
 

  

மாற்றம்: 

பள்ளிக்கூடத்தில் 

ஒரு நேர்மறறத் 

ததாடக்கம் 

குடும்பங்களுக்கான தகவல் தாள் 

பள்ளிக்கூடத்றதத் ததாடங்குவது 

சவாலாகவும் உற்சாகமூட்டுவதாகவும் 

இருக்கலாம். பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு 

நேர்மறறத் ததாடக்கத்றதக் தகாண்டிருக்க 

உங்கள் குழந்றதறை உங்கள் குழந்றதைின் 

ஆரம்பகாலக் குழந்றதப்பருவச் நசறவ 

எவ்வாறு உதவும் என்பறத இந்தத் தகவல் 

தாள் விளக்குகிறது. 

உங்கள் குழந்தத ஏற்கனவவ பல மாற்றங்கதை 

எதிர்ககாண்டுள்ைது, அதவயாவன: 

 ஒரு கெயல்பாடு அல்லது 

வழக்கத்திலிருந்து மற்கறான்றுக்கு 

மாறுவது 

 விதையாட்டுத் வததிகளுக்கு அல்லது 

விடுமுதற நாட்களுக்குச் கெல்வது 

 குழந்ததப் பராமரிப்தப அல்லது 

கதாடக்கப் பள்ைிதயத் கதாடங்குவது. 

உங்கள் குழந்ததயானது புதிய இடங்கள் மற்றும் 

விஷயங்கைில் எவ்வாறு நடந்துககாள்கிறது 

மற்றும் அவருக்கு என்ன ஆதரவு 

வததவப்படுகிறது என்பதற்கான ஒரு 

வயாெதனதய இந்த அனுபவங்கள் உங்களுக்கு 

வழங்குகின்றன. 

பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு நேர்மறறத் 

ததாடக்கம் ஏன் முக்கிைமாக உள்ளது? 

பள்ைிக்கூடத்திற்கான ஒரு வநர்மதறத் 

கதாடக்கம் உங்கள் குழந்ததக்கு இவற்றில் 

உதகிறது: 

 ெிறந்த கற்றல் மற்றும் நல்வாழ்வு ொர்ந்த 

விதைபயன்கதை அதடவதற்கு 

 அவர்களுதடய கற்றல் மற்றும் 

வமம்பாட்டில் குறுக்கீடுகதைத் தவிர்ப்பது 

 பாதுகாப்பாக, தன்னம்பிக்தகயாக, 

இதைந்திருப்பதாக உைர்வது 

பள்ளிக்கூடத்தில் உங்கள் குழந்றதறைப் 

பதிவுதசய்தல் 

பள்ைிக்கூடத்ததக் குழந்ததகள் கதாடங்குவதற்கு 

முன்பாக கபரும்பாலான பள்ைிக்கூடங்கள் 

ஆண்டின் வம மாதத்தில் பதிவுகதை எடுக்கத் 

கதாடங்குகிறது. பள்ைிக்கூடம் மற்றும் 

பள்ைிக்கூட நடவடிக்தககளுக்கான மாற்றத்தில் 

பங்வகற்பது பற்றித் கதரிந்துககாள்வதற்கு, 

பதிவுகெய்தல் உங்களுக்குக் கூடுதல் 

வாய்ப்புகதை வழங்குகிறது. இந்தச் 

கெயல்பாடுகள் வருடத்தின் முடிவுக்கு முன்பாகத் 

கதாடங்கி, பள்ைிக்கூடத்தின் முதல் ெில 

நாட்களுக்குத் கதாடர்ந்தால், குழந்ததயின் 

மாற்றமானது ெிறப்பாக இருக்கும். 

பள்ளிக்கூட ேிகழ்ச்சிகள் மற்றும் 

தசைல்பாடுகளுக்கான மாற்றம் 

உங்களுக்கும் உங்கள் குழந்ததக்கும் 

உதவக்கூடிய பள்ைிச் கெயல்பாடுகளுக்கான 

மாற்றம்:  

 பள்ைிக்கூடம் எப்படி இருக்கும் என்பததப் 

புரிந்துககாள்வது 

 பிற குழந்ததகள் மற்றும் 

குடும்பத்தினருடன் நண்பர்கைாகுவது.  



 

  

மாற்றத்திற்கான கற்றல் மற்றும் 

நமம்பாட்டு அறிக்றக 

உங்கள் குழந்ததயின் ஆரம்பகாலக் 

குழந்ததப்பருவ ஆெிரியர், (மாற்றத்திற்கான 

அறிக்தக என அதழக்கப்படும்) ஒரு 

மாற்றத்திற்கான கற்றல் மற்றும் வமம்பாட்டு 

அறிக்தகதய எழுதுவார். உங்கள் குழந்ததயின் 

பள்ைிக்கூடம் மற்றும் தயார்ப்படுத்தல் ஆெிரியர், 

உங்கள் குழந்தத மற்றும் அவர்களுதடய 

கற்றலுக்கான திட்டம் ஆகியவற்தறத் 

கதரிந்துககாள்ை மாற்றத்திற்கான அறிக்தக 

உதவும். மாற்றத்திற்கான அறிக்தகயில் 

அடங்கக்கூடியதவ: 

 உங்கள் குழந்ததயின் கபயர், பிறந்த வததி 
மற்றும் புதகப்படம் 

 உங்கள் கபயர் மற்றும் கதாடர்பு 

விவரங்கள் 

 உங்கள் குழந்தததய ஆதரிக்கின்ற 

ஆரம்பகாலக் குழந்ததப்பருவ வெதவ 

மற்றும் ஏவதனும் பிற ஆரம்பகாலக் 

குழந்ததப்பருவ நிபுைர்கைின் கபயர் 

மற்றும் கதாடர்பு விவரங்கள்  

 உங்கள் குழந்ததயின் ஆர்வங்கள், 

திறதமகள், திறன்கள் ஆகியதவ பற்றிய 

தகவல் 

 உங்கள் குழந்ததக்கான மிகச்ெிறந்த 

கற்பிக்கும் உத்திகள் 

உங்கள் குழந்ததகள் ஒரு பள்ைிக்கூட வநரத்திற்கு 

கவைியிலான பராமரிப்பு (OSHC) வெதவக்குச் 

கெல்வார்கள் எனில், மாற்றத்திற்கான 

அறிக்தகயானது பள்ைிக்கூட வநரத்திற்கு 

கவைியிலான பராமரிப்பு (OSHC) வெதவக்கும் 

பகிரப்படுகிறது. 

உங்கள் குழந்ததயின் பூர்த்திகெய்யப்பட்ட 

மாற்றத்திற்கான அறிக்தகயின் நகல் உங்களுக்கு 

வழங்கப்படும். இது உங்கள் குழந்ததயின் 

கற்றதலப் புரிந்துககாள்ை, ஆதரிக்க, விவாதிக்க 

உங்களுக்கு உதவலாம். 

உங்கள் குழந்ததயின் மாற்றத்திற்கான அறிக்தக 

இவற்றிற்கு உதவுகின்றன:  

 உங்கள் குழந்ததயின் ஆர்வங்களுக்கான 

திட்டம் 

 உங்கள் குழந்ததயின் ஆரம்பகாலக் 

குழந்ததப்பருவச் வெதவயிலிருந்து 

பள்ைிக்கூடத்திற்கு ஒரு ெீரான 

மாற்றத்திற்கான உதவி.  

வகுப்பு 4-இலிருந்து மாற்றத்திற்கான 

அறிக்தககள் வழக்கமாக எழுதப்படுகின்றன. 

இருப்பினும், ஓர் இயலாதம அல்லது 

வமம்பாட்டில் தாமதம் உங்கள் குழந்ததக்கு 

இருக்கிறது எனில், முன்னதாக ஜூன் அல்லது 

ஜூதல மாதத்தில் மாற்றத்திற்கான அறிக்தக 

எழுதப்படக்கூடும். உங்கள் குழந்ததயின் 

வததவகளுக்காக ஏவதனும் கூடுதல் உதவிதயத் 

திட்டமிடத் கதாடங்க உங்களுக்கும் 

பள்ைிக்கூடத்திற்கும் இது உதவும். 

மாற்றத்திற்கான அறிக்தகயில் நீங்கள் 

பூர்த்திகெய்ய வவண்டிய ஒரு பிரிவு உள்ைது. 

ஏகனனில் உங்கள் குழந்தததயப் பற்றி நீங்கள் 

தான் அதிகம் கதரிந்தவர், உங்கள் கருத்துகளும் 

மதிப்பு வாய்ந்ததவ. இது உங்களுக்கும் உங்கள் 

குழந்ததக்கும் பள்ைிக்கூடத்திற்கான ஒரு 

வநர்மதறத் கதாடக்கத்ததத் திட்டமிட இது 

பள்ைிக்கூடத்திற்கு உதவும். 

நீங்கள் அல்லது உங்கள் குழந்ததயின் 

ஆரம்பகாலக் குழந்ததப்பருவக் கல்வியாைர் 

வபான்ற கபரியவர்கைிடமிருந்து உதவியுடன், 

உங்கள் குழந்தத பூர்த்திகெய்ய வவண்டிய 

பிரிவும் இங்வக உள்ைது. இதில் 

உள்ைடங்கக்கூடியதவ: 

 ஒரு வதரபடம் 

 பள்ைிக்கூடத்ததப் பற்றி உங்கள் 

குழந்தத மிகவும் ஆர்வமாக உள்ைதவ  

 பள்ைிக்கூடம் கதாடங்குவததப் பற்றி 
அவர் என்ன நிதனக்கிறார். 



 

  

தகவல் எவ்வாறு பகிரப்படுகிறது  

Insight Assessment Platform-ஐப் பயன்படுத்தி 
ஆன்தலனில் மாற்றத்திற்கான அறிக்தககள் 

பகிரப்பட்டு, வெமிக்கப்படுகின்றன. Insight 

Assessment Platform-இன் தகவலானது 

ஆஸ்திவரலியாவில் பாதுகாப்பாகச் 

வெமிக்கப்படுகிறது. 

ஒவ்கவாரு குழந்ததயின் கற்றல் மற்றும் 

வமம்பாட்தடப் பதிவுகெய்ய, Insight Assessment 

Platform-ஐ விக்வடாரியன் அரசுப் பள்ைிகள் (மற்றும் 

ெில கத்வதாலிக்க மற்றும் தன்னிச்தெயான 

பள்ைிகள்) அதனத்தும் பயன்படுத்துகின்றன. 

Insight Assessment Platform-ஐ உங்கள் குழந்ததயின் 

பள்ைிக்கூடம் பயன்படுத்தவில்தல எனில், 

அவர்கைிடம் மாற்றத்திற்கான அறிக்தகயின் 

காகிதம் அல்லது ஒரு மின்னணு நகல் 

வழங்கப்படும். 

கல்வி மற்றும் பயிற்ெித் துதறயானது ெில 

ெமயங்கைில் கவைிப்புறச் வெதவ 

வழங்குநர்கதைப் பயன்படுத்தும். துதறக்காகப் 

பைிபுரியும் வெதவ வழங்குநர்கள், தரவுப் 

பாதுகாப்பு அைவடீுகதைக் கண்டிப்பாகப் 

பயன்படுத்தும். துதறயின் தகவல் தனியுரிறமக் 

தகாள்றகயுடன் 

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

Assessment Platform இைக்கமாக உள்ைது. 

கண்காைித்தல் மற்றும் ஆய்வின் 

மாற்றத்திற்கான அறிக்தககைிலுள்ை தகவதல 

துதற பயன்படுத்தக்கூடும். இந்தத் தகவலானது 

எண்கைாகவும் வதரபடங்கைாகவும் 

வழங்கப்படும் மற்றும் குழந்ததகைின் கபயர்கள் 

இருக்காது. 

Insight Assessment Platform பற்றிய வமலதிகத் 

தகவலுக்கு, psts@edumail.vic.gov.au தைத்தில் 

துதறதயத் கதாடர்புககாள்ைவும். 

ெில ெமயங்கைில் விக்வடாரியாதவச் ொர்ந்த 

கல்வி மற்றும் பாதுகாப்பு நிபுைர்கள், ஒரு 

குழந்ததயின் நல்வாழ்வு மற்றும் பாதுகாப்தப 

வமம்படுத்த, தகவதலப் பகிரவவண்டியுள்ைது. 

பராமரிப்பு, பாகுபாடின்தம, கதாழில்ொர்ந்த 

சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு, குழந்ததயின் 

நலவாழ்வு மற்றும் பாதுகாப்புக் கடதமகள் 

ஆகியவற்றில் இதன் கடதமதய நிதறவவற்றத் 

வததவயான இடத்தில், உங்கள் குழந்தத மற்றும் 

குடும்பம் பற்றிய தகவதல உங்கள் ஆரம்பகாலக் 

குழந்ததப்பருவக் கல்விச் வெதவ பகிரக்கூடும். 

வமலதிகத் தகவலுக்கு, 

https://www.vic.gov.au/information-sharing-schemes-and-

the-maram-framework தைத்ததப் பார்தவயிடவும்.  

நமலதிகத் தகவலுக்கு 

Www.education.vic.gov.au/transitiontoschool தைத்ததப் 

பார்தவயிடவும். 

Www.education.vic.gov.au/transitiontoschool தைத்தில் 

கவவ்வவறு கமாழிகைில் இந்த ஆவைம் 

கிதடக்கிறது. 
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