
 

  

CHUYỂN TIẾP: BẮT 
ĐẦU ĐI HỌC TÍCH 
CỰC 
Chỉ dẫn các gia đình hoàn thành 
Transition Learning and Development 
Statement 

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. Đảm bảo việc chuyển tiếp hiệu quả và 

tích cực cũng hỗ trợ việc tiếp tục học tập và phát triển của 

con quý vị. Chú trọng hơn vào việc tiếp tục học tập nghĩa 

là ghi nhận việc phát huy từ những trải nghiệm trước đây 

và hiện tại của con quý vị giúp các em cảm thấy an toàn, 

tự tin và gắn kết với con người, địa điểm, sự kiện, thói 

quen và vốn hiểu biết. Việc bắt đầu đi học tích cực có mối 

liên hệ trực tiếp đến việc nâng cao sự kiên định ở những 

người trẻ tuổi.  

TRANSITION LEARNING AND DEVELOPMENT 

STATEMENT LÀ GÌ? 

Những dịch vụ giáo dục tuổi ấu thơ, các trường phổ thông, 

dịch vụ Chăm Sóc Ngoài Giờ Học (OSHC) và các gia đình 

đều cùng nhau hợp tác nuôi dưỡng việc học tập và phúc 

lợi của các em. Để việc chia sẻ thông tin giữa các dịch vụ, 

trường học, và gia đình dễ dàng hơn, Transition Learning 

and Development Statement (Bản khai về việc Chuyển 

tiếp) của mỗi học sinh sẽ được dịch vụ giáo dục tuổi ấu thơ 

viết cho mỗi học sinh khi các em vào trường.  

Bản khai về việc Chuyển tiếp chia sẻ thông tin về việc học 

tập, sự phát triển và phúc lợi của con quý vị giữa các dịch 

vụ giáo dục tuổi ấu thơ và trường học. Bản khai về việc 

Chuyển tiếp tóm tắt sở thích, kỹ năng và khả năng của con 

quý vị và xác định cách tiếp cận cá nhân và chiến lược 

giảng dạy nhằm hỗ trợ con quý vị trong quá trình học tập. 

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

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

em chuyển tiếp vào trường học. Thông tin trong Bản khai 

về việc Chuyển tiếp giúp cho giáo viên lớp dự bị biết về 

con quý vị và lập kế hoạch chương trình học tập và giảng 

dạy phù hợp. Nếu quý vị đang lên kế hoạch cho con quý vị 

tham gia OSHC, Bản khai về việc Chuyển tiếp cũng sẽ 

giúp các nhà giáo dục của OSHC lập kế hoạch cho việc 

tham gia dịch vụ OSHC của con quý vị trong dịch vụ 

OSHC và hỗ trợ tính liên tục giữa các môi trường. 

Bản khai về việc Chuyển tiếp có chứa một số thông tin cá 

nhân gồm tên, ngày tháng năm sinh và ảnh của con quý vị, 

tên quý vị và thông tin liên lạc. Nó cũng có thể gồm tên và 

thông tin liên lạc của chuyên gia giáo dục tuổi ấu thơ đang 

hỗ trợ con quý vị.  

Đóng góp vào Bản khai về việc Chuyển tiếp của con quý vị 

là một trong những hoạt động chuyển tiếp vào trường học 

mà quý vị và các em có thể tham gia vào trước khi bắt đầu 

đi học và trong suốt năm học. 

TÔI ĐIỀN VÀO PHẦN NÀO TRONG BẢN KHAI VỀ 

VIỆC CHUYỂN TIẾP? 

Phần 1 và 1.1 sẽ do các nhà giáo dục tuổi ấu thơ của con 

quý vị hoàn thành. 

Phần 1.2 có thể do cho các nhà giáo dục tuổi ấu thơ của 

con quý vị hoàn thành nếu các em chậm phát triển hay có 

khiếm khuyết. Các chuyên gia giáo dục tuổi ấu thơ khác 

đang hỗ trợ con quý vị cũng có thể đóng góp cho phần 

này.  

Phần 2: Trẻ em sẽ do con quý vị hoàn thành cùng với một 

người lớn mà các em biết và cảm thấy thoải mái khi ở 

cùng. Người này có thể là quý vị hay nhà giáo dục tuổi ấu 

thơ của các em.  

Phần 3: Gia đình sẽ do quý vị điền. Đóng góp quan điểm 

của quý vị vào Bản khai về việc Chuyển tiếp của con quý vị 

là điều quan trọng. Phần này bao gồm nhiều câu hỏi gợi ý 

nhằm giúp gợi ý cho quý vị. Việc trả lời một số hay toàn bộ 

câu hỏi có thể giúp giáo viên của con quý vị hay các nhà 

giáo dục của OSHC (nếu có) tương tác với con quý vị và 

gia đình quý vị theo cách phù hợp, cũng như hỗ trợ việc 

học tập và phát triển của các em. 

ĐIỀU GÌ XẢY RA SAU KHI TÔI ĐÃ ĐIỀN PHẦN 

CỦA MÌNH TRONG BẢN KHAI VỀ VIỆC CHUYỂN 

TIẾP?  

Khi quý vị đã điền thông tin vào Phần 3: Gia đình, hãy gửi 

lại phần này cho nhà giáo dục tuổi ấu thơ của con quý vị. 

Nếu quý vị đã giúp con quý vị điền thông tin trong Phần 2: 

Trẻ em, hãy gửi lại phần này cùng với Phần 3.  

Các nhà giáo dục tuổi ấu thơ của con quý vị sẽ tổng hợp 

tất cả các phần của Bản khai về việc Chuyển tiếp và gửi 

cho quý vị một bản hoàn chỉnh.  



 

  

Các nhà giáo dục tuổi ấu thơ của con quý vị cũng sẽ chia 

sẻ Bản khai về việc Chuyển tiếp hoàn chỉnh với trường học 

của các em và dịch vụ OSHC (nếu có). 

Nếu quý vị không chắc chắn con quý vị sẽ học trường nào, 

các nhà giáo dục tuổi ấu thơ của các em sẽ cung cấp cho 

quý vị Bản khai về việc Chuyển tiếp thứ hai để quý vị có 

thể cung cấp cho trường học của con quý vị một bản khi 

quý vị đăng ký nhập học cho các em. 

Nếu Phần 3: Gia đình chưa được gửi lại cho dịch vụ, các 

nhà giáo dục tuổi ấu thơ của con quý vị sẽ chia sẻ những 

phần đã hoàn thành cho trường học của các em và dịch vụ 

OSHC (nếu có) và đưa cho quý vị một bản về những gì 

được chia sẻ để quý vị lưu giữ.  

Nghiên cứu và ý kiến đóng góp từ trường học cho thấy 

việc chia sẻ thông tin này giúp cho việc chuyển tiếp vào 

trường thành công. Tuy nhiên, nếu quý vị không muốn chia 

sẻ bất kì thông tin nào liên quan đến con quý vị với trường 

học của các em, vui lòng trao đổi việc này với các nhà giáo 

dục tuổi ấu thơ của các em.  

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN 

Vui lòng truy cập 

www.education.vic.gov.au/transitiontoschool 

Tài liệu này được dịch thuật sang nhiều ngôn ngữ cộng 

đồng và có sẵn tại 

www.education.vic.gov.au/transitiontoschool 
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