
Belmont İnfant ve Jünyör 
Okullarının Önerilen 

• 4 Mayıs Cuma - 1 Haziran – 2012 arasında yasal 
danışma süreci. 

•  Danışma sürecinin önceki aşamalarından geribildirim  
 

 

•  Okulda, gösterge planların gösterildiği, Belediye Meclisi     
Başkanı ile Soru Cevap seansı, 17 Mayıs 2012 ve 18 Mayıs 2012 

•  Daha fazla bilgi için lütfen bunu okuyun ve görüşlerinizi bize  
iletin!  

www.haringey.gov.uk 



Belmont İnfant Okulu ve Belmont Jünör okulunun, 2013 Eylül 
Ana Sınıfı kayıtlarından itibaren geçerli olmak üzere iki 
formdan üç forma çıkması ile önerilen genişletilmeleri 
hakkında yasal bildirim 

Geçmiş  
Belmont İnfant ve Jünyör okullarının önerilen genişletilmeleri hakkında okullar, ebeveynler, bakıcılar, yerel toplum ve 
diğer paydaşlarla devam eden görüşmelerin bir parçası olarak Haringey Belediyesi iki adet kamu danışma süreci 
gerçekleştirmiştir. Yürürlüğe konması halinde genişletmeler, İnfant okulu 2 giriş formundan (her yıl grubunda 56 
öğrenci) 3 giriş formuna çıktığında (her yıl grubunda 84 öğrenci) okula 2013 Eylül’de başlayacak olan Ana Sınıfları ile 
başlayacaktır..   

Bize söyledikleriniz 

Bu iki danışma sürecinde aldığımız geribildirimler gayet açıktı:  Okul topluluğu okulların her ikisinin de 
genişletilmelerine kuvvetle karşı çıktılar. Karşı gelme nedenlerine şunlar da dâhil olup bunlarla sınırlı değildir. 
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Artan talebi karşılamak için yeni bir yerel okul 
inşa edilmelidir.   

İnşaat çalışmaları sırasında okul yaşamına 
ve öğrencilere verilecek rahatsızlık

2
Daha büyük bir okulun çocukların 
eğitimlerinin kalite ve standardındaki 
etkisi.  8

Genişlemenin Vale Özel Okulu ve öğrencileri ile olan 
ilişkilerdeki etkisi tam olarak göz önüne alınmamıştır.  

9İki giriş formu olan okula sahip toplumun 
her iki okulda da bariz olan benzersiz 
toplum bilinici genişletmenin bir parçası 
olarak yitirilecektir.

3 Yerel bölgede ve trafikte sıkışıklık. 

10
Mevcut ekonomik durumda inşaat / genişletme 
çalışmalarına yeterli kaynak ve finans 
ayrılamayacaktır.  4

Genişletmelerin sonucu olarak çevre 
okullar üzerinde olumsuz etki olacaktır.   

11 Her türlü genişletme dışarıdaki yeşil alanların 
yitirilmesi anlamına gelecektir.  

Diğer okullar aldıkları öğrenci sayısı 
bakımından küçülecekler fakat bu okulların 
aldıkları yıllık öğrenci sayısını korumaları 
hatta artırmaları mali bakımdan mantıklıdır.  

5
12 Çevre okullardaki standartları iyileştirmek maliyet 

etkinliği bakımından en iyisidir. 

Üç giriş formuna çıkmak küçük okulların 
ödeneklerinin kaybolması anlamına gelecek olup 
mali anlamda kayba uğrayacaklardır. 6
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Yanıtlarımız 
Endişelere yanıt vermek amacıyla Belediye Meclisi Mart 2012’de okullar ve toplumları ile önerilen genişletmeler üzerinde daha başka danışma süreçleri 
gerçekleştirmeyi kabul etti. Buna genişletmelerin nasıl yapılabileceği hakkında daha fazla bilgi de dâhil 
olacaktır.  

Belediye her iki okuldaki genişletmelerin nasıl yapılabileceğini gösteren bazı konsept çizimler hazırlamıştır. Bunların 
bireysel oda kullanımı, inşaat kapsamı ve önerilen program gibi ince detayları bu aşamada mevcut değildir. 

Genişletmelerin nasıl yapılacağı ile ilgili daha detaylı çalışmalar kesin yapılma kararı verildikten sonra sunulacaktır. 
Bu detaylı çalışmalar okulun Üst Liderlik Ekipleri, yöneticiler ve okulun tümü ve yerel toplum ile yakın çalışma 
yapılmasını gerektirecektir.   

Çalışmaya devam 
Belediye genişletmelerin gerekme nedenlerini geçmişte bazı detaylarla belirlemişti. İlçedeki doğum oranları ve 
okullardaki öğrenci sayısı artmaya devam etmekte olup okul çağında olmayan çocuklara yerel okullardada yer 
olmasının sağlanması için daha fazla okul yeri sağlamamız gerekmektedir.  .   
Kasım 2011’deki son danışma sürecinden bu yana belediyeye daha yeni doğum verileri ve Eylül 2012 Ana 
Sınıfı son başvuru tarihleri ulaşmıştır. Bu en son doğrum verileri ve kayıtlar belediyenin okul yeri talepleri 
konusundaki tahminlerini desteklemekte olup ilçede okul yerleri talebinde artış olduğunu göstermektedir ve 
okullarda ek yerler için gerekli tedarikleri yapmamız gerekmektedir. Bu veriler hakkında daha fazla bilgiyi 
belediyenin  www.haringey.gov.uk/schoolexpansions adresindeki internet sitesinin okul genişletme 
sayfasında bulabilirsiniz. 

Sesinizi duyurun 
 

Bu danışma süreci, yasal bildirimlerin yayınlanması ile 
4 Mayıs 2012 Cuma başlayacak ve dört 
hafta sürüp 1 Haziran 2012 Cuma günü sona 
erecektir.  

Konsey yetkilileri gösterge çizimlerine ilişkin soruları 
cevaplamak üzere 17 Mayıs Perşembe günü saat 
14.30–19.00 arası Anaokulunda ve 18 Mayıs Cuma 
günü saat14.00–16.00 arası İlkokulda bulunacaklar. 

10 Mayıstan itibaren konsept çizimler her iki 
okulda da sergileneceği gibi 17 Mayısta (15.30 – 
19.00 arasında) toplumun ve okul günlerinde 
göremeyen ebeveynlerin görüşlerine açık 
olacaktır.  

Sesinizi duyurmak için:

• Planları görmek ve konsey yetkilileri ile 
konuşmak için 17 Mayıs (Anaokulu) ve 
18 Mayıs (İlkokul) tarihlerinde okulları 
ziyaret ediniz. 
E-posta belmontexpansion@haringey.gov.uk 
Yazılı yorumlarınızı 48 Station Road, 
London N22 7TY adresinde bulunan Kabul 
Başkanı Yardımcısı (Yer Planlama), Çocuk 
ve Genç Hizmetleri’ n e  g ö n d e r i n i z .  

• 
 

• Okul planları Wood Green Kütüphanesinde,   
187 High Road, N22 6XD, sergilenecektir.  

Yorumlar 1 Haziran 2012 tarihinden önce konsey 
tarafından incelenmek zorundadır. Bundan sonra ne olacak? 

Ayrıca danışmaya ilişkin alınan yorumların hepsi okulların genişletilip genişletilmemesi yönünde son kararın verileceği konsey Kabine toplantısında 
bildirilecektir. Bu toplantının 11 Temmuz 2012 tarihinde yapılması beklenmektedir. 
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This booklet tells you about a proposal to expand Belmont Infant and Junior Schools. For a copy in your own language, 
please  tick the box, fill in the form and return to the Freepost address below. 

Haringey Council offers this translating and interpreting service to Haringey residents. We can translate this document into one language per resident ONLY.
Belmont Consulation Published by Haringey Council’s

Communications Unit 848.1  • 
This is printed on recycled paper. When 
you have finished with it, please recycle. 

Please tell us if you would like a copy of this document in another language that is not listed above or in any 
of the following formats, and send the form to the Freepost address below. 

In large print  On audio tape  In Braille 
In another language, please state: 

 
Name: 
Address: 

 
 

Please return to: Freepost RLXS-XZGT-UGRJ, Haringey Council, 
Translation and Interpretation Services, 8th Floor, River Park House, 225 High Road, London N22 8HQ 

 Tel:

 Email:

  
 

Turkish 
 

Greek 
 

Somali 
 

French 
 

Portuguese 
 

Bengali 
 

Polish 
 

Arabic 
 

Kurdish 
 

Albanian 
 

 


