
 

  

ട്രാൻസിഷൻ: 

സ്കൂളിലേക്ക് ഒരു 
ശുഭാരംഭം 

കുടുുംബങ്ങൾക്കുള്ള 

വിവരങ്ങളുടട ഷീറ്റ് 
സ്കൂൾ പഠനം ആരംഭിക്കുന്നത് ഒലരസമയം 

വെേലുെിളി നിറഞ്ഞതും ആലെശകരെുമാണ്.  

നിങ്ങളുവര കുട്ടിയുവര ചൈൽഡ്ഹുഡ് ലസെനം 

സ്കൂൾ പഠനം ശുഭകരമായി ആരംഭിക്കാൻ 

അെവര എങ്ങവന സഹായിക്കുവമന്ന് ഈ 

െിെരങ്ങളുവര ഷീറ്റ് െിശദീകരിക്കുന്നു. 

വളർച്ചയുടട ഘട്ടത്തിൽ, ഇനിപ്പറയുന്ന മാറ്റങ്ങൾ 

നിങ്ങളുടട കുട്ടി പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്: 

 ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന്നാ ദിനചരയയിൽ 

നിന്ന്നാ മടറ്റാന്നിന്േക്കുള്ള മാറ്റും 
 ന്േ സ്കൂളിൽ ന്രാകുന്നത് അടേെങ്കിൽ 

അവധിക്കാേ യാപ്രകൾ 

 ശിശുരരിചരണ ന്കപ്രത്തിന്ോ 
കിൻഡർഗാർട്ടനിന്ോ ന്രാകുന്നത്. 

രുരിയ സ്ഥേങ്ങന്ളാടുും ആളുകന്ളാടുും നിങ്ങളുടട 
കുട്ടി എങ്ങടനയാണ് പ്രരികരിക്കുന്നടരന്നുും എന്ത് 
രിന്തുണയാണ് അവർക്ക് ന്വണ്ടടരന്നുും 
മനസ്സിോക്കാൻ ഈ അനുഭവങ്ങൾ സഹായിക്കുും. 

സ്കൂളിലേക്കുള്ള ശുഭാരംഭം എന്തുവകാണ്ട് 
ട്പധാനമാണ്? 

സ്കൂൾ രഠനത്തിന്ടറ ശുഭാരുംഭും ഇനിപ്പറയുന്ന 

കാരയങ്ങളിൽ കുട്ടിടയ സഹായിക്കുന്നു: 

 മികച്ച രഠന നിേവാരവുും 
മാനസിന്കാേൊസവുും കകവരിക്കാൻ 

 രഠന, വികാസ പ്രപ്കിയയിൽ നിന്ന് 
പ്ശദ്ധരിരിക്കുന്ന കാരയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ 

 സുരക്ഷിര ന്ബാധവുും ആത്മവിശവാസവുും 
വളർത്താനുും സൗഹൃദും സ്ഥാരിക്കാനുും. 

കുട്ടിവയ സ്കൂളിലേക്ക് എൻലറാൾ 

വൈയ്യുന്നത് 

ഒട്ടുമിക്ക സ്കൂളുകളുും ടമയ് മാസും 
അവസാനന്ത്താടട അഡ്മിഷൻ പ്രപ്കിയ 

ആരുംഭിക്കുന്നു. കുട്ടിടയ സ്കൂളിൽ 

ന്ചർക്കുന്നരിേൂടട സ്കൂളിടന കുറിച്ച് 
മനസ്സിോക്കാനുും സ്കൂൾ ജീവിരത്തിന്േക്കുള്ള 

അവരുടട മാറ്റത്തിൽ രങ്കാളിയാകാനുും 
നിങ്ങൾക്ക് കൂടുരൽ അവസരങ്ങൾ േഭിക്കുന്നു. 
വർഷാവസാനും ആരുംഭിക്കുന്ന ഈ 

പ്രവർത്തനങ്ങൾ, സ്കൂൾ രുറന്ന ന്ശഷവുും 
ഏരാനുും ദിവസങ്ങൾ കൂടി രുടരുന്നരിേൂടട 

കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിന്േക്കുള്ള മാറ്റും 
എളുപ്പമാകുന്നു. 

സ്കൂൾ ലട്പാട്രാമുകളിലേക്കും 

ട്പെർത്തനങ്ങളിലേക്കുമുള്ള ട്രാൻസിഷൻ 

സ്കൂളുമായി ബന്ധടപ്പട്ട അനുബന്ധ 

പ്രവർത്തനങ്ങളിന്േക്കുള്ള മാറ്റും ഇനിപ്പറയുന്ന 

കാരയങ്ങളിൽ നിങ്ങടളയുും കുട്ടിടയയുും 
സഹായിക്കുന്നു:  

 സ്കൂളിടന മനസ്സിോക്കാൻ 

 മറ്റ് കുട്ടികളുമായുും കുടുുംബങ്ങളുമായുും 

സൗഹൃദും സ്ഥാരിക്കാൻ.  

ട്രാൻസിഷൻ ലേണിംഗ്, ഡെേപ്പ്വമന്റ് 

സ്ലറ്ററ്റ്വമന്റ് 

നിങ്ങളുടട കുട്ടിയുടട കചൽഡ്ഹുഡ് ടീച്ചർ ഒരു 
പ്ടാൻസിഷൻ ന്േണിുംഗ്, ഡവേപ്പ്ടമന്് 

സ്ന്റ്ററ്റ്ടമന്് (പ്ടാൻസിഷൻ സ്ന്റ്ററ്റ്ടമന്് എന്ന് 
അറിയടപ്പടുന്നത്) രയ്യാറാക്കുും. കുട്ടി രഠിക്കുന്ന 

സ്കൂളിനുും ടപ്രപ് ടീച്ചർക്കുും നിങ്ങളുടട കുട്ടിടയ 

മനസ്സിോക്കാനുും രഠനും ആസൂപ്രണും ടചയ്യാനുും 
പ്ടാൻസിഷൻ സ്ന്റ്ററ്റ്ടമന്് സഹായിക്കുന്നു. 
പ്ടാൻസിഷൻ സ്ന്റ്ററ്റ്ടമന്റിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന 

കാരയങ്ങൾ ഉൾടപ്പടുന്നു: 

 കുട്ടിയുടട ന്രര്, ജനനത്തീയരി, ന് ാന്ട്ടാ 

 നിങ്ങളുടട ന്രര്, ബന്ധടപ്പടാനുള്ള 

വിവരങ്ങൾ 

 കചൽഡ്ഹുഡ് സർവീസിന്ടറയുും 
നിങ്ങളുടട കുട്ടിടയ രരിചരിക്കുന്ന 

മന്റ്റടരങ്കിേുും കചൽഡ്ഹുഡ് സർവീസ് 



 

  

ജീവനക്കാരുടണ്ടങ്കിൽ അവരുടടയുും 
ന്രരുും ബന്ധടപ്പടാനുള്ള വിവരങ്ങളുും 

 നിങ്ങളുടട കുട്ടിയുടട രാൽപ്പരയങ്ങൾ, 

ന്ശഷികൾ, കഴിവുകൾ 

എന്നിവടയകുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 

 നിങ്ങളുടട കുട്ടിക്ക് അനുന്യാജയമായ 

അധയാരന കശേി. 

നിങ്ങളുടട കുട്ടിക്ക് സ്കൂളിടേ പ്രവൃത്തി സമയും 
കഴിഞ്ഞുള്ള രരിചരണും (OSHC) 

ആവശയമുടണ്ടങ്കിൽ, OSHC ന്സവനത്തിനുും 
പ്ടാൻസിഷൻ സ്ന്റ്ററ്റ്ടമന്് നൽകുും. 

കുട്ടിയുടട പ്ടാൻസിഷൻ സ്ന്റ്ററ്റ്ടമന്റിന്ടറ 

രൂരിപ്പിച്ച രകർപ്പ് നിങ്ങൾക്കുും നൽകുും. 
നിങ്ങളുടട കുട്ടിയുടട രഠനടത്ത കുറിച്ച് 
മനസ്സിോക്കാനുും വിശകേനും ടചയ്യാനുും രിന്തുണ 

നൽകാനുും ഇത് നിങ്ങടള സഹായിക്കുും. 

നിങ്ങളുടട കുട്ടിയുടട പ്ടാൻസിഷൻ സ്ന്റ്ററ്റ്ടമന്് 

ഇനിപ്പറയുന്ന കാരയങ്ങൾക്ക് സഹായകരമാണ്:  

 കുട്ടിയുടട രാൽപ്പരയങ്ങൾക്ക് 
അനുസൃരമായി ആസൂപ്രണും ടചയ്യാൻ 

 കചൽഡ്ഹുഡ് സർവീസിൽ നിന്ന് 
സ്കൂളിന്േക്കുള്ള മാറ്റും 
സുഖമമാക്കുന്നരിൽ സഹായിക്കാൻ.  

സാധാരണയായി പ്ടാൻസിഷൻ സ്ന്റ്ററ്റ്ടമന്് 

എഴുരുന്നത് നാോും ന്ടമിോണ്. എന്നാൽ, 

നിങ്ങളുടട കുട്ടിയ്ക്ക് ശാരീരിക കവകേയന്മാ 

വളർച്ചാ രരിമിരിന്യാ ഉടണ്ടങ്കിൽ, ജൂൺ, ജൂകേ 

മാസങ്ങളിോയി ന്നരന്ത്ത രടന്ന എഴുരിന്യക്കാും. 
നിങ്ങളുടട കുട്ടിക്ക് അധിക സഹായും 
ആവശയമുടണ്ടങ്കിൽ അരിന് ആവശയമായ 

ആസൂപ്രണും നടത്താൻ ഇത് സ്കൂളിടന 

സഹായിക്കുന്നു. 

പ്ടാൻസിഷൻ സ്ന്റ്ററ്റ്ടമന്റിൽ നിങ്ങൾ 

രൂരിപ്പിന്ക്കണ്ട ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. കാരണും 
നിങ്ങളുടട കുട്ടിടയ കുറിച്ച് കൂടുരൽ 

അറിയാവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് രടന്ന ആയരിനാൽ 

നിങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ പ്രധാനമാണ്. 

നിങ്ങൾക്കുും നിങ്ങളുടട കുട്ടിക്കുും സ്കൂൾ 

രഠനത്തിന്േക്ക് ഒരു ശുഭാരുംഭും കുറിക്കാൻ ഇത് 

സ്കൂളിടന സഹായിക്കുന്നു. 

നിങ്ങളുടടന്യാ കചൽഡ്ഹുഡ് 

എഡയൂന്ക്കറ്ററുടടന്യാ സഹായന്ത്താടട 
നിങ്ങളുടട കുട്ടി രൂരിപ്പിന്ക്കണ്ട ഒരു വിഭാഗവുും 
ഉണ്ട്. അരിൽ ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉൾടപ്പടുന്നു: 

 ഒരു വരച്ച ചിപ്രും 
 സ്കൂളിടന കുറിച്ച് കുട്ടിയിൽ ആകാുംഷ 

ഉണർത്തുന്ന കാരയും 
 സ്കൂളിൽ ന്ചരുന്നരിടന കുറിച്ചുള്ള 

അവരുടട അഭിപ്രായും. 

െിെരങ്ങൾ പങ്കുെയ്ക്ക്കുന്നത് എങ്ങവന 

Insight Assessment Platform ഉരന്യാഗിച്ച്, പ്ടാൻസിഷൻ 

സ്ന്റ്ററ്റ്ടമന്റുകൾ ഓൺകേനായി 
രങ്കുവയ്ക്കുകയുും സുംഭരിക്കുകയുും ടചയ്യുന്നു. 
Insight Assessment Platform-ടേ വിവരങ്ങൾ 

ഓസ്ന്പ്ടേിയയിൽ രടന്ന സുരക്ഷിരമായി 
സുംഭരിക്കുന്നു. 

ഓന്രാ കുട്ടിയുടടയുും രഠന, വികാസ പ്രപ്കിയ 

ന്രഖടപ്പടുത്തുന്നരിനായി വിക്ന്ടാറിയയിടേ 

എേൊ സർക്കാർ സ്കൂളുകളുും (ചിേ കന്ത്താേിക്ക 

സ്കൂളുകളുും സവരപ്ന്ത സ്കൂളുകളുും) Insight 

Assessment Platform ഉരന്യാഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടട 
കുട്ടി Insight Assessment Platform 

ഉരന്യാഗിക്കുന്നിടേെങ്കിൽ, പ്ടാൻസിഷൻ 

സ്ന്റ്ററ്റ്ടമന്റിന്ടറ ഒരു ഇേക്ന്പ്ടാണിക് 

രകർന്പ്പാ ന്രപ്പർ രകർന്പ്പാ അവർക്ക് നൽകുും. 

വിദയാഭയാസ, രരിശീേന വകുപ്പ് ചിേന്പ്പാൾ 

ബാഹയ ന്സവനദാരാക്കളുടട ന്സവനും 
പ്രന്യാജനടപ്പടുത്താറുണ്ട്. വകുപ്പിനായി 
പ്രവർത്തിക്കുന്ന ന്സവനദാരാക്കൾ ഡാറ്റാ 
സുരക്ഷാ മുൻകരുരേുകൾ സവീകരിച്ചിരിക്കണും. 
Insight Assessment Platform, വകുപ്പിന്ടറ െിെര 

സവകാരയതാ നയം രാേിക്കുന്നു 
www.education.vic.gov.au/Pages/privacypolicy. 

പ്ടാൻസിഷൻ സ്ന്റ്ററ്റ്ടമന്റുകളിൽ നിന്നുള്ള 

വിവരങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാനുും ഗന്വഷണ 

ആവശയങ്ങൾക്കുും വിദയാഭയാസ, രരിശീേന 

വകുപ്പ് ഉരന്യാഗിന്ച്ചക്കാും. സുംഖയകളുടടയുും 
പ്ഗാ ുകളുടടയുും രൂരത്തിോണ് ഈ വിവരങ്ങൾ 

നൽകുന്നത്, കുട്ടികളുടട ന്രര് ടവളിടപ്പടുത്തിേെ. 

Insight Assessment Platform-ടന കുറിച്ചുള്ള കൂടുരൽ 

വിവരങ്ങൾക്ക്, psts@edumail.vic.gov.au എന്ന 

വിോസത്തിൽ വകുപ്പിടന ബന്ധടപ്പടുക. 

ചിേ കുട്ടികളുടട സുരക്ഷിരരവവുും ന്ക്ഷമവുും 
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നരിന് ചിേന്പ്പാൾ വിക്ന്ടാറിയൻ 

വിദയാഭയാസ, രരിചരണ ഉന്ദയാഗസ്ഥർക്ക് 
വിവരങ്ങൾ രങ്കിന്ടണ്ടരായി വന്ന്നക്കാും. 
കചൽഡ്ഹുഡ് എഡയൂന്ക്കഷൻ ന്സവനത്തിന് 

http://www.education.vic.gov.au/Pages/privacypolicy
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അവരുടട ന്സവനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നരിനുും 
വിന്വചനരഹിരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നരിനുും 
ആന്രാഗയ, സുരക്ഷാ സുംബന്ധമായ 

ആവശയങ്ങൾക്കുും കുട്ടികളുടട ന്ക്ഷമവുും 
സുരക്ഷയുും ഉറപ്പാക്കുന്നരിനുും നിങ്ങളുടട 
കുട്ടിയുടടന്യാ കുടുുംബത്തിന്ടറന്യാ വിവരങ്ങൾ 

കചൽഡ്ഹുഡ് എഡയൂന്ക്കഷൻ സർവീസ് 

രങ്കിന്ട്ടക്കാും. കൂടുരൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, 
https://www.vic.gov.au/information-sharing-schemes-and-the-

maram-framework സരർശിക്കുക.  

കൂരുതൽ െിെരങ്ങൾക്ക് 
ഈ ടവബ്കസറ്റ് സരർശിക്കൂ 
www.education.vic.gov.au/transitiontoschool. 

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

ടവബ്കസറ്റിൽ വിവിധ ഭാഷകളിൽ ഈ 

ന്ഡാകയുടമന്് േഭയമാണ്. 
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