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Sayın Ebeveyn veya Veli, 

  

Springfield okulunda öğrencilerimizin duygusal ve ruhsal sağlıklarını geliştirmeyi kendimize ilke 

edindik. Bu amaç doğrultusunda Well-Being and Mental Health in Schools (WAMHS, Okullarda 

Duygusal Sağlık ve Ruh Sağlığı Hizmetleri) girişimi ile çalışabilmekten dolayı büyük memnuniyet 

duyuyoruz. Okulların öğrencilerine destek olabilmelerini amaçlayan bu girişim, Child and Adolescent 

Mental Health Services (CAMHS, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hizmetleri) tarafından sağlanmaktadır. Bu 

çalışma, Hackney Learning Trust (Hackney Eğitim Vakfı) tarafından da birçok yönüyle 

desteklenmektedir. 

 

Natalie Bailey adlı CAMHS çalışanımız, okul personeline ve öğrencilerine destek sağlamak için okulu 

düzenli olarak ziyaret etmektedir. Bu CAMHS çalışanımız, öğrencilerin okuldaki ihtiyaçlarını 

anlamamızda, onlara en iyi desteği nasıl verebileceğimiz konusunda ve daha fazla desteğe ihtiyaç 

duyan öğrencileri uzman hizmetlere nasıl sevk edebileceğimiz yönünde bize yardımcı olmaktadır. Bu 

bağlamda okul personeli verilmesi gereken destek konusunda CAMHS çalışanı ile birlikte karar 

verebilmektedir.  CAMHS çalışanı ayrıca okulu tüm öğrencilerimiz için başarılı bir kuruluş hâline nasıl 

getirebileceğimiz konusunda okula danışmanlık eder. Buna “bütünsel okul yaklaşımı” diyoruz. 

  

WAMHS hakkında bilgi edinmek ve WAMHS bünyesinde bilgilerin nasıl saklandığını öğrenmek için 

lütfen ekteki sayfaya bakınız. Bu bilgiler okulun web sitesinde de mevcuttur. 

Eğer çocuğunuzun bu girişim bünyesinde yer alması sizin için de uygunsa, tarafınızca yapılması 

gereken hiçbir şey yoktur. 

  

Eğer çocuğunuzun WAMHS girişimi bünyesindeki aktivitelere katılması konusunda emin değilseniz ve 

ayrıntıları görüşmek isterseniz, lütfen ekteki yanıt formunu doldurunuz. Alternatif olarak, benimle 

yukarıdaki telefon numarası üzerinden iletişime geçebilir veya sorularınızı elft.wamhs@nhs.net 

adresine e-posta olarak gönderebilirsiniz.  

 

Bu değerli girişimde hizmet verebilmek için sabırsızlanıyoruz. 

Saygılarımızla, 

 

Springfield Community Primary School Castlewood Road, London N16 6DH 

Tel: 020 8800 9007   Email: admin@springfield.hackney.sch.uk 

Executive Principal: Sian Davies  Headteacher:  Anna Case 

mailto:elft.wamhs@nhs.net


Eğer çocuğunuzun katılımı sizin için de uygunsa, tarafınızca yapılması gereken hiçbir şey yoktur.  

 

 

Okullarda Duygusal ve Ruhsal Sağlık Projesi 

Çocuğumun aşağıdaki programlara katılmasını istemiyorum: (lütfen gerekli kutucukları işaretleyin) 

Okulda CAMHS çalışanı ile duygusal sağlık konusunda yürütülen program 

 

Fikrinizi istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Eğer çocuğunuzun bu programlardan birine katılmasını 

sonradan isteyecek olursanız, lütfen bizi bilgilendiriniz.  

Bilgilerim aşağıdaki gibidir: 

 

Çocuğun adı:    __________________________________ 

Ebeveynin veya velinin adı:   ____________________________ 

Eğitim yılı grubu:   ___________________________ 

İmza:   _______________________________  Tarih: ___________________ 

 

Yanıt 20/11/20 tarihine kadar verilmelidir 

 

 

 

 

 

 

 

 


