CHUYỂN TRƯỜNG:
BƯỚC ĐẦU ĐẾN
TRƯỜNG THUẬN LỢI
Hướng dẫn giúp các gia đình hoàn
thành Báo cáo Học tập và Phát triển
cho việc Chuyển trường.
TẠI SAO BƯỚC ĐẦU ĐẾN TRƯỜNG THUẬN LỢI
LẠI QUAN TRỌNG?
Bước đầu đến trường thuận lợi mang lại kết quả học tập
và an sinh tốt hơn cho con quý vị. Điều này:

Báo cáo Chuyển trường của con quý vị giúp:



hoạch định cho các sở thích của con
hỗ trợ việc chuyển trường từ cấp mầm non sang
tiểu học của con được suôn sẻ.

Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA QUÝ VỊ CHO BÁO CÁO
CHUYỂN TRƯỜNG
Quý vị có thể giúp con có được bước đầu đến trường
thuận lợi bằng cách đóng góp ý kiến cho Báo cáo Chuyển
trường.
Báo cáo Chuyển trường có các phần cho những người
khác nhau điền vào:
Phần 1 và 1.1 sẽ được giáo viên mầm non của con quý vị
điền.

giúp việc học tập và phát triển đỡ bị gián đoạn
giúp con quý vị cảm thấy an toàn, tự tin và gắn
kết
thúc đẩy tính kiên trì.

Phần 1.2 có thể được giáo viên mầm non của con quý vị
điền nếu bé chậm phát triển hoặc bị khuyết tật. Các giáo
viên mầm non khác đang hỗ trợ con quý vị cũng có thể
đóng góp ý kiến.

BÁO CÁO HỌC TẬP VÀ PHÁT TRIỂN CHO VIỆC
CHUYỂN TRƯỜNG LÀ GÌ?

Phần 2: Học sinh do con quý vị hoàn thành, với sự giúp
đỡ của người lớn quen thuộc như quý vị hay giáo viên
mầm non.





Báo cáo Học tập và Phát triển cho việc Chuyển trường (gọi
là Báo cáo Chuyển trường) được viết cho mỗi trẻ em khi
chuyển từ cấp mầm non sang cấp tiểu học. Báo cáo
Chuyển trường giúp cho việc chia sẻ thông tin giữa các
dịch vụ, trường học và gia đình được dễ dàng hơn.
Báo cáo Chuyển trường của con quý vị sẽ bao gồm:







tên, ngày sinh và hình của con quý vị
tên và thông tin liên lạc của quý vị
tên và thông tin liên lạc của trường mầm non và
các giáo viên mầm non khác đang hỗ trợ con quý
vị.
thông tin về các sở thích, kỹ năng và năng lực
của con quý vị
các phương pháp giảng dạy để hỗ trợ con quý vị
học tập.

Thông tin này giúp giáo viên lớp vỡ lòng của con quý vị
làm quen với bé và lập kế hoạch học tập cho bé. Báo cáo
Chuyển trường cũng có thể giúp quý vị hiểu, hỗ trợ và thảo
luận việc học tập của con mình khi bé bắt đầu đi học.
Nếu con quý vị tham gia Chương trình Chăm sóc Ngoài
giờ Học ( Outside School Hours Care, viết tắt là OSHC),
dịch vụ OSHC cũng sẽ được cung cấp một bản Báo cáo
Chuyển trường.

Phần 3: Gia đình là để quý vị điền vào. Phần này hỏi ý
kiến quan trọng của quý vị về:



các sở thích của con quý vị
hy vọng, nguyện vọng và mục tiêu cho con quý vị
ở trường.

Thông tin này có thể giúp giáo viên của con quý vị (và
nhân viên giáo dục ở OSHC, nếu có) giao tiếp với quý vị
và bé và hỗ trợ việc học tập và phát triển của bé.

ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA TIẾP THEO?
Gửi lại Phần 3 đã hoàn tất (và Phần 2, nếu quý vị giúp con
điền) cho giáo viên mầm non của con quý vị.
Họ sẽ tập hợp tất cả các phần của Báo cáo Chuyển trường
lại với nhau và gửi một bản cho:




quý vị
trường của con quý vị
dịch vụ OSHC của con quý vị, nếu có.

Nếu quý vị chưa chọn trường, quý vị sẽ được đưa thêm
một bản Báo cáo Chuyển trường. Quý vị có thể đưa bản
này cho trường học khi quý vị ghi danh học cho con.
Nếu quý vị không gửi trả lại Phần 3, giáo viên mầm non
vẫn sẽ chia sẻ phần còn lại của Báo cáo Chuyển trường

đã hoàn tất với quý vị, con quý vị và dịch vụ OSHC của bé,
nếu có.
Chia sẻ thông tin trong Báo cáo Chuyển trường 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.
Đôi khi, các chuyên viên giáo dục và chăm sóc ở Victoria
cần chia sẻ thông tin để bản vệ an sinh hay an toàn của trẻ
em. Trường mầm non của quý vị có thể chia sẻ thông tin
về con và gia đình quý vị khi cần thiết để làm tròn trách
nhiệm chăm sóc, chống kỳ thị, sức khoẻ và an toàn nghề
nghiệp, và các nghĩa vụ về an sinh và an toàn cho trẻ em.
Muốn biết thêm thông tin, hãy truy cập
https://www.vic.gov.au/information-sharing-schemes-andthe-maram-framework.

MUỐN BIẾT THÊM THÔNG TIN
Vui lòng truy cập
www.education.vic.gov.au/transitiontoschool
Có tài liệu này bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau tại
www.education.vic.gov.au/transitiontoschool.

