
 

  

GEÇİŞ: OKULA 
OLUMLU BİR 
BAŞLANGIÇ 
Aileler için bilgilendirme belgesi 

Siz ve çocuğunuz bu yıla alışırken, okula başlamak çok 

uzak görünmektedir. Okula başlamak hem zorlu hem 

de heyecan verici olabilir ve bu bilgilendirme belgesi 

çocuğunuzun erken çocukluk programının yıl 

ilerledikçe sizi ve çocuğunuzun okula geçişini nasıl 

destekleyeceği hakkında bazı bilgiler sunmaktadır. 

Çocuğunuz halihazırda yaşam içinde birçok küçük ve 

büyük geçişler yaşamıştır. Çocuğunuzun yeni/daha az 

tanınan ortamlara (örneğin tatile gittiğinizde, çocuk 

bakımına veya kreşe başlarken, oyun buluşmalarına 

giderken, hatta bir etkinlik veya bir alışkanlıktan başkasına 

geçiş yaparken) nasıl tepki gösterdiği, çocuğunuzun yeni 

durumlara nasıl tepki gösterdiğine ve onun en iyi şekilde 

nasıl destekleneceğine ilişkin bir görünüm sunar. 

OKULA OLUMLU BİR BAŞLANGIÇ NİÇİN 

ÖNEMLİDİR? 

Okula olumlu bir başlangıç, çocuğunuz için geçiş sırasında 

ve ilerisinde daha iyi öğrenim ve gönenç sonuçlarına yol 

açar. Çocuğunuzun öğrenimini ve gelişimini sürdürmesinin 

desteklenmesine yardımcı olur ve kendisini güvencede, 

kendinden emin ve yeni insanlara ve yerlere bağlantılı 

hissetmede onu destekler. 

ÇOCUĞUNUZU OKULA KAYDETTİRMEK  

Çoğu ilkokullar, kayıt işlemlerini çocuklar okula 

başlamadan önceki yıl içinde, Mayıs ayında başlatır. 

Çocuğunuzu okula kaydettirdiğinizde, okula geçiş 

programları ve etkinlikleri aracılığıyla okulu öğrenme 

fırsatlarını en üst düzeye getirebilirsiniz. En etkili geçişler 

yıl sonundan epey önce başlar ve okulun ilk birkaç 

gününden epey sonraya kadar sürer. 

OKULA GEÇİŞ PROGRAMLARI VE ETKİNLİKLERİ 

Okula geçiş programlarında ve etkinliklerinde yer almak, 

size ve çocuğunuza, okulun nasıl olacağını daha iyi 

anlamanızda ve diğer çocuklar ve ailelerle dostluklar 

kurmanızda yardımcı olacaktır. 

GEÇİŞ ÖĞRENİMİ VE GELİŞİMİ BİLDİRGESİ 

Çocuğunuzun erken çocukluk öğretmeni bir Transition 

Learning and Development Statement (Geçiş Bildirgesi) 

yazacaktır. Bu Geçiş Bildirgesi çocuğunuzun ilgi alanlarını, 

becerilerini ve yeteneklerini özetleyecektir. Ayrıca, 

çocuğunuzun okulunun ve hazırlık öğretmeninin 

çocuğunuzu çabucak tanıması ve uygun öğrenim ve 

öğretim programları planlayabilmesi için bireysel 

yaklaşımları ve öğretim stratejilerini belirtecektir. 

Çocuğunuzu Okul Saatleri Dışında Bakım (OSHC) 

servisine göndermeyi planlıyorsanız, Geçiş Bildirgesi 

OSHC servisi ile de paylaşılabilir. Geçiş Bildirgesi, OSHC 

eğitmenlerinin çocuğunuzun ilgi alanları için plan 

yapmalarına ve erken çocukluk, okul ve OSHC arasındaki 

sürekliliği desteklemelerine yardımcı olur. 

Geçiş Bildirgesi, çocuğunuz okula geçerken onun 

öğrenimini anlamanıza, desteklemenize, o konuda iletişim 

kurmanıza ve korumanıza yardımcı olabilir. Çocuğunuzun 

tamamlanmış Geçiş Bildirgesinin bir kopyası size 

verilecektir. 

Çocuğunuzun Geçiş Bildirgesi çocuğunuz hakkında, onun 

adını, doğum tarihini ve fotoğrafını artı sizin adınızı ve ilişki 

bilgilerinizi içeren bazı kişisel bilgileri kapsar. Konu ile ilgili 

olduğunda, çocuğunuzu desteklemekte olan diğer çocukluk 

profesyonellerinin adlarını ve ilişki ayrıntılarını da 

kapsayacaktır. 

Geçiş Bildirgeleri genellikle 4’üncü Dönem’de yazılır ama 

çocuğunuzda bir engellilik veya gelişimsel gecikme varsa, 

çocuğunuzun erken çocukluk eğitmeni, sizinle ve 

çocuğunuzun seçilmiş olan okuluyla, gerekli kaynaştırma 

destekleri hakkında görüşmelerin başlatıcısı olan erken bir 

Geçiş Bildirgesi’ni Haziran/Temmuz civarında yazabilir.  

Çocuğunuz hakkında bilginiz çok fazla olduğundan, 

bildirgeye yapacağınız katkı değerlidir. Geçiş Bildirgesi’nin 

bir bölümünü doldurmaya davet edileceksiniz. Geçiş 

Bildirgesi’nin bu bölümünü doldurmak, her ikinizin de okula 

harika bir başlangıç yapabilmeniz için okulun size nasıl 

yardımcı olabileceğini öğrenmede yararı olacaktır. 

Ayrıca (siz veya erken çocukluk öğretmeni olabilecek bir 

yetişkinin yardımıyla) çocuğunuzun dolduracağı bir bölüm 

de vardır. Bu bölüm genellikle bir çizim içerir ve 

çocuğunuzun okul hakkında neyi merak ettiğini ve okula 

başlamak hakkındaki düşüncelerini kaydeder. 



 

  

ÇOCUĞUNUZUN OKULUYLA BİLGİ NASIL 

PAYLAŞILIR 

2018’den itibaren, Geçiş Bildirgesi, Insight Assessment 

Platform ‘da (değerlendirme aygıtlarını/araçlarını içeren bir 

çevrimiçi platform) barındırılan bir çevrimiçi aygıtı 

kullanılarak tamamlanacak, paylaşılacak ve 

depolanacaktır. Insight Assessment Platform’da 

barındırılan tüm bilgiler Avustralya içinde güvenlikli olarak 

depolanır.  

Insight Assessment Platform halihazırda tüm Victoria 

hükümet okullarında kullanılmaktadır ve okullara 

çocuğunuzun öğrenim ve gelişimine ilişkin kalıcı kayıtlar 

yaratmaları için olanak tanır. Bazı Katolik ve Bağımsız 

okullar da çocuğunuzun Geçiş Bildirgesi’ni Insight 

Assessment Platform aracılığıyla alabilir veya 

çocuğunuzun erken çocukluk servisinden bir kâğıt veya 

elektronik kopya alacaklardır. 

Eğitim ve Öğretim Bakanlığı (Bakanlık), işlevlerinden 

bazılarını sözleşmeyle dış hizmet sağlayıcılara devreder. 

Bunun olduğu yerlerde Bakanlık, sözleşme işleminin bir 

parçası olarak veri güvenlik önlemleri ister. Bakanlık, 

Bakanlığın Bilgi Gizliliği Politikasına uyulmasını sağlamak 

için Insight Assessment Platform’un bir gizlilik pekiştirme 

değerlendirmesini yürütmüştür. 

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

Geçiş Bildirgesi’nden ve bazı okul kayıt verilerinden bilgiler 

Bakanlık tarafından izleme ve araştırma amacıyla 

kullanılabilir. Bu bilgiler istatistiksel formda sunulur (örn. 

sayılar ve grafikler) ve çocukların adlarını vermez. 

Insight Assessment Platform hakkında daha fazla bilgi için 

psts@edumail.vic.gov.au. adresinden Eğitim ve Öğretim 

Bakanlığı ile ilişkiye geçin. 

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN 

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

edin 

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

sitesinde bulunan bir dizi dile tercüme edilmiştir. 
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