
 

  

قالية: بداية تالمرحلة اإلن

  ةللمدرس إيجابية
على ت ساعدة العائالمإرشادات توجيهية ل

 Transition Learning andلكماإ
Development Statement  بيان المرحلة(

 اإلنتقالية للتعلم والتنمية(

 ؟البداية اإليجابية للمدرسة مهمة لماذا تُعتبر

ل خال يتهرفاهو ملتعلم طفلك بالنسبة لمدرسة إلى نتائج أفضلل ةيجابيإلاية االبدتؤدي 

 ملكستمرار طفإالة وإيجابية فع  قالية تنمرحلة إضمان يدعم بعدها. ونتقال واإلمرحلة 

لتأسيس اأن بر على استمرارية التعلم يالتركيز بشكل كبيدرك  و.التعلم والنم على

تباط واإلرساعده على الشعور باألمان والثقة تالسابقة والحالية  متجارب طفلكعلى 

وللبداية اإليجابية للمدرسة  باألشخاص واألماكن واألحداث والروتين والتفاهمات.

 .التغلب على الصعوباتعلى  واداأل ةعالقة مباشرة في تعزيز قدر

 

 TRANSITION LEARNING ANDما هو 

DEVELOPMENT STATEMENT؟ 

المدرسة أوقات رعاية خارج الوخدمات خدمات الطفولة المبكرة، والمدارس، إن 

(OSHC )هيل لتسواألطفال.  يةتعلم ورفاهإحتضان في هم جميعاً شركاء عائالت وال

خدمة الطفولة المبكرة عائالت تقوم تبادل المعلومات بين الخدمات والمدارس وال

 )بيان  Transition Learning and Development Statementكتابةب

 نتقاله إلى المدرسة.إمرحلة طفل أثناء  بشكل فردي لكل( يةنتقالاإلالمرحلة 

ه و مم طفلكمعلومات حول تعل  ال بيان المرحلة اإلنتقالية يشارك  ينبيته ورفاهنمو 

 ماهتمامات طفلك يةنتقالاإلالمرحلة بيان لخص يووالمدارس. كرة خدمات الطفولة المب

دعم لواستراتيجيات التدريس الفردية أساليب التعامل  حدد أيضاً يو ومهاراته وقدراته

 .همفي رحلة تعل  طفلكم 

علم ت تأييدوالتحدث عن ودعم و فهم على المرحلة اإلنتقالية انبي مساعدكيأن يمكن 

حلة بيان المرتساعد المعلومات الواردة في و المدرسة.إلى  هنتقالمرحلة إأثناء  مطفلك

لم وتخطيط برامج التع معلى طفلكفي التعر ف المرحلة التمهيدية  يمعلماإلنتقالية 

وقات أرعاية خارج الإلى خدمة  مطفلكرغبون بأن يحضر ت مإذا كنت والتعليم المناسبة.

لتخطيط ل OSHCمعلمي  ساعديالمرحلة اإلنتقالية بيان  فإن، (OSHC)المدرسة 

 .المواقع المختلفة نتواصل بيودعم ال OSHCفي خدمات  مطفلكلمشاركة 

بما  ،على بعض المعلومات الشخصية مالخاص بطفلكبيان المرحلة اإلنتقالية يحتوي 

 صالوتفاصيل اات مسمكإ، باإلضافة إلى هوصورت هوتاريخ ميالد مسم طفلكإفي ذلك 

يين في مرحلة الطفولة المهنبسم وتفاصيل ااتصال إعلى  حتوي أيضاً ي قد. بكم

 .مالذين يدعمون طفلكخرين المبكرة اآل

إحدى أنشطة مرحلة المساهمة في بيان المرحلة اإلنتقالية الخاص بطفلكم تعتبر 

 قبل بدء المدرسة موطفلك مأنت هافي وايمكن أن تشاركالتي اانتقال إلى المدرسة 

 وطوال العام الدراسي.

 

 تعبئته؟ ناجب علييالذي المرحلة اإلنتقالية بيان من ء جز أي

 .بإكماله في مرحلة الطفولة المبكرة ممعلم طفلكيقوم  1.1و 1القسم 

عاني ي مإذا كان طفلكبإكماله في مرحلة الطفولة المبكرة  ممعلم طفلكيقوم  1.2القسم 

في مرحلة إعاقة. قد يساهم أيضا المهنيون اآلخرون من من تأخر في النمو أو 

 في هذا القسم. مالطفولة المبكرة الذين يدعمون طفلك

 مع شخص بالغ يعرفه ويشعر بالراحة م بإكمال هذا القسمطفلكيقوم  الطفل: 2القسم 

 في مرحلة الطفولة المبكرة. مأو معلم طفلك يكون هذا الشخص أنتمقد و. معه

وجهة نظركم ب وان تساهم. من المهم أيجب عليكم إكمال هذا القسم العائلة: 3القسم 

ألسئلة لى سلسلة من ا. يحتوي هذا القسم عمطفلكب ية الخاصنتقالالمرحلة اإلفي بيان 

سئلة األ جميعأو األسئلة بعض على . يمكن أن تساعد اإلجابة على اإلجابة تشجيعكمل

الستجابة بطرق مناسبة ل( ناسباً إذا كان ذلك م) OSHCخدمة ومعلم  ممعلم طفلك

هونم متعلم طفلك دعمستو موعائلتك ملطفلك  .و 

المرحلة  من بيان ناخاص بالجزء لاإكمال قوم بنأن بعد دث ما الذي سيح

 ؟اإلنتقالية

في مرحلة الطفولة  مالقسم إلى معلم طفلكقوموا بإعادة  : العائلة3القسم كملون عندما ت

إعادته مع قوموا ب، : الطفل2القسم إكمال في  مطفلك مقد ساعدت مالمبكرة. إذا كنت

 .3القسم 

لمرحلة افي مرحلة الطفولة المبكرة بتجميع جميع أجزاء بيان  مطفلكمعلم سوف يقوم 

 .عنه ملةتكمنسخة  معطيكسيو يةنتقالاإل

 انبيمن مكتملة نسخة  يضاً أكرة في مرحلة الطفولة المب ممعلم طفلك يعطيسوف 

 (.إذا كان ذلك مناسباً )  OSHCوخدمة ممدرسة طفلك ية إلىنتقالاإلالمرحلة 

 مفلكمعلم طعندها يعطيكم ، ممن المدرسة التي سيحضرها طفلك ينمتأكد وانوإذا لم تك

من  وانحتى تتمك يةنتقالاإلالمرحلة في مرحلة الطفولة المبكرة نسخة ثانية من بيان 

 ه.عند تسجيل متقديم نسخة إلى مدرسة طفلك

في مرحلة عندها يقوم معلم طفلكم إلى الخدمة، العائلة : 3القسم لم تقوموا بإعادة إذا 

)إذا  OSHC وخدمة ماألقسام المكتملة مع مدرسة طفلكبمشاركة الطفولة المبكرة 

 ها.ب وافظتحكي تل تهاركاشعن األقسام التي قام بمنسخة  معطيكيو كان ذلك مناسباً(

دعم تهذه المعلومات مشاركة وقد أشارت البحوث والتعليقات من المدارس إلى أن 

في مشاركة أي معلومات  ونترغب ا منتقال بنجاح إلى المدرسة. ومع ذلك، إذا كنتإلا

في مرحلة  ممر مع معلم طفلكاأل، يرجى مناقشة هذا تهمع مدرس معن طفلكمناسبة 

 الطفولة المبكرة.

 للحصول على المزيد من المعلومات 

 www.education.vic.gov.au/transitiontoschoolالرجاء زيارة الموقع 

 لقد تمت ترجمة هذه الوثيقة إلى مجموعة من اللغات والتي تتوفر على الموقع

ion.vic.gov.au/transitiontoschoolwww.educat. 
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