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संक्रमण: सू्कलमा 

सकारात्मक शुरुवात  
परिवािहरुका लागि जानकािी पत्र 

तपाई ंर तपाईकंो बच्चा यस वर्ष सहजाउनु (घुलमिल) 

भएकोले, सू्कल शुरू गनष अझै धेरै समय लागे जस्तो 

भएकोछ। सू्कल शुरू गरुु् चुनौतीपूणष र रोमाञ्चक दुवै 

हुन सक्छ, र यो जानकारी पत्रले तपाईँको बच्चाको 

प्रारम्भिक बाल्यकाल कायषक्रमले तपाई ंर तपाईकंो 

बच्चाको सू्कल अघिको संक्रमणकालमा साल घबत्दै 

जाँदा कस्तो सहयोग पुयाषउने रहेछ भने्न बारे केघह 

जानकारी घदनेछ। 

तपाईंको बच्चाले पगहले नै जीवनमा साना ठूला धेिै 

संक्रमणकालहरुको अनुभव िरिसकेका छन्। तपाईंको 

बच्चाले नयााँ/कम परिगित वाताविणमा (उदाहिणका लािी 

तपाईंहरु छुट्टीमा जााँदा, बच्चािेखदेख केन्द्रमा वा 

गकंडििार्टनमा शुरु गर्दा, खेल्न पठाउाँदा,वा एउर्ा देखी 

अको िगतगवगध वा कायटक्रममा संक्रमण िदैमा पगन) कस्तो 

प्रगतगक्रया िछट न त्यसले तपाईंको बच्चाले नयााँ अवस्थामा 

कस्तो प्रगतकृया िलाटन् ि के ििी सबै भन्दा िाम्रो सहयोि 

गदन सगकन्छ भने्न बािे तस्वीि प्रदान िदटछ।  

सू्कलमा सकारात्मक शुरुवात घकन महत्त्वपूणष 

छ? 

सकािात्मक सू्कल  सुरुवातले तपाईंको बच्चालाई 

संक्रमणकालमा ि त्यस पगछ िाम्रो गसके्न ि भलाईको 

परिणाम ल्याउने तर्ट  लानेछ। त्यसले तपाईंको बच्चाको 

पढाइ ि गवकासको गनिन्तिता कायम िाख्नमा मद्दत िदटछ 

ि उनीहरूलाई सुिगित, गवश्वस्त ि नयााँ मान्छे ि ठाउाँहरुमा 

जोगडएको महसुस िनट सहयोि िदटछ। 

 

घवद्यालयमा आफ्नो बच्चा भनाष गने बारे 

धेिैजसो प्राथगमक सू्कलहरुले केर्ाकेर्ीहरु सू्कल सुरु िनुट 

भन्दा एक वर्ट अगिनै, मे मगहनामा भनाट प्रगक्रया सुरु 

िदटछन्। तपाईंले सू्कलमा आफ्नो बच्चा भनाट ििेपगछ, 

सू्कल अगिको संक्रमणकालका कायटक्रम ि 

िगतगवगधहरूद्वािा सू्कल बािे जान्नकालािी अवसि गवस्ताि 

िनट सकु्नहुन्छ। वर्टको अन्त्य अगिनै सुरु ििेको 

संक्रमणकाल सबैभन्दा प्रभावकािी हुन्छ ि सू्कल शुरु 

ििेको पगहलो केही गदन सम्म त्यो तने्कि जान्छ। 

सू्कल थाल्नु अघिको सनक्रमणकालका कायषक्रम 

र गघतघवघधहरू 

सू्कल अगिको संक्रमणकालका कायटक्रम ि 

िगतगवगधहरूमा भाि गलनाले तपाईं ि तपाईंको बच्चालाई 

सू्कलमा के कस्तो हुदो ाँिहेछ भने्न बािे िाम्रो ज्ञदन हदसिल 

प्राप्त िनट मद्दत िनेछ ि अन्य केर्ाकेर्ीहरु संि ि सू्कलमा 

उपस्स्थत हुने परिवािहरु संि गमत्रता स्थागपत िनट मद्दत 

िनेछ। 
 

संक्रमण प्रघशक्षण र घवकास बारे घववरण 

तपाईं बच्चाको प्रािस्िक बाल्यकाल गशिकले transition 

learning and development statement (संक्रमण 

प्रगशिण ि गवकास गवविण-(संक्रमण गवविण) लेख्नहुनेछ। 

यो संक्रमण गवविणले तपाईंको बच्चाको रुिी, कौशल ि 

िमताहरूको संिेसिकरण िनेछ। यसले व्यस्िित 

आवस्यकतद ि गशिा िणनीगत पगन पगहिान िनेछ ता गक 

तपाईंको बच्चाको सू्कलले ि तयािी गने गशिकले तपाईंको 

बच्चाको बािेमा िााँडै थाहा पाउनेछन ि उपयुि गसके्न ि 

गसकाउने कायटक्रमको योजना तय िनेछन।  

यदी तपाईं OSHC (सू्कल समय बागहि िेखदेख िने सेवा) 

मा आफ्नो बच्चा पठाउने योजना बनाउदै हुनुहुन्छ भने, 

संक्रमण गवविण OSHC सेवामा पगन गदन सगकन्छ। यो 

संक्रमण गवविणले OSHC का गशिकहरूलाई तपाईंको 

बच्चाको रुगिहरु बािे योजना बनाउन ि प्रािस्िक 

बाल्यकाल, गवद्यालय ि OSHC बीि गनिन्तिता कायम िाख्न 

सहयोि िदटछ।  

यो संक्रमण गवविणले तपाईंलाई तपाईंको बच्चाले सू्कल 

अगिको संक्रमणकाल थालेपछी उनको पढाई बािे बुझ्न, 

सहयोि पुयाटउन, त्यसबािे संवाद िनट ि उनको पढाई बािे 
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वकालत िनट मद्दत िनेछ। तपाईंलाई आफ्नो बच्चाको पूिा 

संक्रमण गवविणको प्रगतगलगप उपलब्ध ििाइनेछ। 

तपाईंको बच्चाको संक्रमण गवविणमा तपाईंको बच्चाको 

नाम, जन्म गमती ि र्ोर्ो हुन्छ, थप तपाईंको नाम ि 

सम्पकट  गवविण सगहत आफ्नो बच्चाको केही व्यस्िित 

जानकािी हुन्छ। जगहले सान्दगभटक हुन्छ, त्यसमा तपाईंको 

बच्चालाई सहयोि पुयाटउने अन्य प्रािस्िक बाल्यकाल 

व्यवसायीकको नाम ि सम्पकट  गवविण पगन समावेश 

हुनेछ। 

संक्रमण गवविण सामान्यतया िौथो शत्रमा लेस्खन्छन्, ति 

यदी तपाईंको बच्चामा अशिता वा गवकासात्मक गढलाइ 

छ भने, तपाईंको बच्चाको प्रािस्िक बाल्यकाल गशिकले 

संक्रमण गवविण जुन/जुलाई वरिपरि लेख्न सक्छन् ता गक 

तपाईंको बच्चाको िुगनएको सू्कलले मद्दतका लािी 

आवश्यकतदहरु समावेश िनट तपाईंसंि कुिाकानी प्रािि 

िनट सक्छ। 

तपाईंको बच्चाका बािेमा तपाईलाई धेिै थाहा हुने भएकाले, 

गवविण तयाि िनटमा तपाईंको योिदान मूल्यवान छ। 

तपाईलाई संक्रमण गवविणको एक खण्ड भनटकालािी 

गनमन्त्रणा िरिनेछ। संक्रमण गवविणको यो खण्ड भनाटले 

तपाईं लिायत तपाईको बच्चालाई सू्कलले कसिी मद्दत 

िनट सक्छ भने्न कुिा जान्नलाई मद्दत िनेछ ता गक तपाईंहरु 

दुवैको सु्कलको सुरुवात िाम्रो हुनसक्छ। 

तपाईंको बच्चाले भनुट पने एउर्ा खण्ड पगन हुन्छ (कोही 

वयस्कको मद्दतमा, त्यो तपाईं हुनसकु्नहुन्छ वा प्रािस्िक 

बाल्यकाल गशिक)। यो खण्डमा सामान्यतया िेखागित्र 

समावेश हुन्छ जसमा तपाईंको बच्चा सू्कल प्रती केमा 

उतु्सक छन ि उनलाई सू्कल सुरु िने बािेमा के गबिाि छ 

भने्न कुिा िेकडट िरिएको हुन्छ। 

तपाईँको बच्चाको सू्कलसंग जानकारी कसरी 

बाघिन्छ 

सन २०१७ देस्ख, जब संक्रमणको गवविण सम्पन्न िरिन्छ, 

त्यसलाई बागडने(आर्दन प्रर्दन गररने)छ ि अनलाइन 

उपकिणको प्रयोि ििेि insight assessment platform 
(मूल्यांकन उपकिण/उपकिणयुि अनलाइन मंि)मा 

भण्डािण िरिनेछ। insight assessment platform मा 

प्रकाशन िरिएका सबै जानकािी अष्ट्र ेगलया गभत्र सुिगित 

भण्डािण िरिएको छ। 

Insight assessment platform सबै गभक्टोरियदकद 

सिकािी गवद्यालयमा पगहले देखी नै प्रयोिमा छ ि तपाईंको 

बच्चाले गसकाइ ि गवकासमा सामना ििेका िेकडट गसजटना 

िनट गवद्यालयलाई अनुमगत गदन्छ। केही क्याथोगलक ि 

स्वतन्त्र गवद्यालयहरुलाई पगन गवद्यालयलाई insight 

assessment platform मार्ट त तपाईंको बच्चाको 

संक्रमण गवविण प्राप्त हुन सक्छ वा गतनीहरूले तपाईंको 

बच्चाको प्रािस्िक बाल्यकाल सेवा संस्थाबार् कािजी वा 

गवद्युतीय प्रगतगलगप प्राप्त िनेछन। 

 

गशिा तथा प्रगशिण गवभाि (गवभाि)ले उसका केही 

कायटहरु बाह्य सेवा प्रदायकहरुलाई ठेक्कद गदन्छ। जहााँ यो 

हुन्छ, गवभािलाई डार्ा सुििाको ब्यवस्था पगन किाि 

प्रगक्रयाको रूपमा आवश्यक हुन्छ। गवभािले गवभािको 

जानकािीको िोपनीयता अनुपालनलाई सुगनगित िनट 

Insight Assessment Platform को िोपनीयता 

प्रभाव मूल्यांकन सञ्चालन ििेको छ। 

www.education.vic.gov.au/Pages/privacypolicy 
 

संक्रमण विव्य ि केही गवद्यालय भनाट डार्ाको जानकािी 

अनुिमन ि अनुसन्धान उदे्दश्यको लागि गवभािले प्रयोि 

िनट सक्दछ। यो जानकािी तथ्याङ्क र्ािममा प्रसु्तत हुनेछ 

(उदाहिणका लािी संख्या ि िेखांकन) ि व्यस्िित 

बच्चाहरुको नाम खुलाईदैन। 

 

Insight Assessment Platform को बािेमा थप 

जानकािीको लागि, गशिा तथा प्रगशिण गवभािलदई 

psts@edumail.vic.gov.au  मद सम्पकट  िनुटहोस्। 

थप जानकारीका लाघग 

http://www.education.vic.gov.au/Pages/privacypolicy
mailto:psts@edumail.vic.gov.au
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 www.education.vic.gov.au/transitiontoschool मद 

हेनुाहोलद। 

यो कािजात गबगभन्न भार्ाहरुमा अनुवाद िरिएको छ 

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

उिलब्ध छ। 

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

