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Коментар на нов подход за ранна възраст в 

Уондсуърт родителите трябва да се даде шанс да коментирам нов начин на предоставяне на услуги за малки 
деца и техните семейства. 

Съветът би желал да чуя вашите мнения по предложените промени и подобрения по нашите ранно обучение на 
децата ни центрове. Предложенията се основават на наскоро се съгласи THRIVE Уондсуърт Стратегия на Съвета. 

В процъфтяват стратегия има за цел да гарантира, че децата са дадени едно чудесно начало и се фокусира върху 
цялото семейство, за да се предотврати, а не реагира на проблеми. 

Например, нашият наскоро отново в експлоатация патронаж услуга има за цел да гарантира, че всички семейства 
да се възползват от тази ранна подкрепа, включително и допълнително осигуряване за нови родители с 
пощенската-родилна депресия и когато семействата са изправени пред трудни обстоятелства. 

Докато ние се ангажираме да шофиране THRIVE напред, ние също сме се забравя, че за да се постигне стремежите 
на стратегията, която ще трябва да направи някои неща по различен начин. Някои от начините, по които ние 
предлагаме услуги ще трябва да се променят. 

Първите няколко години от живота и развитието на детето са от решаващо значение, и ние знаем, около пет-
годишните вече имат по-добри резултати в сравнение с други от време, те тръгнат на училище. Ние се ангажираме 
да бъдем сигурни, че се занимава с такива неравенства, така че семействата имат информация, инструменти и 
подкрепа, за да могат да се развиват. Ние също така се ангажира да гарантира, че има високо качество на услугите 
и интервенции в точното време и място, така че всички семейства в Уондсуърт максимално своя потенциал. 

Ранното обучение е също важна част от развитието на децата; Въпреки това, в Уондсуърт ние знаем, че много деца, 
които отговарят на условията за безплатна рано проведе обучение (15 часа седмично) не са го заемат. Има 
подобен модел за деца възраст 3 и 4, където всички имат право, но не всички са достъп до техните свободни 15 
часа. 

Предложените промени в услугите 

С цел да се съсредоточи върху работата с цели семейства и предотвратяване на проблеми при изграждането на 
сила и издръжливост, ние ще трябва да се направят промени в нашите услуги. Нашите предложения са изложени 
по-долу: 

• Увеличаването на достъп до свободни места ранно обучение за 2-годишните деца чрез "остана, да играят и 
да се учат" - обратна връзка от нашите родители, възпитатели и служители показва, че нашите родители не 
винаги се чувстват комфортно оставяйки своите 2-годишни деца под грижите на някой който не е роднина. В 
отговор на това ние предлагаме да предложи на родителите и настойниците на достъпа до 15 часа в режим 
на обучение за тяхното 2-годишен, но да остане с тях. Искаме това да бъде на разположение на всички наши 
детски центрове и THRIVE HUB, тъй като те се развиват.  

• Промяна на начина, три от нашите детски центрове работят по разработването им в Thrive хъбове - тези 
центрове ще бъдат основните акценти за ранно обучение в квартал с по-широк спектър от услуги и която 
обхваща по-широка географска област водосбор от нашите съществуващи детски центрове. С цел улесняване 
на тези промени, някои от съществуващите услуги ще се предлагат по-рядко. 

Кажете си думата 
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Тъй като ние развиваме нашите предложения и предложените промени в услугите ни, бихме желали да получим 
обратна информация за: 

• Как да използвате нашите детски центрове, как те да ви помогне и на децата си да се подготвят за училище, и 
вашите идеи за това какво може да се подобри, за да помогнат да се гарантира на всички деца в Уондсуърт 
имат добър резултат от 5-годишна възраст 

• Дейностите, които ви помагат най-много, тъй като някои дейности в нашите детски центрове ще трябва да 
спре 

• Бихме искали да знаят как това може да ви повлияе, ако сте потребител на тези центрове 

Можете да получите достъп до онлайн проучването, като кликнете върху линка по-долу, но ако искате копие на 
хартиен носител, или на хартиен носител на собствения си език, или с по-голям текст, моля, свържете се с нас на 
consult@wandsworth.gov.uk 

https://haveyoursay.citizenspace.com/wandsworthcsd/childrens-centres-18 

Можете да получите достъп версия за печат на проучването, като кликнете върху линка по-долу:  
Моля, кликнете тук за версия за печат . 

Налице е също така част от информацията на сайта Уондсуърт . 
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