
 

  

TRANSISI: AWAL 
MASUK SEKOLAH 
YANG POSITIF 
Lembar informasi untuk keluarga 

Masuk sekolah bisa menjadi hal yang menantang dan 

mengasyikkan. Lembar informasi ini berisi penjelasan 

bagaimana layanan anak usia dini anak Anda akan 

mendukung anak Anda mengalami awal masuk 

sekolah yang positif. 

Anak kita sudah melalui banyak transisi, seperti: 

 berpindah dari satu aktivitas atau rutinitas ke 

aktivitas lainnya 

 mengunjungi teman bermain atau pada hari libur 

 masuk penitipan anak atau taman kanak-kanak. 

Pengalaman tersebut telah memberi Anda gambaran cara 

anak Anda bereaksi terhadap tempat dan hal baru, dan 

dukungan apa yang mereka butuhkan. 

MENGAPA AWAL MASUK SEKOLAH YANG 

POSITIF MERUPAKAN HAL PENTING? 

Awal masuk sekolah yang positif akan membantu anak 

Anda: 

 mencapai hasil pembelajaran dan kesejahteraan 

yang lebih baik 

 menghindari adanya gangguan atas 

pembelajaran dan perkembangan mereka 

 merasa aman, percaya diri, dan terhubung. 

MENDAFTARKAN ANAK ANDA KE SEKOLAH 

Sebagian besar sekolah mulai menerima pendaftaran pada 

bulan Mei pada tahun sebelum anak mulai masuk sekolah. 

Mendaftarkan anak akan memberi Anda lebih banyak 

kesempatan untuk mengenal sekolah dan berpartisipasi 

dalam transisi ke kegiatan sekolah. Anak bertransisi lebih 

baik ketika kegiatan ini dimulai dengan baik sebelum akhir 

tahun dan berlanjut setelah beberapa hari pertama 

sekolah. 

TRANSISI KE PROGRAM DAN AKTIVITAS 

SEKOLAH 

Transisi ke kegiatan sekolah akan membantu Anda dan 

anak Anda:  

 mengerti seperti apa sekolah itu nantinya 

 berteman dengan anak dan keluarga lainnya.  

PERNYATAAN PEMBELAJARAN DAN 

PENGEMBANGAN TRANSISI 

Guru anak usia dini anak Anda akan menulis Pernyataan 

Pembelajaran dan Perkembangan Transisi (atau 

Pernyataan Transisi). Pernyataan Transisi membantu 

sekolah anak Anda dan guru persiapan mereka untuk 

mengenal anak Anda dan merencanakan pembelajaran 

mereka. Pernyataan Transisi akan berisi: 

 nama, tanggal lahir dan foto anak Anda 

 nama dan rincian kontak Anda 

 nama dan rincian kontak layanan anak usia dini 

dan tenaga profesional di layanan anak usia dini 

lainnya yang membantu anak Anda  

 informasi tentang minat, keterampilan, dan 

kemampuan anak Anda 

 strategi pengajaran terbaik untuk anak Anda. 

Jika anak Anda akan masuk di Layanan Pengasuhan di 

Luar Jam Sekolah (OSHC), Pernyataan Transisi juga akan 

dibagikan kepada layanan OSHC. 

Anda akan diberi salinan Pernyataan Transisi anak Anda 

yang telah diisi. Ini dapat membantu Anda memahami, 

mendukung, dan mendiskusikan pembelajaran anak Anda. 

Pernyataan Transisi anak akan membantu Anda:  

 merencanakan apa yang menarik bagi anak Anda 

 membantu supaya transisi dari layanan anak usia 

dini ke sekolah berjalan lancar.  

Pernyataan Transisi biasanya dibuat pada Triwulan 4. 

Namun, jika anak Anda menyandang disabilitas atau 

keterlambatan perkembangan, Pernyataan Transisi dapat 

dibuat lebih awal, pada bulan Juni atau Juli. Ini akan 

membantu Anda dan sekolah untuk mulai merencanakan 

bantuan tambahan yang dibutuhkan anak Anda. 

Dalam Pernyataan Transisi ada bagian yang perlu Anda 

isi. Karena Anda tahu banyak tentang anak Anda, 

masukan Anda sangat berharga. Ini akan membantu 

sekolah merencanakan awal masuk sekolah yang positif 

bagi Anda dan anak Anda. 



 

  

Ada juga bagian untuk diisi oleh anak Anda, dengan 

bantuan dari orang dewasa seperti Anda atau pendidik 

anak usia dini mereka. Bisa berupa: 

 sebuah gambar 

 apa saja yang ingin anak Anda ketahui tentang 

sekolah  

 pendapat mereka tentang masuk sekolah. 

BAGAIMANA INFORMASI DIBAGIKAN  

Pernyataan Transisi  akan dibagikan dan disimpan secara 

online menggunakan Platform Penilaian Anak (Insight 

Assessment Platform). Informasi tentang Platform 

Penilaian Anak disimpan dengan aman di Australia. 

Semua sekolah negeri di Victoria (dan beberapa sekolah 

Katolik dan Independed) menggunakan Platform Penilaian 

Anak (Insigh Assessment Platform) untuk mencatat setiap 

pembelajaran dan perkembangan anak. Jika sekolah anak 

Anda tidak menggunakan Platform Penilaian Anak, mereka 

akan diberi salinan Pernyataan Transisi berupa kertas atau 

elektronik. 

Departemen Pendidikan dan Pelatihan terkadang 

menggunakan penyedia layanan eksternal. Penyedia 

layanan yang bekerja untuk Departemen harus mengikuti 

aturan keamanan data. Platform Penilaian Anak selalu 

mematuhi Kebijakan Privasi Informasi Departemen 

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

Departemen dapat menggunakan informasi dari 

Pernyataan Transisi untuk menjalankan pemantauan dan 

penelitian. Informasi ini akan ditampilkan dalam bentuk 

angka dan grafik dan nama anak-anak tidak akan 

disebutkan. 

Untuk informasi lebih lanjut tentang Platform Penilaian 

Anak, hubungi Departemen di psts@edumail.vic.gov.au. 

Terkadang tenaga profesional pendidikan dan perawatan 

Victoria perlu berbagi informasi untuk meningkatkan 

kesejahteraan atau keselamatan anak. Layanan 

pendidikan anak usia dini Anda dapat berbagi informasi 

tentang anak dan keluarga Anda jika diperlukan untuk 

memenuhi kewajiban pengasuhan, anti diskriminasi, 

kesehatan dan keselamatan kerja, serta kewajiban 

kesejahteraan dan keselamatan anak. Untuk informasi 

lebih lanjut, kunjungi https://www.vic.gov.au/information-

sharing-schemes-and-the-maram-framework.  

UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT 

Silakan kunjungi 

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

Dokumen ini tersedia dalam berbagai bahasa di 

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