
 

 

 لألطفال بلموت لمدرسة المقترحة التوسعات
  اإلعدادية بلموت مدرسة و 

 إلى يوم الجمعة  مايو4 الجمعةاعتبارا من يوم  القانونياالتشاور •
 . 2012 يونيو 1

 للتشاور المراحل السابقة ردود فعل من •

 سؤال وجوابإرشادية و خطط تبين في المدرسة األحداث •
 ، و2012عام   مايو17 - القيادي في المجلس مع
 2012 مايو 18

  ثم أعطي لنامن المعلومات تطالع على المزيد •

  لألطفال وبلمونت في مدرسة مقترحةال التوسعات  علىة قانونياتمالحظ
 الن إلى ثالثة أشكالأشك  اإلبتدائية منبلمونتمدرسة 

  2013 سبتمبر  الدحول المدرسي فياعتبارا من
  كوجهات نظر

 في بداية الدخول االستقبال فصول التوسعات لتبدأ ، مشاوراتين العامة الإذا ما نفذت 
  األطفال مدرسة عندما 2013 عام في سبتمبر ايلول المدارس

  كل مجموعة لتلميذا two forms of entry ()56( شكلين من يزداد عداددها
 كونتس 2020بحلول عام . )لكل سنة لكل مجموعة تلميذا three forms( )84( ثالثة أشكال إلى )لكل سنة

 بثالثة على حد سواء  للمدرستانجميع الفئات
 . أشكال

المجتمع  في آانت هناك معارضة قوية :واضحة جدا وراتهذه المشا آال ردود الفعل من وآانت
 ولكنها لم تكن، المقترحةلتوسعات  المعارضة ال أسباب وشملت. المدارس أي من للتوسع في المدرسي

 : على سبيل الحصر

 خاللالتالميذ المدرسية و في الحياة إضطرابات. 1
 ؛أعمال البناء

 طفاللأل لتعليما ومستوى نوعية المدرسة لعلى أآبر تأثير .2
 التوسعات   في المدارستان، نتيجةفريد من نوعه سيفقد اإلحساس اإلجتماعي للمدرسة ذو شكلين و هو. 3
  التوسعات نتيجة المحيطة المدارس تأثير سلبي على سيكون هناك .4

  مدارس أخرى لمدخول يجري خفض .5
 حتىو نويالس مدخولبال لالحتفاظ اقتصادي إحساس يجعل شأنه أنلكن من و

 تهزياد



 

 

 دخولثالثة أشكال لل التوسع في ومن شأن .6
 المدارس الصغيرة منحة يعني فقدان

 ماليا؛ خسرست المدرسة فإن وهكذا

  مدرسة محليا جديدة ينبغي بناء .7
  ؛الطلب المتزايد ستيعابال

 الخاصة" فال"مدرسة  العالقة لتوسيع  اآلثار المترتب على.8
 ؛يه بشكل آاملالنظر ف لم يتمطالبها و

 فيازدحام حرآة المرور و يادة في. 9
  ؛المنطقة المحلية

  ظل المناخ االقتصادي الحالي في .10 
 ؛الممولة/ ضعف الموارد األعمالستكون  توسيعال /بناء لل

 لل ظل المناخ االقتصادي الحالي  في.11
  ؛الممولة/ ضعف الموارد يكون األعمال توسيع /بناء و

 المناطق المحيطة في ياتتحسين مستو .12
  .فعالية من حيث التكلفة أآثر المدارس هي

 استجابتنا
 التشاور معجراء المزيد من  إل2012عام   فى مارسبلديةال  مجلس، وافقالمخاوف للرد على

 مزيد منالوسيشمل توفير . مدارسالمقترحة لل التوسعات على المدارس والمجتمعات المحلية
 .التوسعات إنجاز  التي يمكن بهاالكيفية حول معلوماتال

 آل من المدرسة ق التوسعات فييتحق كيفية مفهومل بعض الرسومات البلدية تأعد
 البرنامج المقترحالبناء، و حجم ، ية الفردغرف الاستخدام آيفية مثل، لهذه الدقيقة التفاصيل .المواقعو

 . .في هذه المرحلة غير متوفر للتسليم
   نهائيمن قبل أي قرار عيتوس أي تسليم بشأن آيفية عمل أآثر تفصيال تيموسي

 ، مدرسةلل القيادة العليا قيفر عمل وثيقة مع تضمني مفصلالعمل الهذا و 
 . المجتمع المحليالمدرسة و مععلى نطاق أوسع المحافظين و

 التحدي المستمر 
 في االرتفاع تيافالو وتالولدا معدل. مطلبة سابقا بشيء من التفصيل لماذا التوسعات البلدية تحدد

  أن األطفال أيضا للتأآد و أآثر للتدريس في جميع أنحاء البلدة، ، ونحن بحاجة إلى توفير أماآنالمستمر
 .بلدياتنا في  في المستقبل المدرسةيكون لهم مكان في أنمدرسة، ال ولكنهم ليسوا بعد في المولودين

 ، وآذلكات بيانات الوالدالبلدية لقتت وقد 2010 جرت في نوفمبر ات الذي آخر مشاورفي
 للمالدات ة بالنسبةاألخيرالمعطيات .  قد مرت أيضا2012سبتمبر لإغالق موعد تقديم الطلبات استقبال 

 االطالع كميمكن.  لتطوير هذا الجانب، ونحن بحاجةية في ارتفاع مستمر في البلدالبلديةتوقعات  لوالقبول



 

 

 بيانات على المدرسة على شبكة اإلنترنت توسععلى مزيد من التفاصيل حول هذه ال
 schoolexpansion / uk.gov.haringey.www صفحات على موقع المجلس على

 قل آلمتك
 بدءا هذا التشاور، من نشر

  مايو4اإلشعارات القانونية، وسوف تبدأ يوم الجمعة 
 يوم ينتهية أسابيع، و، ويستمر لمدة أربع2012عام 

 .2012 يونيو 1الجمعة 
 سومات و سيتيم عرض فكرة لر مايو، 10في الفترة من 

 في آل من المدارس خالل ساعات الدوام المدرسي، وأيضا
 إلى 03:30من ( مايو 17بعد ساعات الدراسة في 

  للسماح بالوصول للمجتمع األوسع)07:00
 مي الرعاية الذين ال يمكن عرضوبالنسبة ألولئك اآلباء واألمهات ومقد

 .منهم خالل اليوم الدراسي
 Wood Green High Road, London N22 6XD 181 مكتبت خطط يتم في عرضوسيتم أيضا 

 
  البلدية  هناك موظفين من يكونسو 

 17 يوم الخميس  األطفالمدرسةفي 
  و7:00 حتي 2:30قد 

 ،4:00  الساعة حتي2:00   من الساعة  مايو 18 مدرسة الناشئين يوم الجمعة
 .لإلجابة على األسئلة على المخططات اإلرشادية

 :إلدلى بكالمك
  زيارة المدارس لمعرفة الخطط• 

  17 يوم البلدية موضف التحدث معوربما 
 )الناشئين مدرسة (مايو 18أو )  األطفالمدرسة(

  uk.gov.haringey@belmontexpansionالبريد اإللكتروني • 
 إرسال تعليقات خطية إلى نائب• 

 ،)التخطيط المكان(رئيس القبول والتسجيل 
 األطفال و الشبابخدمات 

48 Children and Young People’s Service,  
Station Road, London N22 7TY 

 البلديةإلى  ترد أي تعليقات يجب أن
 . 2012 يونيو 1في موعد أقصاه 

 
 ما يحدث بعد ذلك؟

  في المباراة النهائية التيالبلدية  مجلس إدارة إبالغها إلى و ات تشاورو وسيتم أيضا جمع التعليقات
 يعقدومن المتوقع أن هذا االجتماع س.  أو ال قرار بشأن ما إذا آان توسيع المدارس فيهايتم اتخاذ

 .  2012 تموز عام11في 
 

 أي في أو المذآورة أعاله لغة غير في من هذه الوثيقة نسخة ترغب الحصول على اذا آنت من فضلك
 .أدناه Freepost  البريد المجاني عنوان  إلىاإلستمارة أرسل،التنسيقات التالية من
 بطريقة برايل على شريط صوتي الطباعة الكبيرة في



 

 

 :لدولةا، يرجى بلغة أخرى
 ..................................................: االسم

 ..................................................:الهاتف
 ..................................................:العنوان

 .........................................:البريد اإللكتروني
  RLXS-XZGT-UGRJ  Freepost لىإيرجى إعادتها 

Haringey Council, 
Translation and Interpretation Services, 

 8th Floor, River Park House, 225 High Road, London N22 8HQ 

 


