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प्रारम्भिक साल नयााँ दृम्टिकोण टिप्पणी
Wandsworth आमाबाबुले जवान बच्चाहरु र आफ्नो पररवारको लागि सेवाहरू प्रदान िने एक नयााँ तररका टिप्पणी िने
मौका टदइनेछ छन ्।

पररषद प्रस्तावित पररिततन र हाम्रो बाल केन्द्र हाम्रो प्रारम्भिक ससक्ने प्रािधान सध
ु ार मा आफ्नो विचार सन्द्
ु न चाहन्द्छु। को
प्रस्ताि को पररषद गरे को हालै सहमत फस्िाउाँ छन ् Wandsworth रणनीतत मा तनमातण।

यो रणनीतत छोराछोरीलाई ठूलो सुरु टदइएको र िन्द्दा रोक्न समस्या प्रततक्रिया गनत सभपूणत पररिार मा केंटरत छन ्
सुतनम्चचत गने लक्ष्य सलएको छ फस्िाउाँ छन ्।

उदाहरणका लागग, हाम्रो हालै पुन: कमीशन स्िास््य Visiting सेिा सबै पररिार हुलाक-Natal तनराशा र जब पररिार कटठन
पररम्स्िततको सामना गदै नयााँ आमाबाबुको लागग अततररक्त प्रािधान सटहत, यो प्रारम्भिक समितन लाि उठाउन सुतनम्चचत
गने लक्ष्य सलएको छ।

अगाडि पतन फल फलाउन हुाँदासभम हामी ड्राइसिङ प्रततबद्ध छन ्, हामी पतन हामी केही कुराहरू अलग गनत आिचयक हुनेछ
रणनीतत को आकाांक्षाओां हाससल गनत िनेर mindful छन ्। केही तररकाहरू जसमा हामी प्रस्ताि सेिाहरू पररिततन गनत
आिचयक हुनेछ।

बच्चाको जीिन र विकास को पटहलो केही िषत महत्िपण
ू त हो, र हामी केही पााँच िषत को बच्चाहरु पटहले नै ततनीहरूले स्कूल
सुरु समय अरूलाई िन्द्दा राम्रो पररणाम छ िाहा छ। हामी पररिारले जानकारी, उपकरण र फस्िाउनको लागग ततनीहरूलाई
सक्षम समितन िनेर हामी यस्तो असमानताओां सभबोधन सुतनम्चचत गनत प्रततबद्ध छन ्। हामी पतन सही समयमा उच्च

गुणित्ता सेिा र उपायहरु छन ् र यतत Wandsworth सबै पररिार आफ्नो क्षमता विस्तार राख्न सतु नम्चचत गनत प्रततबद्ध
छन ्।

प्रारम्भिक ससक्ने पतन छोराछोरीको विकास एक महत्िपण
ू त िाग हो; तिावप, Wandsworth हामी तनिःशल्
ु क प्रारम्भिक ससक्ने

स्िानको लागग योग्य छन ् धेरै बच्चाहरु (एक हप्ता 15 घण्िा) यसलाई सलएर छै न िनेर िाह छ। त्यहााँ छोराछोरीलाई उमेर
3 र 4 सबै हकदार छन ् जहााँ लागग समान ढााँचा छ, तर सबै ततनीहरूको मुक्त 15 घण्िा पहुाँच छन ्।
सेवाहरूमा प्रस्ताववत पररवततनहरू
सारा पररिार सांग काम र बल र लचक तनमातण गदात समस्या रोकन ध्यान गनत, हामी हाम्रो सेिाहरू पररिततन गनत आिचयक
हुनेछ। हाम्रो प्रस्ताि उम्ल्लखित छन ् तल:
•

'रहन, िेल र ससक्न' 2 िषत को बच्चाहरु को लागग तनिःशल्
ु क प्रारम्भिक ससक्ने ठाउाँ मा पहुाँच िवृ द्ध - हाम्रो आमाबाबु
हे रविचारकतातओां र कमतचारी दे खि प्रततक्रिया हाम्रो आमाबाबल
ु े सधैं कसैले को हे रविचार आफ्नो 2 िषत को बच्चाहरु

छोिेर सहज महसुस गदै नन ् िन्द्ने सांकेत जो एक नातेदार छै न। प्रततक्रिया मा, हामी आफ्नो 2 िषत पुराना लागग ससक्ने
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15 घण्िा आमाबाबु र हे रविचारकतातओां पहुाँच प्रदान गनत तर ततनीहरूलाई रहन प्रस्ताि छन ्। हामी यो हाम्रो सबै बाल
•

केन्द्र मा उपलब्ध हुन र ततनीहरूले विकास रूपमा हब फस्िाउाँ छन ् गनत चाहन्द्छु।
यी हब सेिाहरूको फराक्रकलो दायरा सांग बोरो मा प्रारम्भिक ससक्ने लागग फोकल अांक हुनेछ र हाम्रो अिम्स्ित
बच्चाहरु केन्द्र िन्द्दा व्यापक िौगोसलक catchment क्षेत्र को किर - हाम्रो बाल केन्द्र तीन ततनीहरूलाई विकास

फलाउन केन्द्रों द्िारा सांचासलत कसरी पररिततन। यी पररिततनहरू सुविधा गनत, केही अिम्स्ित सेिाहरू कम प्राय प्रस्ताि
गररनेछ।

आफ्नो भन्नु छ
हामी हाम्रो प्रस्ताि र हाम्रो सेिाहरूमा प्रस्तावित पररिततनहरू विकास, हामीले आफ्नो प्रततक्रिया चाहनुहुन्द्छ:
•

तपाईं कसरी प्रयोग हाम्रो बाल केन्द्र, ततनीहरूले तपाईंलाई मदत गनत र आफ्नो छोराछोरी स्कूल तयार प्राप्त गनत र

सुधार गनत सक्रकन्द्छ के तपाईंको विचार Wandsworth सबै बच्चाहरु सुतनम्चचत गनत मद्दत गनत 5 को उमेर राम्रो नततजा
छ कसरी
•
•

तपाईं हाम्रो बाल केन्द्र मा केही गततविगधहरूको रूपमा, सबै िन्द्दा मदत क्रक गततविगधहरु रोक्न हुनेछ
हामी तपाईंलाई यी केन्द्रहरू एक प्रयोगकतात छन ् िने यो असर गनत सक्छ कसरी जान्द्न चाहनुहुन्द्छ

तपाईँले तल सलांक मा म्क्लक गरे र अनलाइन सिेक्षण पहुाँच गनत सक्नुहुन्द्छ, तर यटद तपाईं आफ्नो िाषा िा ठूलो पाठ
कागज प्रततसलवप, िा कागज प्रततसलवप चाहनह
ु ु न्द्छ, हामीलाई सभपकत गनह
ुत ोस ् consult@wandsworth.gov.uk
https://haveyoursay.citizenspace.com/wandsworthcsd/childrens-centres-18
तपाईं पतन तल सलांक मा म्क्लक गरे र सिेक्षण को एक योग्य सांस्करण पहुाँच गनत सक्नुहुन्द्छ:
कृपया मर
ु ण योग्य सांस्करण लागग यहााँ म्क्लक गनह
ुत ोस ् ।
अन केही जानकारी पतन छ Wandsworth िेबसाइि ।

