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ابتدائی سالوں کے نئے نقطہ نظر پر تبصرہ
.والدین چھوٹے بچوں اور ان کے خاندانوں کے لئے خدمات فراہم کرنے کا ایک نیا طریقہ پر تبصرہ کرنے کا موقع دیا جائے گا رہے ہیں Wandsworth
کونسل مجوزہ تبدیلیوں اور ہمارے بچوں کے مراکز میں ہمارے ابتدائی سیکھنے فراہمی سے بہتری پر اپنے خیاالت کو سننے کے لئے چاہوں گا .تجاویز
.حکمت عملی پر تعمیر  Wandsworthکونسل کی حال ہی میں ترقی کی منازل طے اتفاق کیا
حکمت عملی کو یقینی بنانے کے لئے بچوں کو ایک عظیم شروع دیا اور کو روکنے کے لئے کرنے کے بجائے مسائل پر ردعمل ظاہر پورے خاندان پر
.توجہ مرکوز کر رہے ہیں جس کا مقصد ترقی کی منازل طے
مثال کے طور پر ،ہمارے حال ہی میں دوبارہ سے کمیشن صحت زیارت سروس کے تمام خاندانوں پوسٹل نیٹل ڈپریشن اور جب خاندانوں مشکل حاالت کا
.سامنا ہے کے ساتھ نئے والدین کے لیے اضافی فراہمی کے بھی شامل ہیں ،اس ابتدائی حمایت سے فائدہ یقینی بنانے کے لئے کرنا ہے
ہم ڈرائیونگ کے لئے مصروف عمل ہیں کی حالت آگے ترقی کی منازل طے ،ہم بھی ہم نے کچھ چیزوں کو مختلف طریقے سے ایسا کرنے کی ضرورت ہو
گی کی حکمت عملی کی امنگوں کو حاصل کرنے کے لئے ہے کہ احساس ہے .طریقوں میں سے کچھ ہے جس میں ہم خدمات کو تبدیل کرنے کی ضرورت
.ہو گی پیش کرتے ہیں
ایک بچے کی زندگی اور ترقی کے پہلے چند سال اہم ہیں ،اور ہم نے کچھ پانچ سال کے بچوں کو پہلے ہی وقت وہ اسکول شروع کر دوسروں سے بہتر
نتائج حاصل ہے جانتے ہیں .ہم اس طرح کے عدم مساوات کو حل تاکہ خاندانوں معلومات ،آالت ہیں اور ترقی کی منازل طے کرنے کے قابل بنانے کی
 Wandsworthحمایت کو یقینی بنانے کے لئے مصروف عمل ہیں .ہم نے بھی اعلی معیار کی خدمات اور مداخلتوں کو صحیح وقت پر موجود ہیں اور تو
.میں تمام خاندانوں کو ان کے ممکنہ زیادہ سے زیادہ رکھنے کو یقینی بنانے کے لئے مصروف عمل ہیں
میں ہم جانتے ہیں کہ ایک مفت ابتدائی سیکھنے کی جگہ کے لئے اہل ہیں جو ، Wandsworthابتدائی تعلیم بھی بچوں کی ترقی کا ایک اہم حصہ ہے؛ تاہم
بہت سے بچوں کو (ایک ہفتے میں  15گھنٹے )اس کو نہیں لے رہے ہیں .بچوں  3عمر اور  4تمام اہل ہیں جہاں کے لئے اسی طرح کی ایک پیٹرن ہے ،لیکن
.سب نہیں ان کی مفت  15گھنٹے تک رسائی حاصل کر رہے ہیں
خدمات تک مجوزہ تبدیلیاں
پورے خاندانوں کے ساتھ کام کرنے اور طاقت اور لچک کی تعمیر کرتے وقت مسائل کی روک تھام پر توجہ مرکوز کرنے کے لئے ،ہم اپنی سروسز میں
:تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہو گی .ہمارا تجاویز ذیل میں دیئے گئے ہیں
رہنے ،کھیلنے اور سیکھنے 'کے ذریعے  2سال کے بچوں کے لئے مفت ابتدائی سیکھنے کے مقامات تک رسائی میں اضافہ  -ہمارے والدین ،دیکھ'
بھال کرنے والوں اور عملے سے رائے ہمارے والدین ہمیشہ کسی کا خیال میں ان  2سال کے بچوں کو چھوڑ کر آرام دہ محسوس نہیں کرتے کہ
اشارہ کرتا ہے جو ایک رشتہ دار نہیں ہے .جواب میں ہم نے ان کی عمر  2سال کے لئے سیکھنے کے  15گھنٹے کے لئے والدین اور سرپرستوں کو
رسائی پیش کرنے کے لیکن ان کے ساتھ رہنے کے لئے تجویز پیش کر رہے ہیں .ہم یہ ہمارے تمام بچوں کے مراکز میں دستیاب ہو جائے اور وہ
.ترقی کے طور پر حب ترقی کی منازل طے کرنا چاہتے ہیں
تبدیل کرنے سے ہمارے بچوں کی سینٹرز کے تین ترقی کی منازل طے مراکز میں ان کی ترقی کی طرف کس طرح کام  -ان مراکز کی خدمات کے
ایک وسیع تر رینج کے ساتھ بارو میں ابتدائی تعلیم کے لئے فوکل پوائنٹس ہو جائے گا اور ہمارے موجودہ بچوں کے مراکز کے مقابلے میں ایک
.وسیع تر جغرافیائی جلگرہ عالقے کو ڈھکنے .ان تبدیلیوں کی سہولت کے لئے ،کچھ موجودہ خدمات کم کثرت پیشکش کی جائے گی
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•

آپ کا کہنا ہے
:ہم اپنی تجاویز اور ہماری خدمات کو مجوزہ تبدیلیوں کی ترقی کے طور پر ،ہم پر اپنی رائے کو پسند کرے گا
کس طرح آپ کو استعمال ہمارے بچوں کے مراکز ،وہ آپ کی مدد اور آپ کے بچوں کو اسکول کے لئے تیار ہو جاؤ ،اور بہتر بنایا جا سکتا ہے پر
میں تمام بچوں کو یقینی بنانے میں مدد کے لیے  5سال کی عمر کی طرف سے ایک اچھا نتیجہ ہے کہ کس طرح  Wandsworthاپنے خیاالت
آپ کو سب سے زیادہ مدد ہے کہ ہمارے بچوں کے مراکز میں کچھ سرگرمیوں کے طور پر سرگرمیوں کو روکنے کے لئے کرنا پڑے گا ،
ہم جانتے ہیں کے لئے آپ کو ان مراکز کی ایک صارف ہیں تو یہ آپ پر اثر انداز ہو سکتا ہے کہ کس طرح پسند کریں گے

•
•
•
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آپ نیچے دیئے گئے لنک پر کلک کر کے آن الئن سروے تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں ،لیکن آپ کو آپ کی اپنی زبان میں یا بڑے متن کے ساتھ ایک
 consult@wandsworth.gov.ukکاغذ کاپی ،یا کاغذ نقل چاہتے ہیں تو ،ہم سے رابطہ کریں
https://haveyoursay.citizenspace.com/wandsworthcsd/childrens-centres-18
:آپ بھی ذیل کے لنک پر کلک کر کے سروے کے پرنٹ کے قابل ورژن تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں
 .پرنٹ ایبل ورژن کے لئے یہاں کلک کریں
 .ویب سائٹ  Wandsworthپر کچھ معلومات بھی ہے

