
 

  

CHUYỂN TIẾP: BẮT 
ĐẦU ĐI HỌC TÍCH 
CỰC 
Tờ thông tin dành cho gia đình  

Vì khi quý vị và con em bước vào năm học này, việc 

bắt đầu đi học dường như là một chặng đường dài. 

Bắt đầu đi học có thể là thử thách và cả sự thú vị, và 

tờ thông tin này cung cấp một số thông tin về cách 

thức chương trình tuổi ấu thơ của con quý vị sẽ hỗ trợ 

quý vị và con quý vị trong việc chuyển tiếp vào trường 

học trong năm học này. 

Con quý vị đã được trải nghiệm nhiều lần chuyển tiếp lớn 

và nhỏ trong cuộc sống. Cách con quý vị phản ứng với 

những môi trường mới/ít quen thuộc (ví dụ, khi quý vị đi 

nghỉ, bắt đầu đi nhà trẻ hay mẫu giáo, tham gia ngày hội 

vui chơi, hay thậm chí chuyển tiếp từ một hoạt động hoặc 

thói quen sang một hoạt động hoặc thói quen khác) cho 

chúng ta một bức tranh về cách con quý vị phản ứng với 

những tình huống mới và cách tốt nhất để hỗ trợ các em. 

VÌ SAO BẮT ĐẦU ĐI HỌC TÍCH CỰC LẠI QUAN 

TRỌNG? 

Bắt đầu đi học tích cực sẽ mang đến kết quả học tập và 

phúc lợi tốt hơn cho con quý vị trong cả quá trình chuyển 

tiếp và sau đó nữa. Nó giúp con quý vị tiếp tục học tập và 

phát triển và giúp các em cảm thấy an toàn, tự tin và gắn 

kết với con người và địa điểm mới.  

ĐĂNG KÍ NHẬP HỌC CHO CON QUÝ VỊ 

Đa số các trường tiểu học bắt đầu quy trình đăng ký nhập 

học trong tháng 5 của năm trước khi trẻ bắt đầu đi học. Khi 

quý vị đăng kí nhập học cho con mình, quý vị có thể mở 

rộng tối đa cơ hội tìm hiểu về nhà trường thông qua các 

chương trình và hoạt động chuyển tiếp vào trường. Việc 

chuyển tiếp vào trường hiệu quả nhất là bắt đầu trước khi 

kết thúc năm và kéo dài đến tận những ngày đầu tiên của 

năm học.  

CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ HOẠT ĐỘNG CHUYỂN 

TIẾP VÀO TRƯỜNG 

Tham gia các chương trình và hoạt động chuyển tiếp vào 

trường sẽ giúp quý vị và con quý vị hiểu rõ hơn về trường 

và xây dựng tình bạn với các trẻ em và gia đình khác sẽ 

học chung trường.  

BẢN KHAI CHUYỂN TIẾP HỌC TẬP VÀ PHÁT 

TRIỂN 

Giáo viên tuổi ấu thơ của con quý vị sẽ viết bản Transition 

Learning and Development Statement (Bản khai về việc 

Chuyển tiếp). Bản khai về việc Chuyển tiếp này sẽ tóm tắt 

sở thích, kỹ năng và khả năng của con quý vị. Nó cũng sẽ 

nhận diện cách thức tiếp cận cá nhân và chiến lược giảng 

dạy để nhà trường và giáo viên lớp dự bị của con quý vị có 

thể biết về các em một cách nhanh chóng và lên chương 

trình học tập và giảng dạy phù hợp. 

Nếu quý vị đang lên kế hoạch gửi con quý vị cho dịch vụ 

Chăm Sóc Ngoài Giờ Học (OSHC), Bản khai về việc 

Chuyển tiếp cũng có thể được chia sẻ với dịch vụ OSHC. 

Bản khai về việc Chuyển tiếp giúp cho các nhà giáo dục 

OSHC lập kế hoạch về sở thích của con quý vị và hỗ trợ 

sự tiếp nối giữa tuổi ấu thơ, trường học và OSHC. 

Bản khai về việc Chuyển tiếp có thể giúp quý vị hiểu, hỗ 

trợ, trao đổi và ủng hộ việc học của con quý vị ngay khi các 

em chuyển tiếp vào trường. Quý vị sẽ được cung cấp một 

bản đầy đủ Bản khai về việc Chuyển tiếp của con quý vị. 

Bản khai về việc Chuyển tiếp của con quý vị có chứa một 

số thông tin cá nhân về con quý vị, bao gồm tên, ngày 

tháng năm sinh và ảnh, cùng với tên quý vị và thông tin 

liên lạc. Nếu có liên quan, Bản khai về việc Chuyển tiếp 

cũng sẽ có tên và thông tin liên lạc của các chuyên gia 

giáo dục tuổi ấu thơ đang hỗ trợ cho con quý vị.  

Bản khai về việc Chuyển tiếp thường được viết trong Học 

kì 4, nhưng nếu con quý vị bị khiếm khuyết hay chậm phát 

triển, thì các nhà giáo dục tuổi ấu thơ của các em có thể 

viết Bản khai về việc Chuyển tiếp sớm hơn, trong vòng 

khoảng tháng 6 hay tháng 7, để khởi xướng việc trao đổi 

với quý vị và trường học được lựa chọn cho con quý vị về 

những hỗ trợ cần phải có. 

Vì quý vị là người hiểu rõ con mình nhất, nên sự đóng góp 

của quý vị vào bản chuyển tiếp là vô cùng quý giá. Quý vị 

vui lòng điền thông tin vào một phần của Bản khai về việc 

Chuyển tiếp. Điền thông tin vào phần này của Bản khai về 

việc Chuyển tiếp sẽ giúp nhà trường biết cách có thể hỗ 

trợ cho quý vị và con quý vị để cả hai có thể bắt đầu đi học 

thành công.  

Ngoài ra còn có một phần cho con quý vị điền vào (với sự 

trợ giúp của người lớn, có thể là quý vị hoặc giáo viên tuổi 

ấu thơ). Phần này thường có một bức tranh vẽ và ghi lại 

những gì con quý vị hiếu kì về trường học và những gì các 

em nghĩ về việc bắt đầu đi học.  



 

  

THÔNG TIN ĐƯỢC CHIA SẺ VỚI TRƯỜNG HỌC 

CỦA CON QUÝ VỊ NHƯ THẾ NÀO  

Năm 2018, Bản khai về việc Chuyển tiếp sẽ được hoàn 

thành, chia sẻ và lưu trữ qua một công cụ lưu trữ trực 

tuyến Insight Assessment Platform (một hệ thống trực 

tuyến gồm các công cụ/dụng cụ đánh giá). Tất cả thông tin 

lưu trữ trên Insight Assessment Platform được lưu trữ an 

toàn trong nước Úc.  

Insight Assessment Platform đã được sử dụng ở tất cả các 

trường công lập ở Victoria và nó cho phép các trường học 

tạo hồ sơ dài hạn về việc học tập và phát triển của con quý 

vị. Một số trường công giáo và trường tư thục cũng có thể 

nhận Bản khai về việc Chuyển tiếp của con quý vị thông 

qua Insight Assessment Platform, hoặc họ sẽ nhận bản in 

hay bản điện tử từ dịch vụ giáo dục tuổi ấu thơ của con 

quý vị.  

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ) ký hợp đồng giao một số 

nhiệm vụ của mình cho các đơn vị cung cấp dịch vụ bên 

ngoài. Trong trường hợp này, Bộ sẽ yêu cầu có các biện 

pháp bảo đảm quyền riêng tư như là một phần trong quá 

trình giao nhiệm vụ. Bộ đã thực hiện việc đánh giá tác 

động đến quyền riêng tư của Insight Assessment Platform 

nhằm đảm bảo việc tuân thủ Chính sách Quyền riêng tư 

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

Bộ có thể sử dụng thông tin từ Bản khai về việc Chuyển 

tiếp và một số dữ liệu đăng ký nhập học cho mục đích 

giám sát và nghiên cứu. Thông tin này sẽ được thể hiện ở 

dạng thống kê (ví dụ như là con số và bảng biểu) và sẽ 

không nêu tên riêng từng học sinh.  

Để biết thêm thông tin về Insight Assessment Platform, vui 

lòng liên hệ Bộ Giáo dục và Đào tạo tại 

psts@edumail.vic.gov.au. 

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN  

Vui lòng truy cập 

www.education.vic.gov.au/transitiontoschool 

Tài liệu này được dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau và 

có sẵn tại www.education.vic.gov.au/transitiontoschool. 
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