شهرداری سوانزی

ﻣﺸورت خواهی در ﻣورد ارائه خدﻣات برای دانش آﻣوزان اقليت های نژدای
نهاد دستاورداقليت های نژادی EMAU 1يک نهاد مرکزی خدمات آمورزشی اداره محلی  Local Authorityاست که برای دانش
آموزان اقليت های نژادی در مدارس خدمات را فراهم می کند ،به ويژه برای آنانيکه انگليسی زبان اولی شان نيس ت .EAL 2ه دف
اين خدمات بلند بردن معيارهای دانش آموزان اقليت های نژادی و توس عه انظم ام )اش تراک( بيش تر آن ان در جامع ه اس ت .اي ن نه اد،
دارای دستيار -آموزگاران دو زبانه است که با دانش آموزان به شکل انفرادی کار می کنند و آموزگاران کارشناس دارد که با دانش
آموزان کار می کنند و کارمندان مدارس را آموزش می دهند ت ا نيازه ای دان ش آم وزان ک ه انگليس ی زب ان اول ی ش ان نيس ت و ني از
های خانوا ده های آنها را برآورده سازند .برعﻼوه ،اين نهاد خدمات ترجمه کتبی و شفاهی را نيز فراهم می کند.
در گذشته ،فعاليت های نهاد دستاورد اقليت های نژادی بطور اساس ی توس ط اعان ه س اﻻنه حکوم ت ويل ز ب ه اض افه مب الغ ان دک از
پول شهرداری تمويل می گرديد .منابﻊ مالی ساﻻنه برای سالهای زياد رو به کاهش بود .اکثريت منابﻊ مالی ،هزين ه حق وق کارمن دان
می گرديد .ازينزو ،بنا بر کاهش منابﻊ پولی ،تعداد دستيار -آموزگاران دو زبانه و آموزگاران کارشناس ک ه ب رای اي ن نه اد ک ار م ی
کردند کاهش يافت .ولی در همين زمان ،تقاض ا ب رای اي ن خ دمات در م دارس س وانزی اف زايش ياف ت؛ بن اء ب ر اف زايش تع داد دان ش
آموزان اقليت های نژادی و دانش آموزان که انگليسی زب ان اول ی ش ان نيس ت .ازين رو ،م دل کن ونی نه اد مرک زی خ دمات ک ه ب رای
دانش آموزان و مدارس حمايت را فراهم می کند ،نمی تواند با تقاضا مطابقت نمايد.
حکومت ويلز نظريات شان را ابراز کرند که حمايت دانش آموزان اقليت های نژادی نبايد چيزی اضافی شمرده شود و اينکه روش
اعانه و تمويل قبلی مناسب نيست .ازينرو ،اداره محل ی ترغي ب بعم ل آورد ت ا همک اری و مس اعی مش ترک را اف زايش دهن د و ت ا ب ا
وجود فشارهای کمبود بودجه که مشاهده می شود ،بتواند خدمات را فراهم نمايند.
از اپريل  2018ببعد ،حکومت ويل ز پرداخ ت اعان ه  grantرا ب رای اي ن نه اد خ دماتی متوق ف س اخت ول ی گف ت ک ه پ ول کم ی را
فراهم خواهد کرد تا مقامات شهری بتوانند به روش های کاری بديل انتقال يابند .دري ن مرحل ه ،تص ور واض ح در م ورد من ابﻊ م الی
بعد از اپريل  2019وجود ندارد ،ولی توق ﻊ م ی رود ک ه من ابﻊ م الی ب ه ش کل ملح وظ ک اهش خواه د ياف ت .در ي ک نام ه ک ه دري ن
اواخر منتشر گرديد حکومت ويلز در اين مورد اظهار داشت که آنها ميخواهند اداره های محلی را کمک کنن د ت ا آم ادگی بگيرن د ک ه
در آينده حمايت دانش آموزان اقليت های نژادی را در ويلز به سطح حوزه يی فراهم نمايند در تطابق با مدل ملی کار حوزه يی.3

آمار و ارقام
در طول  4سال گذشته مقدار وقت کارمندان ]اين نهاد[ که برای رفتن به مدارس تخصيص يافته بود %45 ،کاهش يافته است.
سرشماری ساﻻنه مدارس به سطح دانش آموز PLASC 4که در ماه جنوری  2017در مدارس سوانزی انجام شد که دانش آموزان
بين سنين 19 -3را زير پوشش گرفت ،آمار ذيل را نشاندهی می کند:
تعداد  5338دانش آموز اقليت های نژادی ) 14.6%نفوس کلی دانش آموزان(

تعداد  4220دانش آموز که انگليسی زبان اولی شان نيست ) 11.8%نفوس کلی دانش آموزان(

تعداد  145زبان يا لهجه استفاده می شود ،برعﻼوه زبان انگليسی و ويلش.

در ماه مارچ  ،2017نهاد دستاورد اقليت های نژادی ،حمايت می کرد:
از  68مدرسه که با داشتن دانش آموزان که انگليسی زبان اولی شان نيست ،معرفی شده بود.

از تقريبا ً  2345دانش آموز که انگليسی زبان اولی شان نيست ) عده هم به شکل مستقيم و عدهء هم با مشارکت با مدارس(.

ً
از تقريبا  330دانش آموز ،به روش وطرز دو زبانه ،در  10زبان گوناگون.
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ﺗﺷﮑيﻼت کنونی کارمندان
تشکيﻼت کارمندان در مارچ 2018

تعداد

رئيس نهاد دستاورد اقليت های نژادی
سرگروه ارشد )مربوط به مرحله متوسط دوره اول و دوره دوم ،يعنی راهنمايی و
دبيرستان(
آموزگار تخصصی ) 6برای مرحله متوسط اول و دوم  13 /برای مرحله ابتدايی( )که
مشتمل بر  4سر گروه می باشد(
دستيار-آموزگار دوزبانه /مترجمين )به شمول  3سرگروه و  1دستيار-آموزگار دوزبانه که
توسط رهنمود نو) نيو دايرکشنز (5بکار گماشته شده است تا آنهای را که به زبان رومانی
صحبت می کنند زير پوشش قرار دهند.
کارمندان احصائيه ،اداری و غيره
مجموع
* برعﻼوه  3دستيار-آموزگار دو زبانه )معادل  3کارمند تمام وقت( که توسط منابﻊ مالی
برنامه اسکان مجدد سوری ها  SRP6استخدام گرديده است و حاﻻً از طرف نهاد دستاورد
اقليت های نژادی مديريت می گردد؛ ولی منابﻊ مالی در برنامه فقر و جلوگيری )پاورتی
ايند پرونشن (7نگهداشته شده است.

1
1

معادل کارمند
تمام وقت
1.0
1.0

19

14.8

16

12.6

3
40

1.7
31.1

2019 – 2018
هزينه
حقوق دستيار -آموزگار دوزبانه ،مديريت و افسران نهاد ) برعﻼوه هزينه ثابت(  298,800پوند
 863,300پوند
حقوق آموزگاران ) برعﻼوه هزينه ثابت(
 3,000پوند
ساعت های اضافی
 9,800پوند
هزينه باز نشستگی
 5,100پوند
هزينه مسئوليت های بيمه
 3,000پوند
تخصيص هزينه ماشين )خودرو(
 3,000پوند
هزينه تلفن
 1,186,000پوند
مجموع
پيﺷنهاد ﺷهرداری )کونسل( برای کارهای که اجراء گردد؟






کار با حکومت ويلز در مورد پيشنهادات برای کار حوزه يی و فراهم نمودن خدمات.
مديريت خدمات مرکزی که در آينده قابليت تداوم را داشته باشد.
انتقال به مدل يک نهاد خدمات مشورتی مرکزی که از همه مدارس حمايت کند و تضمين کند که دانش آموزان اقليت های
نژادی در مدارس و اجتماع های شان انضمام می يابند تا بتوانند از استعدادهای شان دستاورد داشته باشند )گزينه ترجيح شده
تحت را ببينيد(
نقل منابﻊ مالی به مدارس ،تمويل بيشتر حکومت ويلز برای مدارس و دانش آموزان اقليت های نژادی ،توسط يک معادله
بخصوص.
انتقال مديريت دستيار-آموزگاران دو زبانه که توسط برنامه اسکان مجدد سوری ها تمويل می گردد به برنامه "فقر و
جلوگيری" )پاورتی ايند پرونت(.
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7
برناﻣه حکوﻣت ويلزدر ﻣورد ﻣبازره با فقر Poverty and Prevention
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طرح مدل ﺗرجيح ﺷده ارائه خدمات
طرح مدل آينده که پيشنهاد گرديده اينست که خدمات از راه يک نهاد مشورتی مرکزی فراهم گردد که حاوی يک سرکارشناس و دو
کارشناس/مشاور اجراء  Performanceبوده باشد .و بقيهء منابﻊ مالی به مدارس انتقال گردد .پيش بينی ش ده اس ت ک ه کارمن دان
مدل پيشنهاد شده طبق شرائط و مقررات "کارشناسان ارتقاء آموزش سولبری "8تعين گردد.
طبق اين ط رح ،ه دف م دل ارائ ه خ دمات در آين ده اي ن خواه د ب ود ک ه دان ش آم وزان اقلي ت ه ای ن ژادی در م دارس و جوام ﻊ ش ان
انضمام يابند تا از استعدادهای شان کار گيری شود .اين طرح مشتمل بر انجام شدن فعاليت های ذيل خواهد بود:







تمرکز به بهبود مدارس و ظرفيت سازی و فاصله گرفتن از اينکه حمايت دانش آموزان بطور مرکزی فراهم گردد.
افزايش توانمندی نظارت و ارزيابی از رشد و دستاوردهای دانش آموزان اقليت های نژادی.
ترويج حمايت مدرسه -به -مدرسه و شريک نمودن بهترين روشها وعملکردها.
بهبود در دانش و مهارت های کارمندان مدارس تا ب ه ش کل درس ت از دان ش آم وزان اقلي ت ه ای ن ژادی حماي ت کنن د و ب ا
انها کمک کنند تا از استعدادهای شان کار درست بگيرند.
توس عه ظرفي ت م دارس در م ورد تن وع و فعاليته ای پيش گيرانه درب اره حماي ت انظم ام دان ش آم وزان اقلي ت ه ای ن ژادی و
خانواده ها/مؤاظبت کننده های شان.
توسعه ظرفيت سازی مدارس جهت کمک دانش آموزان اقليت های نژادی تا از خود يک صدا داشته باشند.

اين مدل در آينده خدمات ذيل را ارائه خواهد کرد:







حمايت از مدارس تا بتوانند خدماتيکه به دانش آموزان اقليت های نژادی يا آنانيکه انگليسی زبان اولی شان نيست ارائه م ی
کند را خود ازريابی نمايند و برنامه عملکرد خود را توسعه دهند.
منابﻊ و مراجﻊ راهنمايی.
جدول خدمات حمايتی و دوره های اموزشی مرکزی.
تشخيص بهترين روشها وعملکردها و ايجاد تسهيﻼت برای حمايت مدرسه – به – مدرسه.
ايجاد تسهيﻼت برای شبکه هماهنگی برای آنانيکه انگليسی زبان اولی شان نيست.
تعديل س اﻻنه نظرس نجی نيازه ای آنانيک ه انگليس ی زب ان اول ی ش ان نيس ت در "سرش ماری س اﻻنه م دارس ب ه س طح دان ش
آموز."9

طبق اين طرح ،پيش بينی براين است که هر آن منابﻊ مالی که توسط حکومت ويلز برای دان ش آم وزان اقلي ت ه ای ن ژادی داده م ی
شود که بيشتر از هزينه مورد نياز نهاد خدمات مرکزی بوده باشد ،به مدارس منتقل خواهد ش د .من ابﻊ م الی ک ه ب رای دان ش آم وزان
اقليت های نژادی تخصيص می گردد به همين هدف محدود خواهد شد .يک مقداران دک من ابﻊ م الی جه ت ظرفي ت س ازی و خ دمات
ترجمه به همه مدارس همگانی تقسيم خواهد شد و بقيه منابﻊ مالی توسط يک معادل ه ي ا فورم ول وي ژه ب ه م دارس تخص يص خواه د
يافت که متناسب باشد به تعداد دانش آموزان که انگليسی زبان اولی شان نيست ،مراحل دوره ه ای اموزش ی ش ان و مراح ل اکتس اب
شده اين دانش آموزان.
تشکيل پيشنهاد شده کارمندان و هزينه ها در جدول زير نشاندهی گرديده است:
ﺗﺷﮑيل پيﺷنهاد ﺷده کارمندان
سرکارشناس )به معيار کارشناسان ارتقاء آموزش ) (EIPسولبری ،درجه  8الی  ،11اضافه 3
نقطه ارزيابی حرفه يی ساختاری SPA10
کارشناس اجراء )به معيار کارشناسان ارتقاء آموزش ) (EIPسولبری ،درجه  3الی  ، 6اضافه 3
نقطه ارزيابی حرفه يی ساختاری (SPA
مجموع معادل کارمند ﺗمام وقت

معادل کارمند ﺗمام وقت
1.0
2.0
3.0

8

Soulbury Education Improvement Professionals
)Survey for Pupil Level Annual School Census (PLASC
10
Structured Professional Assessment Points
9

هزينه
حقوق کارمندان )به شمول  %35.5هزينه ثابت(
هزينه باز نشستگی
هزينه مسئوليت های بيمه
تخصيص هزينه ماشين )خودرو(
هزينه تلفون
مجموع

پوند
 185,840پوند
 9,800پوند
 5,100پوند
 3,000پوند
 1,000پوند
 204,740پوند

گزينه های که قبﻼً مورد ﺗوجه قرار گرﻓﺗه است
برعﻼوه گزينهء ترجيح شده که عبارت است از خدمات مشورتی مرک زی کوچ ک ،گزين ه ه ای ديگ ری ني ز م ورد غ ور و بررس ی
قرار گرفت .عامل کليدی در عدم پذيرش اين گزينه ها اص ل ت داوم ب ود ک ه در ق انون آس ايش نس لهای آين ده  -ق انون )ويل ز( ،2015
گنجانيده شده است .اين گزينه ها عبارت است از:


حفظ تمام منابﻊ مالی در اداره محلی برای ارائه خدمات مرکزی کوچکتر و اصﻼح شده که تمرکز بيشتر به بهبود يافتن مدارس
داشته باشد .اين طرح در مقايسه به طرح خدمات مرکزی کنونی تمرکز کمتر به حماي ت مس تقيم دان ش آم وز دارد .در محت وای
منابﻊ مالی رو به کاهش بعد از اپريل سال  ،2019اين طرح قابل استطاعت و ادامه نخواهد بود .و نيز در مورد اينکه م دارس
خود اين خدمات را فراهم نماييند ،هيچ انعطاف پذيری ندارد.



حفظ تقريبا ً نيم از منابﻊ مالی برای ادامه خدمات مشورتی مرکزی و پرداخ ت نيم ه متب اقی ب ه م دارس .در محت وای من ابﻊ م الی
رو به کاهش ،که پيش بينی می گردد ،اين طرح در اينده قابل استطاعت نخواهد بود وﻻزما ً نياز خواهد شد تا تغيرات ساختاری
بيشتری بميان آيد و انعطاف پذيزی ،تا منابﻊ مالی بيشتر به مدارس واگذار شود.



همه منابﻊ م الی ب ه م دارس داده ش ود .البت ه ،دري ن ص ورت اداره محل ی توانمن دی نخواه د داش ت ت ا از م دارس حماي ت کن د ي ا
آموزش دهد و يا هم انسجام ،هماهنگی و مناسب بودن ارائه خدمات را به دانش آموزان اقليت های ن ژادی ي ا آنهاييک ه انگليس ی
زبان اولی شان نيست ،تضمين نمايد.

شهرداری در مورد گزينهء ترجيح شده مشورت می خواهد ولی همچنان از نظريات شما در م ورد گزين ه ه ای ناپزيرفت ه ش ده ،ني ز
استقبال می کند.

ارزيابی ﺗاثير مساوات )برابری(
ارزيابی تاثير مساوات ) (EIA11ترتيب داده شد .اين ارزيابی نشان داده است که پيشنهاد نامبرده تاثير مثبت بر کودکان و نوجوان ان
خواه د داش ت ،زي را تمرک ز ب ر اف زايش ظرفي ت م دارس دارد ت ا بتوانن د ب ه تن وع ارزش دهن د و رواب ط مثب ت و محک م را ب ا م ردم
نژادهای گوناگون برقرار سازند .ارزيابی تاثير مساوات يک سند "زنده" است که در جري ان مش ورت خ واهی و اِعم ال اي ن برنام ه
تع ديل خواه د ش د .اگ ر ش ما ي ک نس خه از ارزي ابی ت اثير مس اوات کن ونی را م ی خواهي د ،لطف ا ً ب ا ايمي ل
 education@swansea.gov.ukدر تم اس ش ويد و ي ا ه م ص فحه انترنيت ی )وي ب س ايت( م ا را ببيني د:
www.swansea.gov.uk/emauconsultation

Equality Impact Assessment
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اکنون ما می خواهيم بدانيم که کارگيری از اين طرح پيﺷنهاد ﺷ ده ب ر ﺷ ما چ ه ﺗ أثير خواه د گذاﺷ ت و ميخ واهيم نظري ات ﺷ ما را
درين مورد جمع آوری کنيم ﺗا با ما کمک کند که پيﺷنهادات را ﺷﮑل دهيم و برای آينده به يک طرح واحد مواﻓقت کنيم.
ﺷما ميﺗوانيد آراء خود را طور ذيل اظهار کنيد:


در جلسات مشورتی ذيل اشتراک کنيد و نظريات خود را ارائه کنيد:
کارمندان نهاد دسﺗاورد اقليت های نژادی:

 23اپريل  ،2018ساعت  5 – 3بعد از ظهر،
محل :سيويک سنتر ،اطاق کميته ،شماره 1
Civic Centre, Committee Room 1

سر آموز گاران:

 10می  ، 2018ساعت  9صبح الی  12ظهر
محل :کانولفان گورسينون Canolfan Gorseinon

والدين )پدر و مادر(:

اپريل/می  ،2018ساعت  6 – 4بعد از ظهر
محل :تعين خواهد گرديد

دانش آموزان:

از راه شوراهای مدارس و انجمن صدای دانش آموزان Pupil Voice
 Forumبتاريخ  9می  ،2018ساعت  6 – 4بعد از ظهر
محل :تعين خواهد گرديد



شما ميتوانيد که پرسشنامه آنﻼين را پر کنيد که به عنوان ذيل قابل دسترس است:
www.swansea.gov.uk/emauconsultation



شما نيز ميتوانيد که فورم ضميمه را پر کنيد و ارسال نماييد به:

مورد توجه آقا رادری جونز ،بخش آموزش و پرورش ،شهر و ايالت سوانزی،
آدرس پستی:
FAO: Mr Rhodri Jones
Education Department
City & County of Swansea
Civic Centre
Oystermouth Road
Swansea
SA1 3SN


همه نظريات و مکاتبات بايد قبل از ساعت  5بعد از ظهر ،تاريخ  11می  2018مواصلت ورزد.



اين مشورت خواهی به ده زبان عمده که دانش آموزان و خانواده های شان به آن ص حبت م ی کنن د ترجم ه گردي د .اگ ر ترجم ه
اين مشورت خواهی به زبانهای ديگر تقاضا گردد ،تا حد توان تﻼش خواهيم کرد که اين تقاضا برآورده شود.

جوابدهی ﺷما برای اين مﺷورت خواهی

لطفا ً اطﻼعات خواسته شدهء ذيل را اينجا تکميل کنيد:
من با اين طرح پيشنهاد
شده موافقت دارم

من با اين طرح پيشنهاد من با اين طرح پيشنهاد
شده موافقت يا مخالفت
شده مخالفت دارم
نه دارم

نقل ﻣنابع ﻣالی به ﻣدارس ،تحويل
ﻣنابع ﻣالی بيﺸتر حکوﻣت ويلز به
ﻣدارس ،برای دانش آﻣوزان اقليت
های نژادی ،توسط يک ﻣعادله يا
فورﻣول
انتقال به طرح خدﻣات ﻣﺸورتی
ﻣرکزی کوچک که از همه ﻣدارس
حمايت کند تا تضمين کند که دانش
آﻣوزان اقليت های نژادی در ﻣکاتب
و اجتماع های شان انضمام يافته و از
استعداد های شان دستاورد درست
داشته باشند.
اگر شما ميخواهيد کدام نظر بخصوص را در مورد اين طرح داشته باشيد ،لطفا ً آن را به زبان که خ ود انتخ اب م ی کني د،
زير بنويسيد .اگر شما ميخواهيد نظر تان را شفاهی تحويل دهيد ،لطفا ً فايل صوتی خ ود را ب ه ش کل ام پ ی  (MP3) 3ب ه
آدرس ايميل ذيل ارسال داريدeducation@swansea.gov.uk. :

فورم پرشده را لطفا ً به آدرس پستی ذيل ارسال نماييد:
FAO: Mr Rhodri Jones
Education Department
City & County of Swansea
Civic Centre
Oystermouth Road
Swansea
و يا هم به ايميل ذيل ارسال نماييدeducation@swansea.gov.uk :

