
 

  

മാറ്റം: ശുഭകരമായ 

വിദ്യാലയജീവിതാരംഭം 

കുടുുംബ ുംഗങ്ങൾക്കുള്ള വിവരഷീറ്റ ്

നിങ്ങളും കുട്ടിയും പുതിയയാരു 

വർഷത്തിലലക്ക ്കടക്കുന്ന ഈ 

സന്ദർഭത്തിൽ, 

വിദ്യാലയജീവിതാരംഭം ഇനിയും 

ഏയെ അകയലയാണ് എന്ന ്

ലതാന്നാം. വിദ്യാലയജീവിതാരംഭം 

യവല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നതും 

ആലവശകരവുമാവാം. വിദ്യാലയ 

പ്പലവശനവുമായി ബന്ധയെട്ട 

പരിപാടികൾ നിങ്ങൾക്കും, വർഷം 

മുലന്നാട്ടുനീങ്ങുലതാെും 

വിദ്യാലയജീവിതാരംഭത്തിനായു

ള്ള നിങ്ങളുയട കുട്ടിയുയട 

തയ്യായെടുെിനും എങ്ങയന 

സഹായകരമാവുയമന്നത് 

സംബന്ധിച്ച ചില വിവരങ്ങൾ ഈ 

വിവര ഷീറ്റ ്നൽകുന്നു. 

ജീവിതത്തിലെ ലെറുതുും വെുതുമ യ 

മ റ്റങ്ങളിെൂലട ഇതിനകും തലെ 

നിങ്ങളുലട കുട്ടി കടെുപ  യിട്ടുണ്്ട. 

 ുതിയതുും 

െിര രിെിതമല്ല ത്തതുമ യ 

െുറ്റു  ടുകപള ട ്കുട്ടി എങ്ങലന 

പ് തികരിക്കുെുലവെത് 

(ഉദ ഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ 

ഒഴിവിനുപ  വുപപ ൾ, ശിശു 

 രി  െന പകപ്രങ്ങളിപെ  

കിനറ്ർഗ ർട്ടനിപെ  

പ  യിത്തുടങ്ങുപപ ൾ, 

പേപേറ്റുകൾക്ക് പ  വുപപ ൾ, ഒരു 

പ് വർത്തനത്തിൽ നിപെ  

ദിനെരയയിൽ നിപെ  മലറ്റ െിപെക്ക് 

മ റുപപ ൾ)  ുതിയ സ ഹെരയങ്ങപള ട് 

കുട്ടി എങ്ങലന 

പ് തികരിക്കുെുലവെതിനല്റയുും 

അതിലന എപ്തപത്ത ളും നെ യി 

നിങ്ങൾക്ക് സഹ യിക്ക ന വുും  

എെതിനല്റയുും െിപ്തും നൽകുെു 

വിദ്യാലയജീവിതാരംഭം 

ശുഭകരമായിരിലക്കണ്ടതി

ന്യെ പ്പാധാനയയമതാണ്? 

വിദയ െയ ജീവിതത്തിന് ഒരു 

ശുഭകരമ യ തുടക്കും െഭിക്കുെത ്

വിദയ െയപ് പവശനഘട്ടത്തിെുും 

അതിനുപശഷവുും നെ യി  ഠിക്ക നുും 

സപത ഷപത്ത ലടയിരിക്ക നുും 

നിങ്ങളുലട കുട്ടിലയ സഹ യിക്കുെു. 

അത് കുട്ടിയുലട തുടർച്ചയ യ 

 ഠനലത്തയുും വിക സലത്തയുും 

സഹ യിക്കുെപത ലട പ്പും അവർക്ക് 

സുരക്ഷിതപബ ധവുും, 

ആത്മവിശവ സവുും 

 കർെുനൽകുകയുും   ുതിയ 

ആളുകളുമ യുും സ്ഥെങ്ങളുമ യുും  

നിരതര സപർക്കത്തിെ ലയെ 

പത െൽ ഉളവ ക്ക ൻ 

സഹ യിക്കുകയുും ലെയ്യുെു. 



 

  

നിങ്ങളുയട കുട്ടിയയ സ്

കൂളിൽ ലചർക്കൽ 

മിക്ക പ്  ഥമിക വിദയ െയങ്ങളുും 

അടുത്ത അദ്ധ്യയന വർഷപത്തയ്ക്ക യി 

കുട്ടികലള പെർക്കുെത് ലമയ് 

മ സത്തിെ ണ.് കുട്ടിലയ 

വിദയ െയത്തിൽ പെർക്കുപപ ൾ 

വിദയ െയജീവിത 

പ് പവശനസുംബന്ധിയ യ  രി  ടികൾ, 

പ് വർത്തനങ്ങൾ എെിവയിെൂലട 

വിദയ െയലത്ത കുറിച്ച് മനസ്സിെ ക്ക ൻ 

അവർക്ക് അവസരങ്ങൾ 

ഒരുക്ക വുെത ണ.്  

പ് പവശനസുംബന്ധിയ യ 

 രി  ടികളിൽ ഏറ്റവുും ഫെപ് ദമ യവ 

വർഷ വസ നത്തിന ്വളലര മുപ യി 

ആരുംഭിക്കുകയുും വിദയ െയ രുംഭും 

കഴിഞ്ഞ ്കുറച്ചുദിവസപത്തക്ക് കൂടി 

നീണ്ടുനിൽക്കുകയുും ലെയ്യുെു. 

വിദ്യാലയജീവിത 

പ്പലവശനസംബന്ധിയായ 

പരിപാടികളും 

പ്പവർത്തനങ്ങളും 

വിദയ െയും എങ്ങലനയിരിക്കുലമെത് 

നെ യി 

മനസ്സിെ ക്കിലയടുക്കുെതിനുും 

വിദയ െയത്തിൽ  ഠിക്ക ൻ വരുെ മറ്റ ്

കുട്ടികളുമ യുും അവരുലട 

കുടുുംബ ുംഗങ്ങളുമ യുും സൗഹൃദും 

സ്ഥ  ിക്കുെതിനുും വിദയ െയജീവിത 

പ് പവശനസുംബന്ധിയ യ 

 രി  ടികളുും പ് വർത്തനങ്ങളുും,  

നിങ്ങലളയുും കുട്ടിലയയുും 

സഹ യിക്കുെു. 

 

പാഠ്യ, വളർച്ചാ പ്പസ്താവന  

നിങ്ങളുലട കുട്ടിയുലട ത ൽപ്പരയങ്ങളുും 

വവദഗ്ദ്ധ്യങ്ങളുും കഴിവുകളുും 

സുംപ്ഗഹിതമ യി ഉൾലപ്പടുത്തിലക്ക ണ്്ട 

ശിശുപക്ഷമ പ് പബ ധകൻ വിദയ െയ 

ജീവിത രുംഭത്തിലെ Transition Learning and 

Development Statement (  ഠയ, വളർച്ച  പ് സ്

ത വന) തയ്യ റ ക്കുും. കൂട ലത 

നിങ്ങളുലട കുട്ടിലയ നെ യി 

മനസ്സിെ ക്കി ഉെിതമ യ   ഠയ, 

അദ്ധ്യ  ന  രി  ടികൾ ആവിഷ്

കരിക്കുെതിന ്കുട്ടിയുലട 

വിദയ െയത്തിലെ അദ്ധ്യ  കലനയുും 

പ് ിപ്പപററ്ററി അദ്ധ്യ  കപനയുും 

സഹ യിക്കുെ തരത്തിൽ ആവശയമ യ 

വയക്തിഗതമ യ സമീ നങ്ങളുും 

അദ്ധ്യ  ന വശെികളുും ഇതിൽ 

അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട വുും. കുട്ടിലയ 

വിദയ െയ സമയും കഴിഞ്ഞുള്ള 

 രിെരണ പസവനങ്ങളിൽ (OSHC)  

അയയ്ക്ക ൻ 

ആപെ െിക്കുെുലണ്ടങ്കിൽ, 

അവരുമ യുും നിങ്ങൾക്ക് വളർച്ച  സ്

പറ്ററ്്റലമന്റ്  ങ്കിട വുെത ണ്.  

നിങ്ങളുലട കുട്ടിയുലട ത ൽപ്പരയങ്ങൾ 

തിരിച്ചറിഞ്ഞ്  ദ്ധ്തികൾ 

തയ്യ റ ക്ക നുും 

വശശവക െഘട്ടത്തിനുും 

വിദയ െയജീവിതത്തിനുും വിദയ െയ 

സമയും കഴിഞ്ഞുള്ള  രിെരണ 

പസവനങ്ങൾക്കുമിടയിലെ തുടർച്ച നഷ്

ടലപ്പട ലത പന ക്ക നുും കുട്ടിയുലട 

വളർച്ച  സ്പറ്ററ്്റലമനറ്് വിദയ െയ സമയും 

കഴിഞ്ഞുള്ള  രിെരണ 

പസവനങ്ങളിലെ പ് പബ ധകലര 

സഹ യിക്കുെു. 

വിദയ െയജീവിതത്തിപെക്ക് 

പ് പവശിക്കുപപ ൾ കുട്ടിയുലട 

 ഠനലത്ത കുറിച്ച് 

മനസ്സിെ ക്കുെതിനുും,  ിതുണ 

നൽകുെതിനുും, ആശയവിനിമയും 



 

  

നടത്തുെതിനുും, അതിനുപവണ്ടി 

നിെലക ള്ളുെതിനുും വളർച്ച  സ്പറ്ററ്്റ

ലമന്റ ്നിങ്ങലള സഹ യിക്കുെു. 

കുട്ടിയുലട  ൂർണമ യ വളർച്ച  സ്പറ്ററ്്റ

ലമന്റിന്ലറ ഒരു  കർപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് 

െഭിക്കുും. 

നിങ്ങളുലട കുട്ടിയുലട വളർച്ച  സ്പറ്ററ്്റ

ലമന്റിൽ കുട്ടിയുലട പ ര്, ജന്മദിനവുും 

പഫ പട്ട യുും, നിങ്ങളുലട പ രുും 

പക ൺട ക്റ്്റ വിവരങ്ങളുും എെിവ 

ഉൾലപ്പലടയുള്ള െിെ വയക്തി രമ യ 

വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുും. 

ആവശയമുള്ള സരർഭങ്ങളിൽ, 

നിങ്ങളുലട കുട്ടിലയ  ിതുണയ്ക്കുെ 

മറ്റ ്ശിശുപക്ഷമ വിദഗ്ദ്ധ്രുലട പ രുും 

പക ൺട ക്റ്്റ വിവരങ്ങളുും ഇതിൽ 

ഉൾലപ്പടുത്തുും. 

വളർച്ച  സ്പറ്ററ്്റലമനറ്ുകൾ  

സ ധ രണയ യി ന െ മലത്ത 

പടമിെ ണ ്എഴുതുക, എെ ൽ 

നിങ്ങളുലട കുട്ടിക്ക ്ശ രീരിക 

വവകെയപമ  വളർച്ച  മ രയപമ  

ഉലണ്ടങ്കിൽ, ആവശയമ യ അധിക   ഠയ 

ആവശയതകലള കുറിച്ച് നിങ്ങളുമ യുും 

നിങ്ങളുലട കുട്ടി പെർെ 

വിദയ െയത്തിനല്റ അധികൃതരുമ യുും 

സുംവദിക്കുെതിനല്റ തുടക്കലമെ 

നിെയിൽ നിങ്ങളുലട ശിശുപക്ഷമ 

പ് പബ ധകൻ, പനരലത്ത തലെ, 

അത യത ്ജൂൺ/ജൂവെ മ സങ്ങളിൽ 

തലെ വളർച്ച   

സ്പറ്ററ്്റലമനറ്് തയ്യ റ ക്കിപയക്ക ും. 

നിങ്ങളുലട കുട്ടിലയ കുറിച്ച് ഒട്ടനവധി 

ക രയങ്ങൾ 

നിങ്ങൾക്കറിയ ലമെതിന ൽ തലെ സ്

പറ്ററ്്റലമന്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൽക വുെ 

സുംഭ വന വിെലപ്പട്ടത ണ്. വളർച്ച  സ്

പറ്ററ്്റലമന്റിനല്റ ഒരു ഭ ഗും 

 ൂരിപ്പിക്ക ൻ നിങ്ങപള ട് 

ആവശയലപ്പടുും. ഈ ഭ ഗും 

 ൂരിപ്പിക്കുെത്, നിങ്ങൾക്കുും കുട്ടിയ്

ക്കുും മികച്ച ഒരു 

വിദയ െയജീവിത രുംഭമുണ്ട വ ൻ 

എങ്ങലന സഹ യിക്ക ലമെ് 

മനസ്സിെ ക്ക ൻ വിദയ െയ 

അധികൃതലര സഹ യിക്കുെു. 

നിങ്ങളുലട കുട്ടി  ൂരിപ്പിപക്കണ്ട ഒരു 

ഭ ഗവുും ഇതിെുണ്്ട (മുതിർെ ഒര ളുലട 

സഹ യപത്ത ലട, ഇത ്നിങ്ങപള  

കുട്ടിയുലട ശിശുപക്ഷമ പ് പബ ധകപന  

ആവ ും). ഈ ഭ ഗത്ത ്സ ധ രണയ യി 

ഒരു െിപ്തും അടങ്ങിയിരിക്കുും, 

അപത ലട പ്പും നിങ്ങളുലട കുട്ടിക്ക് 

വിദയ െയലത്ത കുറിച്ച് 

കൗതുകമുണർത്തുെ ക രയങ്ങൾ 

എലത ലക്കയ ലണെുും 

വിദയ െയജീവിത രുംഭലത്ത കുറിച്ച ്

അവർ എതു െിതിക്കുെുലവെുും 

പരഖലപ്പടുത്തുെു. 

 

നിങ്ങളുയട കുട്ടിയുയട 

വിദ്യാലയ 

അധികൃതരുമായി 

വിവരങ്ങൾ 

പങ്കിടുന്നയതങ്ങയനയാണ ്

2017 മുതൽ Insight Assessment Platform 

(മൂെയനിർണ്ണയത്തിനുള്ള ടൂളുകളുും/ 

സ മപ്ഗികളുും അടങ്ങിയ  

ഒരു ഓൺവെൻ േ റ്റപ്ഫ ും) എെതിൽ 

അടങ്ങിയ ഒരു ഓൺവെൻ ടൂൾ 

ഉ പയ ഗിച്ച് വളർച്ച  സ്പറ്ററ്്റലമന്റ ് 

 ൂർത്തിയ ക്കുകയുും  ങ്കിടുകയുും 

സൂക്ഷിച്ചുലവക്കുകയുും ലെയ്യുും. Insight 

Assessment Platform എെതിൽ നൽകുെ 

എല്ല  വിവരങ്ങളുും ഓസ്

പപ്ടെിയക്കുള്ളിൽ തലെ 

സൂക്ഷിക്കുെത യിരിക്കുും. 



 

  

നിെവിൽ എല്ല  വിക്പട റിയൻ 

ഗവൺലമനറ്് വിദയ െയങ്ങളിെുും Insight 

Assessment Platform ഉ പയ ഗിക്കുെുണ്്ട. 

ഇതിൽ മൂെയനിർണ്ണയ പരഖകൾ 

സൂക്ഷിക്കുകയുും കുട്ടിയുലട 

 ഠനലത്തയുും വിക സലത്തയുും 

സുംബന്ധിച്ച് വനരതരയ സവഭ വമുള്ള 

ഒരു പരഖയുണ്ട ക്ക ൻ വിദയ െയങ്ങലള 

അനുവദിക്കുകയുും ലെയ്യുെു. െിെ 

കപത്ത െിക്ക് വിദയ െയങ്ങൾക്കുും 

സവതപ്ത വിദയ െയങ്ങൾക്കുും Insight 

Assessment Platform വഴി നിങ്ങളുലട 

കുട്ടിയുലട വളർച്ച  സ്പറ്ററ്്റലമനറ്് 

െഭിപച്ചക്ക ും, അലല്ലങ്കിൽ ഞങ്ങളുലട 

പസവനത്തിൽ നിെ ്പരഖ മൂെമുള്ള 

 തിപപ്പ  ഇെക്പപ്ട ണിക്  തിപപ്പ  

െഭിക്കുും. 

േിപ്പ ർട്ട്ലമന്റ് ഓഫ് എജയുപക്കഷൻ 

ആൻേ് ലപ്ടയിനിുംഗ ്(േിപ്പ ർട്ടല്മന്റ)് 

അവരുലട െിെ പ് വർത്തനങ്ങൾ 

 ുറത്തുനിെുള്ള പസവനദ ത ക്കൾക്ക ്

കര റടിസ്ഥ നത്തിൽ നൽക റുണ്്ട. 

ഇങ്ങലന നൽകുെ സരർഭങ്ങളിൽ, 

കര ർ നൽകുെ പ് പ്കിയയുലട 

ഭ ഗമ യി േിപ്പ ർട്ടല്മന്റിന്ലറ 

ആവശയപ് ക രമുള്ള േ റ്റ 

സുരക്ഷിതമ ക്കൽ മ നദണ്ഡങ്ങൾ 

  െിപക്കണ്ടത ണ.് േി  ർട്ട്

ലമന്റിന്ലറ വിവര സവക രയത  നയും 
(www.education.vic.gov.au/Pages/privacypolicy) 
Insight Assessment Platform 

  െിക്കുെുലണ്ടെ് 

ഉറപ്പുവരുത്തുെതിനുള്ള സവക രയത  

ആഘ ത  ഠനും നടത്തിയിട്ടുണ്്ട. 
 

പമൽപന ട്ടും നടത്തുെതിനുും 

ഗപവഷണ വശയങ്ങൾക്കുമ യി വളർച്ച  

സ്പറ്ററ്്റലമനറ്ിൽ നിെുള്ള വിവരങ്ങളുും 

വിദയ െയങ്ങളിൽ കുട്ടികലള 

പെർത്തതിൽ നിെുള്ള െിെ 

വിവരങ്ങളുും േിപ്പ ർട്ടല്മന്റ ്

ഉ പയ ഗിപച്ചക്ക ും. 

Insight Assessment Platform എെതിലന 

കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 

െഭിക്ക ൻ ബന്ധലപ്പടുക: 

േിപ്പ ർട്ട്ലമന്റ് ഓഫ് എജയുപക്കഷൻ 

ആൻേ് ലപ്ടയിനിുംഗ്, 
psts@edumail.vic.gov.au. 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക ്

www.education.vic.gov.au/transitiontoschool 

സരർശിക്കുക 

ഈ പരഖ അപനകും ഭ ഷകളിപെക്ക ്

വിവർത്തനും ലെയ്തിട്ടുണ്്ട. അവ 
www.education.vic.gov.au/transitiontoschool 

എെതിൽ െഭയമ ണ.് 
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