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بليس تو توك Place2Talk

مجلس مستشاري المدرسة

يسرنا أن نعلن لكم عن مستشاري المدرسة الجدد لعام

تعمل أكاديمية آرك بادنغتون غرين مع بليس تو بي

المستشارون بفخر من هذا اليوم فصاعدا.

المدارس لتحسين ثقة ورفاه األطفال والشباب .توفر

 ،Place2Beوهي مؤسسة خيرية وطنية تدعم

 ،2018-2017الحظوا الشارات التي سيرتديها

المؤسسة الدعم العاطفي والعالجي للتالميذ واألسر

والموظفين ألكثر من  250مدرسة في أنحاء الوطن.
المستشارون للعام  2018 -2017هم كالتالي:

السنة األولى :جميل آيه وسارة كي

وتعطي المؤسسة التالميذ مساحة للتعبير عن أنفسهم طواعية من خالل المحادثات

السنة الثانية :آية إم وعمران آيه جي

والعمل اإلبداعي ،والتفكير في المخاوف التي قد توجد لديهم ،كما توفر أيضا

السنة الرابعة :ماسون بي وساجا آيه

على المزيد عن مؤسسة بليس تو بي ونشاطها.

السنة الثالثة :فهد اس و بورفا ان

السنة الخامسة :علي اتش ،إميلي بي و كايليه سي
السنة السادسة برايتون :محمد اف وسيامه كي

خدمة الدعم لآلباء واألمهات والموظفين ،وتم إرفاق بعض المعلومات لكم للتعرف

أحد الجوانب األكثر شهرة في هذه خدمة المؤسسة ويطلق عليها "بليس تو توك"

السنة السادسة ريدنغ :عايشة آيه وعمار تي آي

 Place2talkوهي مفتوحة لجميع التالميذ ،حيث يمكن لهم حجز جلسة لقضاء 15

يلعب مستشارو المدرسة دو ار هاما في تطوير المدرسة من خالل إجراء الدراسات

المتوسط ،حوالي ثلث التالميذ في المدارس التي تعمل بها بليس تو بي يستفيدون

الحداث تغيير .تقلد صفة أعضاء المجلس تعطي التالميذ الفرصة لتطوير وجهات

قد توجد لديهم .وفي الجزء الخلفي من هذه النشرة يوجد المزيد من المعلومات

دقيقة مع أحد المستشارين المدربين ،إما لوحدهم أو برفقة أحد األصدقاء .في

االستقصائية ،واجراء مقابالت مع الناس لمعرفة المزيد عن أدوارهم وتقديم التوصيات من هذه الخدمة كل عام .ويتحدث التالميذ غالبا عن صداقاتهم أو وعن أي مخاوف

النظر ،وتعلم كيفية اإلفصاح عنها ،واجراء الدراسات االستقصائية ،وتقديم عروض

برزنتيشن أمام فصولهم والزوار .يتم مستشارو المدرسة دائما من قبل أقرانهم.

سيكون على عاتقهم أن يكونوا دائما في المقدمة ،والقاء خطاب ليوضحوا فيه كيف

ونموذج إلكماله في حال لم تكن لديهم الرغبة الستخدام أطفالكم لهذه الخدمة ،وفي
حال رغبتم في الحصول على فهم أفضل حول ذلك ،يرجى مقابلة لي از إير أو

كاتارين ديكس.

بإمكانهم أن يكونوا ممثلين جيدين لفصولهم ،وكذلك يتوجب عليهم االلتزام بحضور
االجتماعات مع

رئيس المدرسة ومع الموظفين .سيكونوا نماذج يحتذى بها لآلخرين وبذلك سيذهبون

تطوع يبدأ من البيت

هل أنت\ ِ
أنت أب أو أم أو جد أو جدة ولديه\لديهم ساعتين

من فترة لفترة في رحالت خاصة .وقد دعي المستشارون هذا األسبوع إلى مشروع

إضافيتين؟

موقع العمل ،وقاموا بعمل جولة في مبنى المشروع الضخم وقاموا ببناء فندق

ذلك صعبا .بالنسبة لآلباء الذين يدعمون آباء آخرين:

تطوير منازل بيركلي على طريق إدجوير ،حيث تعلموا بعض األمور عن سالمة

كونك أب أو أم ،ستدرك\ستدركين كم هو يمكن أن يكون

حشرات.

الفكرة بسيطة ومضمونة النجاح .عند زيارة متطوعينا

لمنزل احدى العائالت وتقديم عرض لصداقتها وتقديم مساعدة عملية ودعم عاطفي،
فانهم بذلك يمثلون شريان الحياة بالنسبة للعديد من األسر التي تجد صعوبة في

التعامل مع مشكلة ما.

ويتلقى المتطوعون تدريبا معتمدا ودعما مستم ار من فريقنا الصغير واللطيف.

لمزيد من المعلومات حول التطوع معنا زوروا موقعناwww.home-:

 startwestminster.org.uk/volunteerأو اتصلوا علينا على الرقم020 :

 7724 1345أو إرسال إيميل إلى العنوانadmin@hswestminster.co.uk :

آرك بادنغتون غرين
برايمري أكادمي

نشرة إخبارية
الجمعة  22سبتمبر
النشرة رقم 3

كرومبتون ستريت ،ويست منستر ،لندن  ،W2 1NDتلفون0207641 4122 :
ايميل info@arkpaddingtongreen.org :موقع الكترونيarkpaddingtongreen.org :

عزيزي األب/األم /مقدم الرعاية،
أكتب إليكم إلطالعكم على طبيعة عمل بادنغتون جرين مع مؤسسة بليس تو بي ، Place2Beوهي مؤسسة خيرية وطنية تدعم المدارس لتحسين
ثقة ورفاه األطفال والشباب .توفر المؤسسة الدعم العاطفي والعالجي للتالميذ واألسر والموظفين ألكثر من  250مدرسة في أنحاء الوطن .وتعطي المؤسسة التالميذ مساحة للتعبير عن أنفسهم من خالل
المحادثات والعمل اإلبداعي ،والتفكير في المخاوف التي قد توجد لديهم ،كما توفر أيضا.

خدمة الدعم لآلباء واألمهات والموظفين ،وتم إرفاق بعض المعلومات لكم للتعرف على المزيد عن مؤسسة بليس تو بي ونشاطها.

بليس تو توك Place2Talk
أحد الجوانب األكثر شهرة في هذه خدمة المؤسسة ويطلق عليها "بليس تو توك"  Place2talkوهي مفتوحة لجميع التالميذ ،حيث يمكن لهم حجز جلسة لقضاء  15دقيقة مع أحد المستشارين المدربين،
إما لوحدهم أو برفقة أحد األصدقاء .في المتوسط ،حوالي ثلث التالميذ في المدارس التي تع مل بها بليس تو بي يستفيدون من هذه الخدمة كل عام .ويتحدث التالميذ غالبا عن صداقاتهم أو وعن أي

مخاوف قد توجد لديهم.
موافقة ولي األمر

ما لم تخبرونا عن خالف ذلك ،سوف تفترض المدرسة و مؤسسة  Place2Beأن لدى طفلكم موافقة ولي األمر  /مقدم الرعاية لحضور جلسة بليس تو توك  .Place2Talkوسنفترض أيضا أنكم

ستسعدون بأن تخبر المدرسة مؤسسة بليس تو بي  Place2Beعن اسم طفلكم وتاريخ ميالده ،السنة الدراسية والجنس والعرق .سيتم تخزين هذه المعلومات بشكل آمن وتستخدم فقط لتقييم خدمة مؤسسة

 .Place2Beيرجى االطالع على الورقة المنفصلة في نهاية هذه الرسالة للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع .إذا كنتم ترغبون في معرفة المزيد ،يرجى االتصال بـ إليزابيث توماس

(مدير مشروع المدرسة في مؤسسة  )Place2Beعلى الرقم  ،0207 563 6900وهي ستسعد جدا للرد على أي أسئلة قد تطرحونها .تكون إليزابيث في المدرسة يوم األربعاء والخميس والجمعة ،أما في
حال لم تكونوا ترغبون في مشاركة طفلكم في جلسة بليس تو توك  ،Place2Talkيمكنكم إكمال النموذج أدناه وارجاعه لنا بحلول يوم الجمعة  22سبتمبر.
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ال أريد طفلي للمشاركة في جلسة Place2Talk
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التوقيع  .......................................التاريخ .......................................
معلومات ألولياء األمر  /مقدمي الرعاية  /الطالب بخصوص المعلومات التي نجمعها ولماذا نقوم بجمعها


تقوم مؤسسة بليس تو بي  Place2Beبجمع المعلومات التالية من المدرسة :اسم الطفل وتاريخ الميالد والفئة العمرية والجنس والعرق .ثم نقوم بتسجيل تفاصيل موجزة عن تعيينات األطفال



تقوم مؤسسة بليس تو بي  Place2Beبجمع المعلومات لمعرفة كيفية تقديم أفضل خدمة ممكنة لألطفال والعائالت .المؤسسة مهتمة بمعرفة كيف يساعد الدعم الذي نقدمه على سالمة

والمسائل التي نوقشت.

الطفل العاطفية وتعليمه وتقدمه الدراسي ،وهذا بدوره سيساعدنا على تأمين المزيد من التمويل ،وبالتالي مساعدة المزيد من األطفال ،حيث ستكون لدينا خالل القدرة على اإلثبات بأن خدماتنا

فعالة .نقوم بجمع بيانات شخصية بشكل محدود قدر المستطاع والمعقول وتخزينها بشكل آمن ،بحيث ال تتأثر خصوصية األطفال بشكل غير مفرط.



مؤسسة بليس تو بي  Place2Beلديها أيضا مسؤولية للحفاظ على أمان األطفال واتباع إجراءات الحماية عند وحسب الحاجة ،وخالف ذلك فإننا لن تكشف أبدا عن بيانات طفلك إلى أطراف
ثالثة دون الحصول على إذن منكم.



وليكن معلوما لديكم ،بأن الموظف المسؤول عن جميع البيانات التي نجمعها في مؤسسة  Place2Beهو المدير المالي :نيك هيرود(nick.herod@place2be.org.uk) ،



نقوم بتخزين هذه البيانات بشكل آمن لمدة  6سنوات ،ومن ثم سوف تكون موسومة كمجهولة الهوية.



لدى طفلك الحق القانوني في الوصول إلى بياناته ،وكذلك سؤالنا عن التوقف عن معالجتها ،وتصحيح أي أخطاء فيها أو حذف جميع البيانات التي نحتفظ بها في أي وقت .يمكن ألطفالكم

(أو ،عند االقتضاء ،يمكنكم أنتم بالني ابة أطفالكم) ممارسة هذه الحقوق عن طريق االتصال بـ نيك هيرود ،ويرجى أيضا االتصال به إذا كان لديكم أي أسئلة أو استفسارات حول جمعنا لبيانات
طفلك .في لم تكونوا راضين ،يمکنك رفع مخاوفكم لمکتب مفوض المعلومات في المملکة المتحدة ). (www.ico.org.uk

نحن نفترض بأن أولياء األمور  /مقدمي الرعاية يتناقشون حول هذه الرسالة مع أطفالهم حتى يتسنى لهم أيضا فهم كيف ولماذا يتم جمع البيانات الخاصة بهم ،وستتاح نسخ من هذه الرسالة أيضا لألطفال
خالل جلسات بليس تو توك .Place2Talk

