
 

  

 منتقلی: اسکول

 کے لئے ایک مثبت

 آغاز
  Transition Learning and خاندانوں کو

Development Statement مکمل کرنے 

 اصولمدد کرنے کے رہنما  ںیم

 اسکول کیلئےایک مثبت آغاز کیوں

 اہم ہے؟

مثبت آغازآپکے بچے کومنتقلی کے عرصے کے دوراناسکول کا ایک   

 اور اس کے بعد بھی بہتر تعلیم اور خوشحالی کی طرف لے جاتا ہے ۔ 

رکھنے  موثراور مثبت منتقلی کی بدولت آپکے بچے کو بدستور تعلیم جاری  

زور ادہیکے تسلسل پر ز تعلیماورترقی کرتے رہنے میں بھی مدد ملتی ہے ۔   

کو  میرتع اسہوئی ہوتی کے پہلے اور موجودہ تجربات پر اپنے بچے کراپ دے  

نےکرواتے ہیں جس سے انہیں محفوظ محسوس کرنے ، پر اعتماد رہ میتسل  

سے جڑے مقامات، واقعات، معموالت اور مفاہمتاوردوسرے لوگوں ،   

اور مثبت آغاز ہونے کیا ااسکول کرہنے میں مدد ملتی ہے ۔   

براہ راست  ایک ںیم نےیلچک کو فروغ د انیکے درم وںنوجوان  

۔  ہے موجود تعلق . 

TRANSITION LEARNING AND  

 DEVELOPMENT STATEMENT   ہے؟کیا 

  (OSHC)ابتدائی بچپن کیلئے خدمات ، اسکول ، اسکول کے بعد کی نگہداشت 

 پرورش یک تندرستیاور  میتعل یبچوں کسب اہل خانہ  اور فراہم کرنے والے 

۔ معلومات کو مختلف خدمات ، اسکولوں اورخاندانوں میں دار ہیں۔ میں حصہ 

 Transition Learningتقسیم کرنے کا کام آسان بنانے کیلئے 

ابتدائی بچپن کیبیان(  ا)منتقلی ک   and Development Statement 

ی یہخدمات کے لوگ ہر بچے کے لئے لکھتے ہیں اورپھر بچوں کے ساتھ ہ  

جاتا ہے ۔  بیان اسکول بھیجا    

آپ انیخدمات اور اسکولوں کے درم یبچپن ک یابتدائمیں  انیکے ب یمنتقل  

۔ یںجاتی ہی شیئر ک معلومات ںیاور بہبود کے بارے م یترق م،یتعل یبچے ک کے 

  انیہ بکا خالص توںی، مہارت اور صالح بچے کے مفادات آپکے انیکا ب یمنتقل

ر اورنظ طہنق یانفراد ےآپ کے بچے ک میںکے سفرحصول علم اور  کرتا ہے  

کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے  ۔     شناخت یک یحکمت عمل یسیتدر  

  ،مجھ سکیںاپنے بچے کی تعلیم کو س آپکی مدد کرتا ہے کہ آپ انیکا ب یمنتقل

نکی گفتگوکرسکیں جب ا اس دوران ںیکے بارے ماس ، کرسکیںمدد  اس میں

 اسکول

ے اساتذہ کیلئے منتقلی جاری ہو ۔ منتقلی کے بیان میں موجود معلومات ، پریپ ک  

نصوبہ کو آپکے بچے کو جاننے اور مناسب تعلیم اورتعلیمی پروگراموں کی م  

 بھیجنے کا OSHC بندی کرنے میں مدد کرتی ہے ۔ اگر آپ اپنے بچے کو

مدد کرتا ہے  بھی  یکےاساتذہ ک OSHCمنصوبہ بنا رہے ہیں تومنتقلی کا بیان 

خدمات میں آپکے بچے کی مصروفیات میں مدد کیلئے منصوبہ  OSHC وہ کہ

 بنا سکیں اورترتیبات کے درمیان تسلسل قائم رکھ سکیں ۔ 

 شامل ہونگی  ذاتی معلومات بھی منتقلی کے بیان میں آپکے بچے کی کچھ

 پکا نام پیدائش اور تصویراور اسکے عالوہ آ جس میں بچے کا نام ، تاریخ

 ابتدائی بچپن میں مدد تفصیالت بھی موجود ہونگی ۔ اور  اور رابطے کی

 کے نام اوررابطے کی تفصیالت بھی شامل  کرنے والے دوسرے اساتذہ

 کی جائینگی ۔  

 

  یتعاون اسکول ک آپ کا ںیم انیکے ب یمنتقل یآپ کے بچے ک

 شروع ہونےآپ اور آپ کے بچے کو اسکول میں  یمنتقل ںیم وںیسرگرم

 سے ںیمنے ، شرکت کر  کیلئےسال بھر میںاوراسکول  قبلسے  

 ہے کیا

 

کا کونسا حصہ مجھے مکمل کرنا ہے؟منتقلی کے بیان   

آپ کے بچے کے ابتدائی بچپن کے معلم کو مکمل  1۔1اور  1حصہ   

 کرنا ہے ۔ 

آپ کے بچے کے ابتدائی بچپن کے معلم کومکمل کرنا ہوگا  1۔2حصہ   

ن کےمیں تاخیر یا معذوری کا مسئلہ ہے ۔ بچپ تریبچے کو بڑھواگر آپکے   

 دوسرے پیشہ ور جنہوں نے آپکے بچے کو مدد دی ہو وہ بھی اس حصے 

 میں شریک ہو سکتے ہیں ۔ 

کو ۔  دی چائلڈ آپکے بچے کو کسی ایسے بالغ کی مدد کے ساتھ جس2حصہ   

یہ خود آپ وہ جانتے ہوں اور جسکے ساتھ پرسکوں محسوس کرتے ہوں ۔   

 یا بچے کا ابتدائی بچپن کا معلم ہوسکتے ہیں ۔  

  یبچے کاپنے اآپ ک  آپکو مکمل کرنا ہے ۔دی فیملی ۔ 3حصہ 

اظہار اکرنے کے لئے اپنے نقطہ نظر ککو مکمل  انیکے ب یمنتقل  

۔ اس حصے میں سوالوں کا ایک سلسلہ ہے جو آپکی  ہے یضرور  

ان میں سے ایک یا تمام سوالوں کے جواب  مدد کیلئے اشارے دیگا ۔  

 کے معلم OSHCاور  دینے سے آپکے بچے کے اساتذہ 

 )جہاں قابل اطالق ہو( مناسب طریقے سے آپکو اور آپکے اہل خانہ 

 کوجواب دے سکیں گے اور آپکے بچے کی تعلیم اور ترقی میں  

 مدد کرسکیں گے ۔  

 

 میرے منتقلی کا بیان مکمل کرنے 

  کیا ہوگا ؟کے بعد 

مکمل کرلیں تو اپنے بچے کے ابتدائی دی فیملی : 3جب آپ حصہ    

۔ 2بچپن کے معلم سے مالقات کریں ۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو حصہ   

: دی چائلڈ پرواپس جائیں ۔  3مکمل کرنے میں مدد دی ہے تو حصہ   

 آپکے بچے کا ابتدائی بچپن کا معلم  منتقلی کے بیان کے 

کریگا اور آپکو ایک مکمل نقل تمام حصے مکمل  

 فراہم کریگا ۔

آپکے بچے کا ابتدائی بچپن کا معلم ، منتقلی کے بیان کی ایک مکمل نقل کوآپکے 

اتھ بھی سکی خدمت )جہاں قابل اطالق ہو( کے  OSHC بچے کے اسکول اور

 شیئر کریگا  ۔ 

 

 

 



 

  

ا وگاگر آپکو یہ یقین نہیں ہے کہ آپکا بچہ کونسے اسکول میں داخل ہ  

یک تو آپکے بچے کا ابتدائی بچپن کا معلم آپکو منتقلی کے بیان کی ا  

اسکول میں داخلے کے وقت ےفراہم کریگا جو آپ بچے ک دوسری نقل  

کتے ہیں ۔  ساسکول کو فراہم کر  

 

 واپس نہیں کیا گیا تو ہمیں: دی فیملی 3اگر حصہ 

 آپکے بچے کا ابتدائی بچپن کا معلم مکمل کردہ حصے آپکے

 خدمت )جہاں قابل اطالق ہو( کے OSHCبچے کے اسکول اور 

 کریگا اور آپ کو اسکی ایک نقل فراہم کریگا ۔ شیئر ساتھ 

 

کہ ہے ایاشارہ د اس بات کا نے اور رائے قیتحق کی جانب سےاسکولوں   

کی  یمنتقل ابیکام کیا ںیاسکول مسے  معلومات کا اشتراک کرنے  نا   

بچے کے  آپ اپنے بچے کی کوئی متعلقہ معلومات اپنےر گالبتہ ا  مدد ملتی ہے۔

 اسکول سے شیئر نہیں کرنا چاہتے تو اپنے بچے کے ابتدائی بجپن

 کے معلم سے بات کریں ۔  

 مزید معلومات کیلئے 

 www.education.vic.gov.au/transitiontoschool یہاں رابطہ کریں 

یہ دستاویز کئی زبانوں میں ترجمہ کی گئی ہے جو یہاں دستیاب ہیں ۔  

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