
                                                                                                    30.03.2022 

 

Goffs-Churchgate Ruh Sağlığı ve Refahı Bülteni, Paskalya 2022 

Herkese merhaba ve Goffs-Churchgate Ruh Sağlığı ve Refahı bülteninin Paskalya baskısına hoş 

geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Sizi güncellenecek birçok etkinlik ve haber var. Öğrencilerimiz 

yaptıkları her işte başarılı olmaya devam ediyorlar. Sadece çeşitli etkinliklerde ödüller kazanmak ve 

bazı mükemmel şiirler yazmadıklarını, aynı zamanda nasıl hissettiklerini söylemek ve normalde 

kendilerini rahatsız hissettirecek görevleri tamamlamak için inanılmaz bir güç gösterdiklerini 

kastediyorum. 

Sadece Konuşun 'Wellbeing Rekabetinin 5 Yolu' 

Yarışma, 'Aktif Ol', 'Bağlan', 'Öğren', 'Bildirim' ve 'Öğrenmeye Devam Et' olan 'Refahın 5 Yolu'na 

dayanıyordu. Öğrencilerimiz kindness ödülleri için yüksek kaliteli sanat, denemeler, oyun tasarımları 

ve adaylıkları tamamlamak için çok çalıştılar. Hertfordshire Okulları'ndan rekor sayıda giriş vardı ve 

girişlerin kalitesi son derece yüksekti. 

Öğrencilerimiz inanılmaz bir iş çıkardı. Sadece ikincilik ödülleri almakla kalmadılar ve birçok 

kategoride övgüyle karşılandılar, aynı zamanda 3 öğrencimiz Hertfordshire'ın tamamında 'Aktif Ol', 

'Bağlan' ve 'Öğren' kategorilerinde doğrudan kazandılar. Yaratıcı ruhları, empatileri ve iş etikleri ile 

son derece gurur duyuyoruz. 

 



Susuz Perşembe 

Her yıl düzenlediğimiz etkinlik bu yıl Ocak ayı sonunda gerçekleşti. Personel her zaman olduğu gibi 

dahil olmak için istekli ve hevesli. Bir fincan kahve ve bisküvi veya bir parça kek karşılığında (bağışları 

için Goffs Oak'taki Co-op'a nazik bir şekilde), personel Samaritans'a para verdi. Bu yıl ayrıca bir çekiliş 

düzenlemeye karar verdik (yine Nazik bağışları için Goffs Oak'taki Boots sayesinde). Eğlenceli bir 

gündü ve personelin biraz farklı bir şey yapması için bir şanstı. Büyük bir amaç için £ 200'den fazla 

topladık 

 

 

Yıllık Ruh Sağlığı Şiir Yarışması 

Geçen yıl Herts County Council Halk Sağlığı CAMHS İletişim Sorumlusu Lisa ile konuştum ve ona yıllık 

Ruh Sağlığı Şiir yarışmamız hakkında her şeyi anlattım. Bir dizi toplantıdan sonra, Şubat ayında 

Hertfordshire'daki tüm ortaokullara aşağıdaki bilgiler gönderildi, '2021 yılında beş ortaokuldaki 

öğrenciler için "Umut" temasından yola çıkarak ilham verici bir Ruh Sağlığı Farkındalık Şiir Yarışması 

başlatıldı. Başarısının ardından, akıl sağlığı kampanyası Just Talk, 2022 için yarışmayı ilçe çapında 

genişletmek için Goffs Churchgate Academy ile ortaklık yaptı'. 

Öğrencilerimiz tarafından gönderilen çok sayıda şiirimiz vardı. Standardın inanılmaz derecede yüksek 

olduğunu söylemek doğru olur. Jüri heyetimizi oluşturan İngilizce öğretmenlerimize, Bayan Öztürk'e 

ve Bayan Everist'e teşekkür etmek gerekiyor. Kendi okul yarışmamız için kazanan katılım Mark King 

tarafından 10 yıldan itibaren yazılmıştır (lütfen aşağıya bakın). 10. yılın ikincisi Grace Kitchener'dı. 

Her iki şiir de o kadar iyiydi ki, her ikisi de Herts çapındaki yarışmaya katılmaya karar verdik. İlçe 

birincilerinin jürileri 30 Mart'ta yayınlanacak. 

 

 

 



Mark King 

'Nezaket Armağanı' 

O köşede oturuyordu. 

Kırık geçmiş, 

Sauna gibi, sonunda terliydi. 

Sadece sıcak değil, çocuğu ağlatan, 

Ama kafasındaki o düşünceler, veda ettiği zaman, 

Annesini özledi. 

Kederli manzara, 

Ama bu çocuk, işleri yoluna almak istedi. 

Korkuyu fark etti. 

Karanlık, kasvetli gözlerinden, 

Meleğin iç çekişlerini gördükçe sonun yaklaştığını düşünüyordu. 

Çocuğa yaklaştı. 

Adını sordum. 

İşte o zaman onu görmeye başladın, aklı başında olmaya başladı. 

Çocuk bir şey gördü, bu çocuğun kalbinde, 

O ve annesinin artık ayrı olmadığına inanmaya başladı. 

Arkadaşlıklarına değer vermeye başladı, yazılı olmayan bir hikaye, 

Kırık çocuğu görmeye başlar, tüm ihtişamını gösterirdin. 

Melekler ona parlaklık veren bir şey vermişti. 

Bu nezaket armağanı ile ilgili bir hikaye.  

 

Çok Okullu Refah Etkinliği 

23 Mart Çarşamba günü, yerel alanda Ruh Sağlığı ve Refahı vurgulamak için bir dizi etkinlik olmasını 

umduğumuz etkinliklerin ilkine ev sahipliği yaptık. Etkinliğin en büyük teması 'Birlik' idi ve yerel 

okulları bir araya getirmenin Ruh Sağlığı ve Refahı etrafındaki mesajı nasıl daha da güçlü hale 

getirebileceğine bakmaktı.  

Goffs-Churchgate'in yanı sıra, ilgili diğer okullar Haileybury Turnford ve Goffs'tı. Jim Clune tarafından 

açılan etkinliğe St Marys de destek verdi. "Bugün burada temsil edilen tüm okullar iyi bir ruh sağlığı 

ve refahın önemini anlıyor ve birbirlerini desteklemek için çok çalışıyorlar. Bundan kazanılacak 

inanılmaz bir güç var'. Her okul, yaşları 7 ile 6. Öğrenciler bir dizi sunum, şiir, drama ve dans yoluyla 

ruh sağlığı ve refahı hakkında çok güçlü mesajlar verdi. Goffs-Churchgate'li öğrenciler ayrıca okulun 

akıl sağlığı marşı 'Something Inside so Strong'u da söylediler.  



Öğrenciler, kendilerinin ve diğer kuruluşların okullarında yaptıkları bazı çalışmaların yanı sıra, 

okulların her birinden öğrencilerden oluşan ortak bir sanal refah komitesi, podcast'ler, kendi refah 

şarkımızı yazma ve kaydetme ve potansiyel olarak yerel hayır kurumları için para toplama da dahil 

olmak üzere gelecek için işbirliği fikirlerini belirlediler.  

 

 

Başka neler oluyor? 

8 Temmuz Cuma günü 7. Öğrenci sayılarındaki genişleme nedeniyle planlamaya erken başladık. Daha 

önce kaydolan organizasyonlar arasında Paradise Wildlife Park, İngiliz Kızılhaçı, Cheshunt Boks 

Kulübü ve CHEXS yer alıyor. Ruh Sağlığı Destek Ekibi, GK Simgeleri, Taekwondo, Cuffley ve Northaw 

Tenis Kulübü ve daha birçok kişi ile de görüşme halindeyiz. 

Bu çok erken aşamalarda, ancak CHEXS ile öğrencilerimize ve tüm personele daha fazla pratik destek 

sağlamak için okul arazisinde Japon tarzı bir meditasyon alanı nasıl inşa edebileceğimiz hakkında 

konuşuyoruz. Bu biraz planlama alacaktır ve bağışlayabilecek her türlü fikir ve materyali takdir ederiz. 

Mayıs ayında, öğrencileri ve personeli desteklemeye devam etmek için ruh sağlığı farkındalık 

haftasını bir dizi etkinlikle kutlayacağız. Ayrıca, öğrencilerimiz için yaz döneminde kullanıma sunmayı 

umduğumuz bir dizi ısmarlama Anksiyete ve Dayanıklılık atölyesi tasarlamak için Herts MIND ile 

birlikte çalışıyoruz. 

Öğrenciler için öğle arası akran destek oturumları düzenlemeye başladık. Öğrenci Refah Komitemiz, 

diğer öğrencilerin ihtiyaç duyduklarında sohbet etmek için uğrayabilmeleri için belirtilen tarihlerde 

Ara Odaya personel 

 

 



Dijital Güvenli Alan 

Birkaç hafta izinli olduğumuz için, okul web sitesindeki 'Dijital Güvenli Alan / Koparma Odamızı' 

hatırlatmanın iyi bir fikir olacağını düşündüm. Ruh sağlığı ve refahı hakkında bilgilerle dolu inanılmaz 

bir alandır. Çeşitli yoga, fiziksel egzersiz ve farkındalık videoları vardır. Ayrıca, farklı ruh sağlığı 

örgütleri hakkında bilgi dolu bir sayfanın yanı sıra yeni BBC Ruh Sağlığı web sitesine bir bağlantı vardır 

- 'Headroom'.  

Ayrıca motivasyon konuşmaları ve ilham verici hikayeler, öz bakım ve başa çıkma stratejileri hakkında 

videolar bulacaksınız. İnteraktif yapboz ve çizim alanları vardır. Dijital Güvenli Alana istediğiniz 

zaman, sizin için uygun olduğunda 7/24 erişebilirsiniz. 

Dijital Güvenli Alan/ Koparma Odasına erişmek için  

• Goffs-Churchgate Web Sitesine gidin 

• 'Öğrenciler'e tıklayın 

• Sağ sütunda 'Dijital Güvenli Alan / Koparma Odası'nı göreceksiniz. Buna tıklayın. 

 

 

Ayrıca, lütfen dönem boyunca bizimle iletişime geçmek istiyorsanız, bize e-posta gönderebileceğinizi 

unutmayın wellbeing@goffschurchgate.herts.sch.uk 

Çok Okullu Refah Etkinliği'nde öğrencinin konuşmasından bir pasajı yeniden üreterek bitirmek 

istiyorum - 'İlkbahar, doğanın bize neler yapabileceğini gerçekten göstermeye başladığı bir zamandır. 

Bitkiler, ağaçlar ve hayvanlar uyanır ve yakında çiçek çıkarmaya başlar. Birdsong, Cheshunt'ta yaşama 

ve çalışma deneyiminin çok büyük bir parçasıdır. Çiçek ve çalılardan gelen bazı kokular gerçekten 

güçlü ve güçlüdür. Günler uzar ve güneş doğar (bazen, neyse!!). Bölgemizde çok sayıda yeşil alan 

bulunmaktadır. Onlardan yararlanın, kuşları dinleyin, temiz havayı ve etrafınızda kokuları soluyun. 

Nefesinizi yavaşlatmak için zaman ayırın (burnunuzdan nefes alın, nefes alırken 4'e kadar ve nefes 

alırken altıya kadar sayın!). Bu Farkındalık, anı yaşamak ve sahip olduğumuz şeyi takdir etmektir'.  

Bu vesileyle hepinize güzel bir huzur molası diliyorum.  

 

Jim Clune, Ruh Sağlığı Lideri, Goffs-Churchgate Akademisi 



 

 


