
 

  

స్థిత్యంత్రం: పాఠశాల 
విద్య శుభారంభం కోసం 
Transition Learning and Development 

Statement పూర ంచడంలో కుట ంబాలకు 
సహాయకరంగా ఉండ ేమారగద్రశకాలు 
పాఠశాల విద్యకు సానుకూల పాారంభం ఎంద్ుకు ముఖ్యం? 

పాఠశాల విద్యకు సానుకూల పాారంభమనేది, స్థిత్యంత్ర 
కాలంలోనూ మర యు ఆప ై కూడా ఉత్తమంగా అభయస్థంచేంద్ుకు 
మర యు ఉత్తమ ఫలితాలను ప ందేంద్ుకు ఉపకర సుత ంది. 
స్థిత్యంత్ర ద్శ పాభావవంత్ంగా మర యు సానుకూలంగా ఉంటే మీ 
పథలల ల అభాయసం మర యు అభివృదిి నిరంత్రం కొనసాగేలా కూడా 
తోడపడుత్ ంది. అభాయస కొనసాగ ంపుప ై ఎకుువ శరది్ చూపారంటే 
మీ పథలల ల పాసుత త్ నడవడికకు మర యు వార  భవిష్యత్ త కు ఎంతో 
మేలు చేకూరుత్ ంది, అంతేకాకుండా వాళ్లల  ఎకుుడునాా 
సురక్షిత్ంగా, భద్ంాగా ఉండగలిగేలా నలుగర లోనూ చకుగా 
కలిస్థపో గలరు, అన్నా అరిం చేసుకుంటూ బుదిికుశలత్తో 
వయవరర ంచగలరు మర యు నిత్యకృతాయలు మొద్ల ైనవి సాఫీగా 
చేయగలరు. పాఠశాలకు వెళ్లల  పాారంభ ద్శ సానుకూలంగా 
ఉండటం యువత్లో లాఘవానిా పోా త్సహ ంచడంతో పతా్యక్ష 
సంబంధానిా కలిగ  ఉంట ంది. 
 

TRANSITION LEARNING AND DEVELOPMENT 

STATEMENT అంటే ఏమిటి? 

శ ైశవ ద్శ శిక్షణ కేందాాలు, పాఠశాలలు, పాఠశాల వేళ్ల త్రాాత్ 
పథలల ల శిక్షణ వహ ంచ ే కేందాాలు (OSHC) మర యు కుట ంబం, 
వీళ్లంద్రూ కూడా పథలల ల అభాయస ద్శలో మర యు అభుయనాతిలో 
కీలకపాత్ ా పో షథసాత రు. సంరక్షణ కేందాాలు, పాఠశాలలు మర యు 
కుట ంబీకుల వద్ద  సంపూరణ సమాచారం అంద్ుబాట లో 
ఉంచేంద్ుకు, పతాి ఒకు పథలల వాడికీ వారు పాఠశాల విద్యకు 
వెళ్లబో యే ముంద్ు అత్ని/ఆమె శ ైశవ ద్శ పథలల ల శిక్షణ కేంద్ాం 
నుండ ి వయకతతగత్ స్థిత్యంత్ర అభయసన మర యు అభివృదిి పకాటన 
(స్థిత్యంత్ర పకాటన) వాాయబడుత్ ంది. 
స్థిత్యంత్ర పకాటన శ ైశవ ద్శ శిక్షణ కేందాాలు మర యు పాఠశాలల 
మధ్య మీ పథలల ల అభయసన, అభివృదిి మర యు అభుయనాత్ లను 
గుర ంచిన సమాచారానిా వివర సుత ంద.ి స్థిత్యంత్ర పకాటన మీ 
పథలల ల ఆసకుత లు, నైెపుణాయలు మర యు సామరాి ాల గుర ంచి 
కుల పత ంగా వివర సుత ంది, ఆ వివరాలు సనాారక ఉపాధాయయులకు 
మీ పథలల ల అభాయస ద్శలో వాళ్ల  వయకతతగత్ ఇష్ాా యష్ాా లు, నడవడిక 
మర యు వార  కోసం అనుసర ంచాలిసన బో ధ్నా వూయహాలు 
మొద్ల ైనవి గుర తంచి వార  అభుయనాతికత పాట పడటంలో 
సహాయపడతాయ. 
మీ పథలల లు పాఠశాల విద్యను పాారంభించేటపుపడు, వార  మానస్థక 
పర ణతి అరిం చేసుకునేంద్ుకు, త్ద్నుగుణంగా మీ పథలలలకు 
భోద్న చేస్ ంద్ుకు ఈ స్థిత్యంత్ర పకాటన సహాయపడుత్ ంది. 
స్థిత్యంత్ర పకాటనలోని సమాచారం పసాుత త్ ఉపాధాయయులు మీ 
పథలల ల గుర ంచి అరిం చేసుకోవడానికత, వార కత త్గ నట ల గా బో ధ్నా 
పది్త్ లను పాల న్ చేసుకోవడానికత సహాయపడుత్ ంది. మీ పథలల లు 
OSHCకత పంప లా పాల న్ చేసుత నా పక్షంలో, స్థిత్యంత్ర పకాటన 
OSHC కేందాాలలోని శిక్షకులకు మీ పథలల ల గుర ంచి అరిం 
చేసుకొని, వార తో ఎలా మెలగాలో తెలుసుకోవడంలో 
ఉపకర సుత ంది.  



 

  

స్థిత్యంత్ర పకాటనలో మీ పథలలల ప రుల , పుటటాన రోజు, ఫో టో, మీ 
ప రు మర యు సంపదిాంపు వివరాలతో కూడిన కొంత్ వయకతతగత్ 
సమాచారం ఉంట ంది. ఇంద్ులో మీ పథలల లకు బో ధ్న చేస్థన ఇత్ర  
శ ైశవ ద్శ శిక్షకుల ప రుల  మర యు సంపదిాంపు వివరాలు కూడా 
ఉండవచుు. 
మీ పథలలల స్థిత్యంత్ర పకాటనకు అనుగుణంగా వయవరర ంచడం 
అంటే, పాఠశాల పాారంభానికత ముంద్ు, విదాయ సంవత్సరమంతా 
మీరు మీ పథలల లతో చేయంచిన పాఠశాలకు సంబంధించిన 
కారయకలాపాలు. 
స్థిత్యంత్ర పకాటనలోని ఏ భాగానిా నేను నింపవలస్థ ఉంట ంది? 

మీ పథలలల శ ైశవ ద్శ శిక్షకులు 1 మర యు 1.1 విభాగాలను 
పూర సాత రు. 
మీ పథలలలు ఏదైెనా అంగవైెకలయం లేదా ఎద్ుగుద్ల లోపాలను కలిగ  
ఉనాటలయతే, వార  శ ైశవ ద్శ శిక్షకులు 1.2వ విభాగానిా 
పూర ంచవచుు. మీ పథలలలకు సహాయ సరకారాలు అందించిన 
ఇత్ర శ ైశవ ద్శ శిక్షకులు కూడా ఈ విభాగంలో త్మ వంత్  
పాత్ాను పూర ంచవచుు. 
విభాగం 2: పథలల లు విభాగానిా మీ పథలల లు త్మకు బాగా తెలిస్థన 
మర యు సౌకరయవంత్ంగా భావించే ప ద్దల ఆధ్ారయంలో 
పూర ంచవలస్థ ఉంట ంది. 
విభాగం 3: కుట ంబం విభాగానిా మీరు పూర ంచవలస్థ ఉంట ంది. 
మీ పథలలల స్థిత్యంత్ర పకాటనలో మీ అభిపాాయాలను కూడా 
జోడించడం చాలా ముఖ్యంగా చెపపవచుు. మీకు సహాయం 
చేస్ ంద్ుకు ఈ విభాగంలో కొనిా పశాాలు ఉంటాయ. ఈ పశాాలలో 
కొనిా లేదా అనిాంటటకీ సమాధానాలను తెలియజేయడం దాారా, 
మీరు మీ పథలల ల పాసుత త్ ఉపాధాయయులు మర యు OSHC 

శిక్షకులు (వర తంచే పక్షంలో) మీ కుట ంబంతో మర యు పథలల లతో 
సర య ైన మారగంలో సపందించి, మీ పథలలల అభయసన మర యు 
అభివృదిికత తోడపడగలిగేలా చేసుకోగలరు. 

స్థిత్యంత్ర పకాటనలోని నా భాగానిా పూర ంచిన త్రాాత్ ఏమి 
జరుగుత్ ంది? 

మీరు 3వ విభాగం: కుట ంబం పూర ంచిన త్రాాత్, ఆ విభాగానిా 
మీ పథలలల శ ైశవ ద్శ శిక్షకులకు అంద్జేయండి. మీ పథలలలు 2వ 
విభాగం: పథలలలు పూర ంచడంలో మీరు సహాయపడి 
ఉండినటలయతే, దానిని కూడా 3వ విభాగంతో పాట  
అంద్జేయండి. 
మీ పథలలల శ ైశవ ద్శ శిక్షకులు స్థిత్యంత్ర పకాటనలోని అనిా 
విభాగాలను కోర ఢీకర ంచి, మీకు ఒక సంపూరణ కాపీని అంద్జేసాత రు. 
మీ పథలలల శ ైశవ ద్శ శిక్షకులు ఈ పూర ంపబడిన స్థిత్యంత్ర 
పకాటన కాపీలను, మీ పథలల ల పాఠశాల మర యు OSHC 

కేందాాలకు (వర తంచే పక్షంలో) కూడా అంద్జేయగలరు. 
మీ పథలలలు ఏ పాఠశాలకు హాజరు కాబో త్ నాారని మీరు 
ఖ్చిుత్ంగా చెపపలేని పర స్థిత్ లలో, మీ పథలలల శ ైశవ ద్శ 
శిక్షకులు మీకు స్థిత్యంత్ర పకాటనకు సంబంధించిన మరో కాపీని 
కూడా అంద్జేసాత రు త్దాారా మీరు మీ పథలల లను పంపబో యే 
పాఠశాలలో ఆ కాపీని మీరే అంద్జేయగలరు. 
మీరు స్ వా కేందాానికత 3వ విభాగం: కుట ంబం 
అంద్జేయనటలయతే, అపుపడు మీ పథలలల శ ైశవ ద్శ శిక్షకులు 
త్ను పూర ంచిన విభాగాలను మీ పథలల ల పాఠశాల మర యు 
OSHC కేందాానికత (వర తంచే పక్షంలో) అంద్జేస్థ, వాటట పకాటన 
కాపీలను మీకు కూడా అంద్జేయగలరు. 
ఈ సమాచారానిా పంచుకోవడం వలన స్థిత్యంత్రం 
విజయవంత్మైెంద్ని, పాఠశాలలలో ఇపపటట వరకు జరపథన 
పర శోధ్నలు మర యు అభిపాాయ స్ కరణలు తెలియజేసుత నాాయ. 
ఏది ఏమైెనపపటటకీ, మీ పథలల ల పాఠశాలతో మీ పథలల ల గుర ంచిన 
ఎట వంటట సమాచారానిా పంచుకోకూడద్ని మీరు 
నిరణయంచుకునాటలయతే, ద్యచేస్థ ఆ విష్యం గుర ంచి మీ 
పథలల ల శ ైశవ ద్శ శిక్షకులతో చర ుంచండి. 
మరిన్ని వివరాల కోసం 



 

  

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

సంద్ర శంచండి 

ఈ పత్ంా వివిధ్ భాష్లలోకత అనువదించబడాా య. వాటట లిం లు 
ఇకుడ అందించబడాా య 

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

 

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

