
 

 

 

 

 

[Insert name of recipient and address here (optional)] 

 

 
የተወደዳቹህ ወላጆች እና ተንከባካቢዎች 

 
የልጅዎ የሽግግር ትምህርት እና የእድገት የጽሁፍ ማስረጃ 

 
የልጅዎን የትምህርት ቤት ጅማሬ መልካም ለማድረግ የሚደረገውን ጥረት ለማገዝ የሽግግር ትምህርት እና የእድገት የጽሁፍ ማስረጃን 
እያዘጋጀን ነው።  የሽግግር የጽሁፍ ማስረጃው ስለ ልጅዎ መማር እና ደህንነት መረጃን ለሚከተሉት አካላት ለማካፈል ዋና መንገድ ነው፡ 

 ለእርስዎ 

 እኛ ለምናቀርበው አገልግሎት 

 ለልጅዎ የወደፊት ትምህርት ቤት 

 ለወደፊት የልጅዎ ከትምህርት ሰአት ውጭ ያሉ የእንክብካቤ አገልግሎቶች (OSHC) (ይህንን አገልግሎት የሚያገኝ ከሆነ)። 

 
የሽግግር የጽሁፍ ማስረጃው ስለሚከተሉት ጉዳዮች መረጃ ይኖረዋል 

 የልጅዎ ፍላጎቶች ፣ ብቃቶች እና ችሎታዎች  

 ልጅዎን በተሻለ እንዲማር እንዴት መደገፍ እንደሚቻል። 
ይህ መረጃ ትምህርት ቤቱ ልጅዎን በተሻለ ሁኔታ ለመደገፍ ይረዳዋል።  

 
እርስዎ የሚከተለውን እንዲያደርጉ እንፈልጋለን 

 
የሽግግር የጽሁፍ ማስረጃ በልጅዎ ቅድመ ትምህርት ቤት አስተማሪ፣ በእርስዎ እና በልጅዎ የሚሞሉ የተለያዩ ክፍሎች አሉት።  እባክዎ ክፍል 

3: ቤተሰብ የሚለውን ከሞሉ  [ እና ልጅዎን ክፍል 2: ታዳጊ ህጻናት የሚለውን ክፍል ሲሞላ ከረዱት ] በኋላ ወደ እኛ አገልግሎት 

ከ[insert date here] በፊት ይመልሱት።  

 
የእርስዎ ግብአት ጠቃሚ ነው ነገርግን ግዴታ አይደለም። የልጅዎ ፕሬፕ አስተማሪ (እና የእነሱ OSHC አስተማሪ (ልጅዎ ወደ OSHC 

የሚሄድ ከሆነ)) ስለ ልጅዎ የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖራቸው እና ለልጅዎ የመማር እና የደህነነት ሁኔታ እቅድ እንዲያወጡ ይረዳቸዋል።  

 
ቀጥሎ ምን ይደረጋል? 

 
የልጅዎ የቅድመ ትምህርት ቤት አስተማሪ ሁሉንም የሽግግር የጽሁፍ ማስረጃ ክፍሎች አንድ ላይ ካሰባሰበ በኋላ ቅጅውን ለእርስዎ 

ይሰጥዎታል። ኖቬምበር (ህዳር) ላይ የልጅዎ ትምህርት ቤት ይህ ቅጂ ይደረሰዋል። የቤተሰብ እና የህጻናት ልጆችን ክፍሎች ካላጠናቀቁ 

ቀሪው የሽግግር የጽሁፍ ማስረጃ ብቻ ለልጅዎ ትምህርት ቤት እና አስፈላጊ ከሆነም ለOSHC አገልግሎታቸው ይሰጣል። 

 
መረጃ ማካፈል ልጆች በተሳካ ሁኔታ ወደ ትምህርት ቤት የሚያደርጉትን ሽግግር እንደሚረዳ የተደረገ ጥናት ያሳያል። ነገር ግን የሽግግር 

የጽሁፍ ማስረጃው ለልጅዎ ትምህርት ቤት እንዲሰጥ የማይፈልጉ ከሆነ እባክዎ ከልጅዎ የቅድመ ትምህርት ቤት አስተማሪ ጋር ከ[insert 

date here] በፊት ይነጋገሩ።  

 
ልጅዎን በትምህርት ቤት ውስጥ ማስመዝገብ 

 
ለሚቀጥለው ዓመት ልጅዎን በትምህርት ቤት ውስጥ እስከ አሁን ካላስመዘገቡ ይህንን በተቻለ ፍጥነት እንዲያደርጉ አበረታታዎታለሁ። 
መመዝገቡ የልጅዎን የግል ፍላጎቶች ትምህርት ቤቱ ለማሟላት የሚያስፈልጉ ነገሮችን ለማቀድ ይረዳዋል። የትምህርት እና ሥልጠና 
መምሪያው ትምህርት ቤት ስለመጀመር ጠቃሚ መረጃዎችን በሚከተለው ድረ ገጽ ላይ አካቷል 

https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/choose-enrol-

school.aspx.  
 
ተጨማሪ መረጃ 

 

[please select relevant text based on whether you are providing this information 

electronically or by hard copy] 

 

[Option 1 – direct parents to website – delete whichever option not used] 
የሽግግር የጽሁፍ ማስረጃውን ስለ መሙላት እና ወደ ትምህርት ቤት መልካም ጅማሬ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት እባክዎን የሚከተሉትን 
ይመልከቱ። 

 በራሪ ጽሁፍ ለቤተሰቦች  

 ቤተሰቦች የሽግግር ትምህርት እና የእድገት የጽሁፍ ማስረጃን ሲሞሉ የሚረዱ መመሪያዎች። 

https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/choose-enrol-school.aspx
https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/choose-enrol-school.aspx


 

  

መስመር ላይ በሚከተለው ድረ ገጽ ላይ ይገኛሉ www.education.vic.gov.au/transitiontoschool። 

 

[Option 2 – attach information to letter – delete whichever option not used] 
የሽግግር የጽሁፍ ማስረጃውን ስለመሙላት እና ወደ ትምህርት ቤት መልካም ጅማሬ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት እባክዎ ከዚህ ደብዳቤ ጋር 

የተያያዙትን አባሪዎች ይመልከቱ: 

 በራሪ ጽሁፍ ለቤተሰቦች  

 ቤተሰቦች የሽግግር ትምህርት እና የእድገት የጽሁፍ ማስረጃን ሲሞሉ የሚረዱ መመሪያዎች። 

 
ስለ ልጅዎ ወደ ትምህርት ቤት ሽግግር ለመወያየት ከፈለጉ እባክዎን [insert name of early childhood educator] 
ያነጋግሩ። 

 

 
ከአክብሮት ጋር 

 

 

[Name of early childhood educator] 

[Day] [Month] [Year] 

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

