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Komentarz na nowym podejściu do wczesnego lata
Wandsworth rodzice mają mieć szansę wypowiedzenia się na temat nowego sposobu świadczenia usług dla dzieci i ich
rodzin.
Rada chciałaby usłyszeć swoje poglądy na temat proponowanych zmian i ulepszeń do naszego wcześniejszego świadczenia
nauki w centrach naszych dzieci. Propozycje budować na niedawno uzgodnionego THRIVE strategii Wandsworth Rady.
THRIVE Strategia ma na celu zapewnienie dzieciom podano świetny start i skupia się na całą rodzinę, aby zapobiec zamiast
reagować na problemy.
Na przykład, nasz niedawno ponownie do służby zdrowia Visiting Usługa ma na celu zapewnienie wszystkim rodzinom
korzystać z tego wczesnego wspomagania, w tym dodatkową rezerwę na nowych rodziców z polowa porodzie depresja i
kiedy rodziny są w trudnej sytuacji.
Chociaż jesteśmy zobowiązani do prowadzenia THRIVE do przodu, jesteśmy też świadomi, że aby osiągnąć aspiracje
strategii będzie musimy zrobić pewne rzeczy inaczej. Niektóre ze sposobów, w których oferujemy usługi będą musiały ulec
zmianie.
Przez pierwsze kilka lat życia i rozwoju dziecka są krytyczne, a wiemy, niektórzy latków pięcioletnie mają już lepsze wyniki
niż inni przez czas ich rozpoczęcia szkoły. Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia, że takie rozwiązanie nierówności tak, że
rodziny mają informacje, narzędzia i wsparcie, aby mogły się rozwijać. Jesteśmy również zobowiązani do zapewnienia nie
są wysokiej jakości usługi i interwencje w odpowiednim czasie i miejscu, więc wszystkie rodziny w Wandsworth
zmaksymalizować swój potencjał.
Wczesna nauka jest także kluczowym elementem rozwoju dziecka; Jednak w Wandsworth wiemy, że wiele dzieci, które
kwalifikują się do wolnego miejsca wczesnego uczenia się (15 godzin tygodniowo) nie biorą go. Jest podobny wzór dla
dzieci w wieku 3 i 4, gdzie wszystko jest uprawniony, ale nie wszystkie są dostępie swoje wolne 15 godzin.
Proponowane zmiany do usług
W celu skoncentrowania się na pracy z całymi rodzinami i zapobiegania problemom podczas budowania wytrzymałości i
odporności, musimy dokonać zmian w naszym serwisie. Nasze propozycje są przedstawione poniżej:
•

•

Zwiększenie dostępu do wolnych miejsc wczesnego uczenia się dla dzieci w wieku 2-letnich poprzez „zatrzymać, grać
i uczyć się” - informacje zwrotne od naszych rodziców, opiekunów i pracowników wskazuje, że nasi rodzice nie
zawsze czują się bezpiecznie pozostawiając swoje latków 2-letnie w opiece nad kimś kto nie jest względne. W
odpowiedzi, proponujemy zaoferować rodzicom i opiekunom dostępu do 15 godzin nauki dla ich 2-letni, ale aby
zostać z nimi. Chcemy ten będzie dostępny w Centrach wszystkich naszych dzieci i rozwijać HUB w ich rozwoju.
Zmiana sposobu trzech Centrów naszych dzieci działają poprzez rozwijanie ich w Thrive Huby - te piasty będą punkty
kontaktowe dla wczesnego uczenia się w dzielnicy z szerszej gamy usług i obejmujące szerszy obszar geograficzny
zlewni niż nasze dzieci istniejących centrów. W celu ułatwienia tych zmian, niektóre istniejące usługi oferowane będą
rzadziej.

Wypowiedz się
Jak rozwijamy nasze propozycje i proponowane zmiany do naszych usług chcielibyśmy swoją opinię na temat:
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•
•
•

Jak używać naszych dzieci ośrodków, w jaki sposób pomóc i dzieciom przygotować się do szkoły, a swoje pomysły na
to, co można poprawić, aby zapewnić wszystkim dzieciom w Wandsworth mieć dobre wyniki w wieku 5
Działania, które pomogą Ci się najbardziej, ponieważ niektóre działania w Centrach nasze dzieci będą musiały
przestać
Chcielibyśmy wiedzieć, jak to może wpływać na ciebie, jeśli jesteś użytkownikiem tych ośrodków

Możesz uzyskać dostęp do ankiety online, klikając na link poniżej, ale jeśli chcesz papierową kopię lub kopię papieru w
swoim własnym języku lub większej tekstu, prosimy o kontakt na consult@wandsworth.gov.uk
https://haveyoursay.citizenspace.com/wandsworthcsd/childrens-centres-18
Można również uzyskać dostęp do wydrukowania wersję ankiety klikając na poniższy link:
proszę kliknąć tutaj wersja do druku .
Istnieje również kilka informacji na stronie Wandsworth .

