn giúp các gia đình hoàn thành Báo cáo Học tập và Phát triển cho việc Chuyển 

trường.  
 
Nếu quý vị muốn thảo luận việc chuyển trường của con quý vị với trường học, vui lòng nói chuyện với 
[insert name of early childhood educator].  
 
 
Trân trọng kính chào  
 
 
[Name of early childhood educator]  
[Day] [Month] [Year]  

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

