
يرجى منكم إبداء آرائكم حول تقديم خدمات البداية الجيدة في حياة األطفال في مراكز األطفال في ستريهام 

Streatham  

 خلفية حول الموضوع  

   2019إلى شهر شباط / فبراير  2018خالل الفترة الواقعة بين شهر ديسمبر / كانون أول    Lambethأجرت بلدية المبث 

استشارات موسعة حول االقتراحات المتعلقة بإجراء التغييرات حول مراكز األطفال الموجودة في البلدية.  ولقد تم تقديم هذه  

ر السنوات المبكرة في منحة المدارس المكرسة ، مما يعني بأنه  االقتراحات تجاوبا مع التغييرات الحكومية الوطنية المتعلقة بعنص

 حصلت البلدية على مقدار ضئيل جدا من المال إلنفاقه على مراكز األطفال.  

وسيقدم هذا     Streathamمركز أطفال محوري واحد في منطقة ستيرهام  إنشاءولقد اقترحت البلدية في هذه االستشارات بأنه سيتم 

مركزين ارتباط لخدمات األطفال وسيقدم هذان   إنشاء الخدمات الكامل من أيام االثنين إلى أيام الجمع ، وسيتم أيضا المركز برنامج 

المركزان الخدمات على أساس موسمي ) أي إما في جميع الفترات الصباحية أو في جميع الفترات المسائية أو خالل عدد قليل من  

 ال  التي تم اقتراح إجراء التغييرات بخصوصها:  األيام(. وفيما يلي أسماء مراكز األطف

 لألطفال: مركز محوري   Hitherfieldمركز هيذيرفيلد  •

 لألطفال: مركز ارتباط    Streathamمركز ستريهام  •

 لألطفال: مركز ارتباط    Woodmansterneمركز وودمانسترين  •

 لألطفال.   Sunnyhillركز األطفال في مركز سانيهيل وبناء على االقتراحات المقدمة فسيتم إيقاف العمل في تقديم خدمات م

.  Woodmansterneوودمانسترين   األطفالتغييرات خالل فترة إجراء االستشارات على وضع مدرسة ومركز  طرأت ولقد  

يم الخدمات إلى  ت باألعمال الكبرى  التي تقوم بها البلدية حول توسيع رأس المال وزيادة مقدرة المدرسة على تقدوتتعلق هذه التغييرا

مدرسة ابتدائية مؤلفة من أربعة مراحل  ولتوفير مدرسة   Woodmansterneعدد كبير من األطفال ولجعل مدرسة وودمانسترين 

ثانوية جديدة مؤلفة من المرحلة الخامسة في نفس الموقع أي توفير مدرسة مجتمعية شاملة لجميع المراحل من مرحلة الحضانة إلى  

 ويجب أن تكون هذه المدرسة قادرة على تقديم الخدمات إلى األطفال المحليين وعائالتهم.  الصف الحادي عشر 

إلى وضع المزيد من المطالب على موقع    Woodmansterneولقد أدى إجراء التوسع المطلوب في مدرسة وودمانسترين 

على االلتزام القوي المتعلقة    Woodmansterneالمدرسة والبنية التحتية المحلية. وعلى الرغم من محافظة مدرسة وودمانسترين 

ع المدرسة مع  باستمرارية تقديمها لخدمات السنوات المبكرة الممتازة ، فلن تتمكن المدرسة من تقديم خدمات مركز األطفال في موق

 ازدياد حجم الصفوف المدرسية.  

  Sunnyhillولقد أثارت االستشارات العديد من المخاوف المتعلقة حول االقتراحات المقدمة إليقاف تقديم الخدمات في مركز سانيهيل 

 لألطفال.  

في شهر إبريل /   Lambethولقد ساعدت االستشارات التي أجرتها البلدية في تقديم التوصيات الصائبة إلى مجلس بلدية المبث  

بارها جزء من عملية إصدار البلدية للقرارات. ولقد اشتمل هذا األمر على تقديم التوصيات حول إجراء المزيد من  باعت  2019نيسان 

حول المركز التي يتوجب اعتباره بأنه المركز المحوري وعن المركزين اللذين  لجمع اآلراء    Streathamاالستشارات في ستريهام 

 في المنطقة.    يتوجب اعتبارهما بصفتهما مركزي االرتباط

، ولقد ركزت هذه االستشارات على هذه االقتراحات. ولقد   2019ولقد تم إجراء المزيد من االستشارات في فصل الصيف لعام 

بأنه على الرغم من ترحيب عدد كبير من األشخاص الذين قدموا إجاباتهم حول تنفيذ المقترحات المتعلقة   اصبح من الواضح 

مركز لتقديم خدمات األطفال ، ولكن يوجد عدد من المخاوف المتعلقة   باعتبارهلألطفال  Sunnyhillيل بالمحافظة على مركز سانه

على هذه الخدمات  باإلضافة إلى مسافة التنقل   Streatham Valeحول كيفية حصول العائالت التي تعيش في منطقة ستريهام فيل  

 باعتباره المركز المحوري األقرب له.   Hitherfieldالفاصلة بين مركز سانيهيل لألطفال ومركز هيذيرفيلد 

 الوثيقة المتعلقة بالهدف من وراء إجراء االستشارات 

وعلى ضوء هذه المخاوف ، توضح وثيقة االستشارة هذه كافة االقتراحات التي تمت مراجعتها ، وتقدم لك أيضا الفرصة إلعالمنا  

اضعة للمراجعة هو السماح بتقديم الخدمات والمصادر المتوفرة ضمن أفضل  الخ لالقتراحاتحول آرائك. ويعتبر الهدف الرئيسي 

انتشار جغرافي ممكن في جميع مباني مراكز األطفال المتوفرة لضمان استمرارية تقديم خدمات مراكز األطفال إلى  جميع األطفال  

 المزيد من المساعدات.   وخاصة الذين يحتاجون الحصول على Streathamوالعائالت الذين يعيشون في ستريهام 

 :  Streathamوتعتبر المقترحات الخاضعة للمراجعة حول منطقة ستريهام 



لألطفال بصفته المركز المحوري مع تقديم الخدمات في مبنى مركز األطفال   Hitherfieldالمحافظة على مركز هيذيرفيلد  •

نادي الساعة الواحدة لعقد جلسة بقاء أولياء األمور  ، وموقع  االبتدائية Hitherfieldالواقع في موقع مدرسة هيذيرفيلد 

 .   Hillsideفي حدائق هيلسايد  Stay and Playواللعب مع أطفالهم 

لألطفال باعتباره مركز االرتباط وزيادة حجم ونوعية الخدمات المقدمة عن  Sunnyhillالمحافظة على مركز سانهيل  •

. وسيؤدي هذا  Sunnyhillإلى مركز سانهيل   Hitherfieldرفيلد طريق تحويل بعض الخدمات المقدمة في مركز هيذي 

عن المستوى المقترح في االستشارة السابقة وتجاوبا مع   Sunnyhillاألمر الى زيادة مستوى الخدمات في مركز سانهيل 

 اآلراء المقدمة والرغبة نحو السماح لعدد كبير من العائالت باستخدام الخدمات الموجودة في المنطقة الجنوبية من البلدية. 
ادلة للخدمات  مع Sunnyhillوسانيهيل  Hitherfieldوستكون الخدمة المدمجة المقدمة من مركز األطفال هيذيرفيلد 

خدمة من خدمات مركز    15المقدمة في المركز المحوري ومركز االرتباط. مما يعني بأنه سيقوم المركزان بتقديم حوالي 

 األطفال أسبوعيا. 

الذي يقدم الخدمات خالل يومين في  ارتباطلألطفال بصفته مركز   Streathamالمحافظة على بقاء مركز ستريهام   •

 األسبوع.  

أسبوعيا في نادي   Stay and Playإلقامة جلسة إضافية حول بقاء أولياء األمور مع أطفالهم واللعب معهم  تقديم عرض •

. وبناء على المقترحات ، فسيعتبر صندوق الشباب ومجتمع   Streatham Valeالساعة الواحدة في مركز ستريهام فيل 

ن إقامة جلسة بقاء أولياء األمور مع أطفالهم واللعب معهم  الذي يقيم نادي الساعة الواحدة مسؤوال ع  Streathamستريهام 

Stay and Play   وسيعمل صندوق الشباب ومجتمع ستريهام على نحو وثيق مع فريق البداية الجيدة لألطفال في منطقة ،

حيث سيحضر هذا الفريق الجلسات المقامة على نحو منتظم لتقديم المزيد من المعلومات    Streathamستريهام 

   والمساعدات إلى العائالت. 

 لماذا تعتقد البلدية بأنه ستساعد المقترحات الخاضعة للمراجعة في تلبية احتياجات األطفال والعائالت المتواجدة في منطقة ستريهام 
Streatham    فيما يتعلق بتقديم الخدمات المتعلقة بتوفير البداية الجيدة لحياة األطفال؟ 

على األمد    Woodmansterneتمرار في تقديم خدمات مراكز األطفال من مركز أطفال وودمانسترين ال تستطيع البلدية االس

الطويل. وأثناء إجراء االستشارات فلقد أخبرنا أولياء األمور الذين يعيشون في المنطقة المحلية القريبة من مدرسة وودمانسترين  

Woodmansterne المواصالت بين مكان سكنهم وبين مركز األطفال ومدرسة هيذيرفيلد  بأنه يساورهم القلق حول مسافة التنقل و

Hitherfield  .وتأمل البلدية معالجة بعض المشاكل المتعلقة بالتنقل والمواصالت عن طريق تقديمها المزيد من الخدمات    االبتدائية

 .  Streathamلألطفال الذي يتمتع بموقعه المركزي في منطقة ستريهام  Sunnyhillفي مركز سانهيل 

ولقد أخذت البلدية بعين االعتبار عند مراجعتها لالقتراحات فيما اذا سيكون اإلجراء األكثر كفاءة هو زيادة تنوع الخدمات المقدمة في  

وعلى الرغم  لألطفال.  Sunnyhillلألطفال بدال من زيادة تنوع الخدمات المقدمة في مركز سانيهيل   Streathamمركز ستريهام 

لألطفال باعتباره مركز تم بناؤه خصيصا لخدمة األطفال   Sunnyhillفلقد أخبرتنا العائالت مدى تقديرهم لمركز سانهيل  من ذلك

والحتوائه على مساحة اللعب الخارجية اآلمنة والجيدة. وال تتوفر وال يمكن توفير نفس مساحة اللعب الخارجية  في مركز ستريهام  

Streatham    لألطفال مما سيقيد تنوع األنشطة التي يمكن تقديمها إلى األطفال. وتمتلك البلدية أيضا مبنى مركز األطفال في سانهيل

Sunnyhill  ولكن أبرمت البلدية عقد إيجار حول استخدامها المساحة الموجودة في مركز ستريهامStreatham   لألطفال مما

اليف عند إجرائها التعديالت الالزمة لضمان االستخدام األمثل للمساحة الموجودة في مركز  سيؤدي إلى تحمل البلدية المزيد من التك

 لألطفال.    Streathamستريهام 

الذهاب    Woodmansterneوبالقرب من مدرسة وودمانسترين  Lambethوستتمكن العائالت التي تعيش في بلدية المبث 

التي سيتم عقدها في نادي    Stay and Playاألمور مع أطفالهم واللعب معهم لحضور الجلسة اإلضافية المخصصة لبقاء أولياء 

   Streathamلألطفال.  وسيقوم صندوق الشباب والمجتمع في ستريهام  Streatham Valeالساعة الواحدة في مركز ستريهام فيل 

ات. مما يعني بأنه ستستطيع العائالت التي  بعقد هذه الجلس  Streathamبالتعاون مع فريق البداية الجيدة لألطفال في ستريهام 

تحتاج الحصول على المساعدة اإلضافية من فريق البداية الجيدة لألطفال بأن تصل بسهولة  إلى المركز المتوفر في منطقتهم  

طريق   المحلية.  وستستطيع العائالت أيضا الحصول على المزيد من المساعدات من خالل عملية اإلحالة عبر اإلنترنت أو عن 

التحدث مع زائرتهم الصحية أو عن طريق زيارة فريق الموظفين شخصيا أو عن طريق االتصال على رقم الهاتف المخصص  

 لألطفال.   Hitherfieldلألطفال أو مركز هيذيرفيلد  Sunnyhillلألطفال أو مركز سانهيل  Streathamلمركز ستاريهام 


