
 

  

መሸጋገር፡ የትምህርት ቤት 
መልካም ጅማሬ 
በራሪ ጽሁፍ ለቤተሰቦች  

ወደ ትምህርት ቤት መሄድ መጀመሩ  ፈታኝ እና አስደሳች ሊሆን ይችላል። ይህ 

በራሪ ጽሁፍ የልጅዎ የቅድመ ልጅነት አገልግሎት ልጅዎ በትምህርት ቤት ውስጥ 

መልካም ጅማሬ እንዲኖረው እንዴት እንደሚረዳው ያብራራል። 

ልጅዎ ከዚህ ቀደም በብዙ ሽግግሮች ውስጥ አልፏል ለምሳሌ ያክል: 

 ከአንድ እንቅስቃሴ ወይም ልማድ ወደሌላ መቀየር 

 ወደ ጨዋታ ቦታዎች ወይም ለእርፍት ወደ ሌላ ቦታ መሄድ 

 ቻይልድ ኬር ወይም መዋእለ ህጻናት (ኪንደርጋርተን) መጀመር 

እነዚህ ተሞክሮዎች ልጅዎ ለአዳዲስ ቦታዎች እና ነገሮች ምን ምላሽ እንደሚሰጥ እና 

ምን አይነት ድጋፍ እንደሚፈልግ ሀሳብ ይሰጥዎታል። 

በትምህርት ቤት ውስጥ መልካም ጅማሬ ለምን ያስፈልጋል? 

በትምህርት ቤት ውስጥ መልካም ጅማሬ  ልጅዎን በሚከተለው መልኩ ይረዳዋል፡ 

 የተሻሉ የመማር እና የአጠቃላይ የደህንነት ሁኔታዎችን ለማሳካት 

 በትምህርቱ እና በእድገቱ ላይ መስተጓጎልን በማስወገድ 

 የደህንነት፣ በራስ የመተማመን እና ከሌሎች ጋር የመቆራኘት ስሜት 

እንዲሰማው በማድረግ። 

ልጅዎን በትምህርት ቤት ውስጥ ማስመዝገብ 

አብዛኛዎቹ ትምህርት ቤቶች ልጆች ትምህርት ከመጀመራቸው በፊት ባለው ዓመት 

ሜይ (ግንቦት) ላይ ምዝገባዎችን ይጀምራሉ። ልጅዎን ማስመዝገብ ትምህርት ቤቱን 

ለማወቅ እና ወደ ትምህርት ቤት በሚደረገው ሽግግር ተግባራት ላይ ለመሳተፍ 

ተጨማሪ እድሎችን ይሰጥዎታል። እነዚህ ተግባራት አመቱ ከማለቁ በፊት ቀደም 

ብለው ሲጀመሩ እና ከመጀመሪያዎቹ የትምህርት ቀናት በኋላ ሲቀጥሉ ልጆች 

በተሻለ ሁኔታ ይሸጋገራሉ። 

ወደ ትምህርት ቤት የሽግግር ፕሮግራሞች እና ተግባራት  

ወደ ትምህርት ቤት ሽግግር የሚደረጉ ተግባራት እርስዎን እና ልጅዎ በሚከተለው 

መንገድ ይረዱዎታል፡  

 ትምህርት ቤት ምን እንደሚመስል ለመረዳት 

 ከሌሎች ልጆች እና ቤተሰቦች ጋር ለመተዋወቅ  

የሽግግር ትምህርት እና የእድገት የጽሁፍ ማስረጃ 

የልጅዎ የቅድመ ትምህርት ቤት አስተማሪ የሽግግር ትምህርት እና የእድገት የጽሁፍ 

ማስረጃ (የሽግግር የጽሁፍ ማስረጃ በመባል ይታወቃል) ያዘጋጃሉ። የሽግግር 

የጽሁፍ ማስረጃው የልጅዎ ትምህርት ቤት እና የፕሬፕ አስተማሪው ልጅዎን 

እንዲያውቁት እና የሚማረውን ነገር ለማቀድ ይረዳቸዋል። የሽግግር የጽሁፍ 

ማስረጃው የሚከተሉትን ያካትታል፡ 

 የልጅዎን ስም፣ የትውልድ ቀን እና ፎቶ 

 የእርስዎን ስም እና የግንኙነት ዝርዝሮች  

 የቅድመ ልጅነት አገልግሎት ስጭውን ስም እና የግንኙነት ዝርዝሮች 

እና ለልጅዎ ድጋፍ የሚሰጡ ማናቸውም ሌሎች የሕፃናት 

ባለሙያዎችን  

 ስለ ልጅዎ ፍላጎቶች፣ ብቃቶች እና ችሎታዎች መረጃ 

 ልጅዎን ለማስተማር የተሻሉ ስልቶችን።  

ልጅዎ ከትምህርት ሰአት ውጭ ያሉ የእንክብካቤ አገልግሎቶችን (OSHC) 

የሚያገኝ ከሆነ የሽግግር የጽሁፍ ማስረጃው ወደ OSHC አገልግሎት አቅራቢው 

ይላካል። 

የተሞላው የልጅዎ የሽግግር የጽሁፍ ማስረጃ ቅጅ ይሰጥዎታል። የልጅዎን ትምህርት 

ሁኔታ ለመረዳት፣ ለመደገፍ እንዲሁም ለመወያየት ሊረዳዎት ይችላል። 

የልጅዎ የሽግግር የጽሁፍ ማስረጃ በሚከተሉት ጉዳዮች ላይ ያግዛል፡  

 ከልጅዎ ፍላጎቶች ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን እቅድ ለማውጣት 

 ልጅዎ ከቅድመ ልጅነት አገልግሎት ወደ ትምህርት ቤት የሚያደርገውን 

ሽግግር የተሳለጠ ለማድረግ።  

የሽግግር የጽሁፍ ማስረጃው አብዛኛውን ጊዜ የሚጻፈው በ4ኛው ተርም (ሩብ 

አመት) ላይ ነው። ሆኖም ግን ልጅዎ የአካል ጉዳተኛ ከሆነ ወይም የእድገት ዝግመት 

ካለበት የሽግግር የጽሁፍ ማስረጃው ቀደም ብሎ በጁን(ሰኔ) ወይም በጅላይ(ሐምሌ) 

ላይ ሊጻፍ ይችላል። ይህም እርስዎን እና ትምህርት ቤቱን ለልጅዎ የሚያስፈልገውን 

ማንኛውንም ተጨማሪ እርዳታ ለማቀድ ይረዳል። 

የሽግግር የጽሁፍ ማስረጃው እርስዎ የሚሞሉት ክፍል አለው። ስለ ልጅዎ በጣም 

ብዙ ነገሮችን ስለሚያውቁ የእርስዎ ግብዓት ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው። ትምህርት 

ቤቱን እርስዎ እና ልጅዎ በትምህርት ቤቱ ውስጥ መልካም ጅማሬ እንዲኖራችህ 

ለማቀድ ይረዳዋል።  

በአዋቂዎች ለምሳሌ ያክል በእርስዎ ወይም በቅድመ ትምህርት ቤት አስተማሪዎች 

በመታገዝ ልጅዎ የሚሞላው ክፍል አለው። ይህም የሚከተሉትን ያካትታል፡ 

 ስእል 

 ልጅዎ ስለ ትምህርት ቤት ለማወቅ የሚፈልገው ነገር  

 ትምህርት ስለመጀመር ምን እንደሚያስብ። 

መረጃ እንዴት እንደሚካፈል  

የሽግግር የጽሁፍ ማስረጃው የግንዛቤ ምዘና መድረክን (Insight Assessment 

Platform) በመጠቀም በመስመር ላይ ይጋራል እና እዛው ይቀመጣል። የግንዛቤ 

ምዘና መድረክ (Insight Assessment Platform) አውስትራሊያ ውስጥ 

መረጃን ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ ያስቀምጣል። 

ሁሉም የቪክቶሪያ የመንግሥት ትምህርት ቤቶች (እና አንዳንድ የካቶሊክ እና 

ገለልተኛ ትምህርት ቤቶች) የእያንዳንዱን ልጅ ትምህርት እና እድገት ለመመዝገብ 

የግንዛቤ ምዘና መድረክን (Insight Assessment Platform) ይጠቀማሉ። 

የልጅዎ ትምህርት ቤት የግንዛቤ ምዘና መድረክን (Insight Assessment 

Platform) የማይጠቀም ከሆነ የሽግግር የጽሁፍ ማስረጃው የወረቀት ወይም 

የኤሌክትሮኒክ ቅጅው ይሰጣቸዋል። 

የትምህርት እና ስልጠና መምሪያው አንዳንድ ጊዜ የውጭ አገልግሎት ሰጭዎችን 

ይጠቀማል። ለትምህርት እና ስልጠና መምሪያው የሚሰሩ አገልግሎት ሰጭዎች 

የመረጃ ደህንነት እርምጃዎችን መከተል አለባቸው። የግንዛቤ ምዘና መድረክ 



 

  

(Insight Assessment Platform) የትምህርት እና ስልጠና መምሪያውን 

የመረጃ ግላዊነት ፖሊሲን ያከብራል 

www.education.vic.gov.au/Pages/privacypolicy። 

መምሪያው ከሽግግር የጽሁፍ ማስረጃ ውስጥ ያለውን መረጃ ለክትትልና ምርምር 

ዓላማ ሊጠቀምበት ይችላል።  ይህ መረጃ በቁጥሮች እና በግራፎች መልክ ሊቀርብ 

ይችላል ይሁንና የልጆች ስም አይጠቀስም። 

ስለ ግንዛቤ ምዘና መድረክ (Insight Assessment Platform) የበለጠ 

መረጃ ለማግኘት ወደ መምሪያው በሚከተለው አድራሻ ኢሜይል ይጻፉ 

psts@edumail.vic.gov.au። 

አንዳንድ ጊዜ የቪክቶሪያ ትምህርት እና እንክብካቤ ባለሙያዎች የልጆችን 

እንክባካቤ ወይም ደህንነት ለማሻሻል መረጃን ለሌሎች ማካፈል ያስፈልጋቸዋል።  

የቅድመ መደበኛ ትምህርት አገልግሎት አቅራቢዎች የእንክብካቤ፣ ፀረ-መድልዎ ፣ 

የሥራ ጤና እና ደህንነት እንዲሁም የልጆች እንክባካቤ እና ደህንነት ሓላፊነት 

ስላላቸው ይህንን የተጣለባቸውን ግዴታ ለመወጣት፡ አስፈላጊ በሚሆንበት ጊዜ ስለ 

ልጅዎ እና ስለቤተሰብዎ ያላቸውን መረጃ ሊያካፍሉ ይችላል። ለተጨማሪ መረጃ 

የሚከተለውን ድረ ገጽ ይጎብኙ https://www.vic.gov.au/information-

sharing-schemes-and-the-maram-framework።  

ለተጨማሪ መረጃ 

እባክዎን የሚከተለውን ድረ ገጽ ይጎብኙ  

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

ይህ ሰነድ በተለያዩ ቋንቋዎች በሚከተለውን ድረ ገጽ ይገኛል 

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