
ስለ Streatham Better Start Area (ስትረትሃም በተር ስታርት አሪያ) የልጆች ማእከል አገልግሎቶችች ማቅረቢያ 

በተመለከተ  አዲስ የወጣው ሃሳብ አስተያየትዎን ይስጡ   

ታሪክ 

በ ታሕሳስ 2018 - የካቲት 2019 ያለው ጊዜ ውስጥ፣ Lambeth Council  (ላምበዝ ካውንስል) ስለ የልጆች ማእከል አገግሎት 

አቅርቦትን ለመለውጥ አስተያየቶች ላይ ሰፊ ምክክር አካሂድዋል። እነዚህ ሀሳቦች የቀረቡት ምክንያት በብሔራዊ ለዴን ትምህርት 
ቤቶች የመጀመኢርያ ዓመታት ስለሚሰጠው እርዳታ አገራዊ ለውጦች ለተደረጉት ለውጦች የመንግስት ቤትጽሕፈቱ በልጆች 
ማእከላት ላይ የሚኣወጣውን ገንዘብ በጣም ያነሰ ስለሆነ ነው።  

በዚሁ ምክክር የወጣው ሃሳብ የ Streatham (ስትረትሃም ) አንድ ዋናው “ዋና የልጆች ማእከል” ሙሉ ፕሮግራም የአገልግሎት 

ፕሮግራም የሚሰጥ እንዲሆን እና ይህ ደግሞ ከ ሰኞ - አርብ እና ሁለት ‘link’ children’s centres ‘ሊንክ ቺልደረን ሰንተር’ 
የልጆች ማእከል ደግሞ መደበኛ የሆነ አገግሎት እንዲሰጡ እና  - ይህ ደግሞ ወይ ጥዋት ጥዋት ወይም ደግሞ ከሰዓት በኋላ ወይም 
ደግሞ ከተቀነሰ ቀናት በሳምን አገግሎት እንዲሰጡ ተብሎ ነበር ሀሳብ የተሰጠው። እነኚህ የልጆች ማእከሎች በዚህ አዲስ ሀሳብ 

መደብ የወጣላቸው ደግሞ የሚቀጥሉት ናቸው: 

• Hitherfield Children’s Centre (ሃይፊልድ ቺልድድረን ሰንተር): Core centre ዋና ማዕከል 

• Streatham Hub Children’s Centre (ስትረትሃም ሃብ ቺልድረን ሰንተር): Link centre (አገናኝ ማዕከል) 

• Woodmansterne Children’s Centre (ውድማንስተርነ ቺልድረን ሰንተር) : Link centre (አገናኝ ማዕከል) 

በእነዚህ ሀሳቦች ስር Sunnyhill Children’s Centre (ሳንሂል ቺልድረን ሰንተር) ሳኒ የልጆች ማእከል የልጆች ማእከል 

አገግሎቶች ማቅረቡን ያቆማል።   

በዚያን ምክክር የሚደረግበት ጊዜ በ Woodmansterne School and Children’s Centre (ውድማስተሪን) ትምህርት ቤት 

እና የልጆች ማእከል ስላለው ሁኔታ አንዳድ ለውጦች ነበሩ። ትልልቁ ለውጦቹ ስለ Council (ካውንስል) በወሰደው ትልቅ ጉልህ 

ካፒታል ማስፋፊያ ምክንያት የ Woodmansterne School (ውድማስተሪን ትምህርት ቤት) አራት ቅጽ የመጀመሪያ ደረጃ 

ትምህርት ቤት እና በተመሳሳይ ጣቢያ ላይ የአምስተኛ ደረጃ ትምህርት ኣና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ለማቅረብ የትምህርት 
ቤት አቅርቦቱን ለማሳደ ከትያዘው ትልቅ የካፒታል ማስፋፊያ ሥራ ጋር የተዛመዱ ለውጦች ናቸው። ይህ አገግሎት ደግሞ ከማእለ 
ሕፃናት መንከባከቢያ እክሰ 11 ደረጃ ትምህርት ድረስ በመላ የህብረተሰብ ትምህርት ቤት እንዲሆን ነው መደቡ።  

ይህ በጣም የሚፈለግ የ Woodmansterne School (ዎድማንስትሪን) ትምህርት ቤት መስፋፋት በትምህርቲ ቤቱ ታቢያ እና 

በአካባቢው መሰረት ልማት ላይ ተጨማሪ ፍላጎቶች አስገኝቷል። Woodmansterne School (ዎድማንስትሪን) ትምህርት ቤት 

ለሚቀትሉት የመጀመሪያ ዓመታት አቅርቦትን ቀጣይ ማድረጉን ጠንካራ ቁርጠኝነት ቢይዝም፣ የግለዘቦች አመት ቡድኖች እያደገ 
ሲሄድ የልጆች ማእከል አገግሎትቶች በትምህርት ቤቱ ጣቢያ ማድረስ አይቻልም።  

የተደረገው ምክክሩ በተጨማሪም ስለ የ Sunnyhill Children’s Centre (ሳኒሂል ቺልደረን ሰንተር) የልጆች ማእከል አቅርቦት 

ማቅረቡን ለማቆም የቀረቡት ሀሳቦች ላይ ያላቸውን ስጋት ጎላ አድርጎ ገልጸዋል።  

የካንስልሉ የውሳኔ አሰጣት ሂደት አካል የሆነው የወረዳ ምክር ቤት በ ሚያዚያ 2019 ውስጥ ለ የ Lambeth Council’s 

Cabinet T(ላምበዝ ካውንስል ካቢነት) የተሰጠው የውሳኔ ሃሳቡ አጠቃላይ የውሳኔው ሃሳቡን አሳውቋል። እነዚህ በአካባቢው 

የሚገኙ አንድ ዋና እና ሁለተኛ ማገናኛ ማዕከላት ሊሆኑ የሚገባቸው አመለካከቶች ለመሰብሰብ በ Streatham (ስትረትሃም)  

ተጨማሪ ምክክር ተካሂድዋል የሚል የውሳኔ ሃሳብ አካቷል።  

በእነዚህ ሀሳቦች ላይ ያተኮረ ብቻ ተጨማሪ ሀሳቦች እና ንግግሮች በ በጋ 2019 ጊዜ ተካሄድዋል።  የዚሁ ሀሳብ ምላሽ ከሰጡር 

መካከል ቡዞውች Sunnyhill Children’s Centre (ሳኒሂል ቺልድረን ሰንተር) የልጆች ማእከል የልጆች ማእከል አገግሎት 

መስጫ ቦታ ሆነው እንዲቀጥሉ ያቀረቧቸው ሀሳቦች በድስትታ ሲቀበሉ፣ Streatham Vale (ስትረትሃም ቫለ) አካባቢ ለሚኖሩት 

ቤተሰቦች ተደራሽነት እና በአቅራቢያው ወደሚገኘው የጉዞ ርቀት ኣንዳይበዛ እና የ ወደ Hitherfield (ሂዝፊልድ) የሚገኘው 

የልጆች ማእከል ሩቅ መሆኑን ይህ ደግሞ አስተሳሳቢ ሆኖ እንዳገኙት ገልጽዋል።  

የምክክር ሰነድ ዓላማ 

ከዚህ አንጻር ይህ የምክክር ሰነድ የተከለሱ ሀሳቦችን ይዘረዝራል እንዲሁም ስለ አመለካከታችንን ያሎት አስተያየት ሊነግሩን 
የሚችሉትን እድል ይሰጦታል። የእነዚህ የተከለሱ ሀሳቦች ዋና ዓላማ አሁን ባሉ የልጆች ማእከል ሕንፃዎች ውስጥ ያሉ ህጻናት እና 
ቤተሰቦች እና በተለይም በጣም የድጋፍ ፍላጎት ያላቸው ልጆች እና ቤተሰቦቻቸው መጠቀም መቻላቸውን ማረጋገጥ እንዲችሉ 
ለማድረግ የተሻሉ የጂኦግራፊያዊ አገልግሎቶችን እና ሀብቶችን በተቻለ መጠን ለማሰራጨት ለማስቻል ነው። እንዲሁም ለቀጣይ 
ጊዜ የልጆች ማዕከል አገልግሎቶች መስጠት መቻል ነው።  



ለ Streatham (ስትረትሃም) አከባቢ የተከለሱት ሀሳቦች ለ: 

• የ Hitherfield Children’s Centre (ሀትፊልፍ ቺልድረን ሰንተር) እንድ ዋና የልጆች ማእከል ሆኖ ሁለት ዓየንት 

አገልግሎት መስጠት እንዲቀጥል በ Hitherfield Primary School (ሃትፊልድ ፕራማሪ ስኩል) ለሚገኙት እና ቆዩ 

እና ተጫወቱ የሚሰጠው አገግሎት እንዲቀጥል እና Hillside Gardens (ሂልሳይድ ጋርደን) የአንድ ሰዓት ክላብ 

የሚሰጠው አገግሎት እንዲቀጥል። .  

 

• የ Sunnyhill Children’s Centre (ሳንሂል ቺልድረን ሰንተር) እንዳለ ይቆይ እና ነገር ግን  የሚሰጠው የአገግሎት 

መጠን ቁጥር ግን እንዲጨምር እና ከ Hitherfield (ሃይፊልድ) ወደ  Sunnyhill (ሳኒሂል) የሚሰጠው አገግሎት 

በማዛወር የሚሰጡርትን የአገግሎት ብዛት እና መጠን ይጨምሩ። ይህ በ Sunnyhill (ሳኒሂል) ውስጥ የተገኘው 

የአገግሎት አሰጣት ደረጃ መጨመር ማለት ሲሆን ይህም ግብረመለሱን እና በደቡ ክልል ባሉት ቤተሰቦች የበለጠ 
ተደራሽነት የመስጠት ፍላጎቶን የሚያንፀባርቅ ነው። ይህ ማለት በሁለቱ የልጆች ማእከሎት የሚቀርቡ በግምት የ 15 
የህፃናት ማእከል አገግሎቶች ይኖራሉ ማለት ነው።  

 

• የ  Streatham Hub Children’s Centre (ስትረትሃም ሃብ ቺልድረን ሰንተር) በሳምንት ለሁለት ቀናት ከሚሰጡት 

አገግሎቶች ሆኖ ይቆይ  በተጨማሪም እንደ የሕጻናት ማዕከል አገናኝ አገግሎቱ ይቀጥላል ማለት ነው።  

 

• በ Streatham Vale One o’clock (ስትረትሃም ቫለ ዋን ኦክሎክ) የአንድ ሰዓት የሕጻናት መዝናኛ ክላብ አንድ 

ተጨማሪ ቆይታ እና ጨዋታ ክፍለ ጊዜ ተጨማሪ አገግሎት እንዲሰጡ። በነዚህ ሀሳቦች መሠረት ይህ ክፍለ - ጊዜ 

ለአንድ ሰዓት ክላብ ኃላፊነት ባላቸው Streatham Youth and Community Trust (ስትረትሃም ዩዝ ን ኮሚኒቲ) 

ትብብር የሚካሄድ ሲሆን፣ ነገር ግን በክፍለ-ጊዜው በመደበኛነት በሚካፈለው ከ  Streatham area Better Start 
(ስትረትሃም በትተር ስታርት) ቡድን ጋር በትብብር ይሰራሉ። ለቤተሰቦች ተጨማሪ መረጃ እና ድጋፍ ለመስጠት።  

ምክር ቤቱ እነዚህ የተሻሻሉ ሀሳቦች በተስተካከለ በተሻለ ጅምር አካባቢ ውስጥ የልጆችን እና የቤተሰቦቻቸውን ፍላጎቶች በተሻለ 

የሟላሉ ብለው ያሰቡት ለምንድነው? 

ምክር ቤቱ የሓናት ማእከል አገልግሎቶችን ከ Woodmansterne Children’s Centre (ውድማስተሪነ ቺልድረን ሰንተር) 

የሕጻናት ማእከል ረዘም ላለ ጊዜ መስጠት አይችልም። በማማከር ጊዜ በአካባቢው ወደ Woodmansterne Children’s 

Centre (ውድማስተሪነ ቺልድረን ሰንተር) ትምህርት ቤት የሚኖሩ ወላጆች ወደ Hitherfield Primary School and 

Children’s Centre (ሂትፊልድ ፕራማሪ ስኩል እና ቺልድረን ሰንተር) ያለው ርቀት እና ምን ያህል መጓጓዝ እንዳለባቸው እና 

ርቀት እንደሚቸምርላቸው ይህ አስተሳሳቢ እንደሆነ ገልጠውልናል። ለ  Sunnyhill Children’s Centre (ሳኒሂል ቺልድረን 

ሰንተር) ተጨማሪ አገልግሎት እንዲሰጡ ዕድል በመስጠት ያለው የጉዞው ችግሮች አንዳንቾቹን እንደሚፈታ ተስፋ ያደርጋል።  

የቀረቡት ሀሳቦችን በማሻሻል ምክር ቤቱ በ Sunnyhill (ሳኒሂል) ፈንታ በ Streatham Hub Children’s Centre (ስትረትሃም 

ሃብ ቺልድረን ሰንተር) የልጆች ማእከል የአገግሎት ዘርፎችን ማሳደ ውጤታማ እንደሆነ ከግምት ውስጥ ያስገባ ነበር።   ሆኖም ፣ 

ቤተሰቦች Sunnyhill Children’s Centre (ሳንሂል ቺልድረን ሰንተር) የልጆች ማእከልን በጥሩ ዓላማቸው ከቤት ውጭ 

የመጫወቻ ቦታን እነ ዓላማ የተገነባ የሕጻናት ማዕከል ክፍ አድርገው እንደሚመለከቱ ነግርውናል። ይህ የኒት ውስጥ ቦታ 
በስትስትሀም ሃብ የማይገኝ እና ሊኖር የማይችል ሲሆን ይህም ሊቀርቡ የሚችሉትን እንቅስቃሴዎች ይገድባል።  

በ Woodmansterne Children’s Centre (ውድማስተሪነ ቺልድረን ሰንተር) ትምህርት በ ትምህርት ቤት በአከባቢው 

የሚኖሩት Lambeth (ላምበዝ) ቤተሰቦች እንዲሁ ወደ Streatham Vale  (ስትረትሃም ቫለ) አንድ ክለብ ክበብ ወሚደረገው 

ተጨማሪ የመቆየት እና የጨማሪ የመቆየት እና የጨዋታ ክፍለ ጊዜ መሄድ ይችላሉ።  ስብሰባው በስፋት Streatham Youth 

(ስትረትሃም ዩዝ) የስትረትሃም የወጣቶች ክፍል እና ማህበረሰብ ትብብር ይካሄዳል ፣ ሰፊው Streatham Better Start team 

(ስትረትሃም በተር ስታርት ቲም) ቡድን ድጋፍ ይሰጣል።  ይህ ማለት Better Start (በተር ስታርት) ሰራተና ተጨማሪ ድጋፍ 

የሚፈለጉ ቤተሰቦች ይህን በቀላሉ እና በአካቢያቸው ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው። እንዲሁም ቤተሰቦች በመስመር ላይ 

Streatham Hub (ስትረትሃም ሃብ) እና Sunnyhill (ሳንሂል) ወይም ደግሞ  Hitherfield Children’s Centres (ሂችፊልድ 

ቺልድረን ሰንተር) የልጆች ማእካላት በኩል ተጨማሪ ድጋፍ ማግኘት ይችላሉ።  

 


