
في حين ينصب تركيزنا على األطفال والشباب، فإننا 
نود أيًضا دعم البالغين العاملين أو المتطوعين في 

إحدى بيئات األنشطة خارج المدرسة )OOSS(، حرًصا 
على أمنهم وسالمتهم. فقد يستفيد الموظفون 

على سبيل المثال من المعلومات المحّدثة المتعلقة 
بالتشريعات ومسؤولياتهم عند التعامل مع األطفال 

والشباب. 
نود أن نتعرف على خدمات األنشطة المتاحة خارج 

المدرسة والتي يتم تقديمها في مجلس هامرسميث 
وفولهام. فسوف يمكننا ذلك بالتالي من تقديم الدعم 

للدورات والمشورة والدورات التدريبية للموظفين 
والمتطوعين. 

ما الخدمات التي يمكن لمجلس 
هامرسميث وفولهام أن يقدمها ألماكن 

OOSS والمجتمع بنطاقه األوسع
تدريب مجاني للحفاظ على سالمة األطفال . 1

الشباب وتقديم المشورة للعاملين.
خيار لتقديم طلب للحصول على منح صغيرة . 2

والحصول على مشورة مجانية.
ورش عمل للتوعية وتقديم المشورة لآلباء . 3

واألمهات/مقدمي الرعاية لمساعدتهم على اتخاذ 
قرارات مستنيرة عند التفكير في استخدام مكان 

.)OOSS( لتقديم األنشطة خارج المدرسة
سيتم عرض مكان OOSS الخاص بك على . 4

صفحة محددة على الموقع اإللكتروني لمجلس 
هامرسميث وفولهام.

طائرة ورقية/عالمة الجودة التطوعية – المستوى . 5
البرونزي.

يمكن لجميع الموظفين والمتطوعين االستفادة . 6
من خدمة DBS من خالل مركز هامرسميث 

وفولهام التطوعي.

يتطلع مجلس هامرسميث وفولهام إلى اإلنصات إلى 
أكبر عدد ممكن من مقدمي خدمات OOSS وأولياء 
األمور فضالً عن التعامل معهم، ليتسنى لنا العمل 

مًعا للحفاظ على سالمة وأمن النشء لدينا، وتحقيق 
االستفادة القصوى من الفرص الثمينة التي تعرضها 

 .OOSS
الخطوات التالية:

إذا كنتم تمثلون أحد أماكن األنشطة خارج نطاق 	 
المدرسة، )OOSS(، فإنه يمكن لجميع الموظفين 
والمتطوعين لديهم االستفادة من خدمة DBS من 

خالل مجلس هامرسميث وفولهام.
إذا كنت أحد الوالدين/مقدمي الرعاية أو فرًدا في 	 

المجتمع.
يرجى التواصل معنا وسنناقش معك أفضل السبل 

المتاحة لتقديم الدعم لكم أو لمؤسستكم.

منسق المشروع: 
)Sam Lord( سام لورد

 07825 034 938
)Michelle Rebelo( ميشيل ريبيلو 

 07500 917 924

  ooss@lbhf.gov.uk :بريد إلكتروني
www.lbhf.gov.uk/ooss :ويب

أخبرنا عن مكان 
OOSS الخاص بك

تواصل معنا
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يرغب المجلس المحلي لهامرسميث وفولهام 
)Hammersmith & Fulham( في التأكد من أن 

 Out of( جميع بيئات األنشطة خارج نطاق المدرسة
 )OOSS وُتعرف اختصاًرا باسم ،School Settings
تمثل أماكن آمنة ألطفالنا الصغار، بغض النظر عما 
إذا كانوا يؤدون دروًسا إضافية للرياضيات في مركز 

التدريس الموجود في بداية الطريق، أو يلعبون كرة 
القدم في أحد المراكز الرياضية المحلية. 

رغم وجود الكثير من اإلجراءات الممتازة والمتبعة 
على المستوى المحلي، يعمل مجلس هامرسميث 
وفولهام لضمان الحفاظ على سالمة جميع الشباب 

من خالل ما يلي: 
ضمان سالمة جميع المباني. 	 
التأكد من أن جميع الموظفين – بمن فيهم 	 

المتطوعون – 
مناسبون للعمل مع 

الشباب.
يرغب مجلس 

هامرسميث وفولهام 
في دعم جميع بيئات 
األنشطة خارج نطاق 

المدرسة لضمان سالمة 
الصغار والحرص على 

وضع رفاهتهم على قمة األولويات. 

 )OOSS( تمثل بيئة األنشطة خارج نطاق المدرسة
مؤسسة أو مكانًا يقدم التعليم أو التدريس أو التوجيه 
أو األنشطة لألطفال في إنجلترا دون إشراف الوالدين 

أو مقدمي الرعاية.
وال يشمل ذلك المدارس أو الكليات المسجلة لدى 

 .)DfE( وزارة التعليم

:OOSS فيما يلي بعض األمثلة على
مراكز التعليم والمدارس التكميلية )والتي تسمى 	 

أحيانًا المدارس التكميلية(.
النوادي أو المراكز التي تعمل خارج نطاق المقرر 	 

الدراسي، مثل دروس الباليه أو الموسيقى أو 
الدراما أو دروس الرياضة.    

 مؤسسات رعاية النشء الملتزمة بزي موحد،	 
 Scouts and( مثل خدمات الكشافة والمرشدات

Guides(، وخدمات التدريب العسكري 
.)Cadet services(

 جهات تقديم الخدمات المفتوحة 	 
       للشباب، مثل الجهود الموجهة 
   للشباب سواًء المرتبطة بمراكز 

    والجهود المنفصلة عنها.
 مدارس اللغات الخاصة، بما في ذلك 	 

    مدارس األطفال المخصصة للوافدين 
من الخارج.

 األماكن الدينية التي تقدم 	 
    التعليم الديني وفًقا 

  لعقيدتها.
قد يكون هناك العديد 

 OOSS من أنواع أماكن
األخرى في مجلس 

 هامرسميث وفولهام  
   بخالف األماكن       

     المذكورة في 
     القائمة أعاله.

سيشارك العديد من الشباب في شكل ما من 
األنشطة المنظمة خارج نطاق  المدرسة في مرحلة 

ما خالل سنوات الدراسة االبتدائية والثانوية.
تقوم أماكن OOSS بعمل رائع، حيث توفر للشباب باقة 
من األنشطة في العديد من الموضوعات بما في ذلك 

الفنون واللغة والموسيقى والرياضة والدين. 
وتقدم OOSS أماكن خدمة مهمة للشباب. ومن بين 

الفوائد العديدة التي تقدمها هناك ما يتعلق منها 
بتحسين الوعي الثقافي، وبناء احترام الذات، وتشجيع 

أطفالنا على أن يصبحوا مواطنين فاعلين داخل 
مجتمعهم.

ما هو OOSS؟ المحافظة على السالمةما دور OOSS؟


