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وریات اور متعلقہ قانوتر   کو   2022اکتوبر  19بدھ   یک ضر
ی

براڈ واٹر عوایم مشاورتی تقریب میں ایک درخواست ےک بعد، یہ دستاویز تفصیالت، عالق
گاہ   لئی براڈ واٹر پرائمری اسکول سائٹ یک مجوزہ بحایل ےس آ وریات ےک اسکول ےک  ر کرتی ہے جو  ایک نئی خصویص تعلییم ضر ۔  رہنماتی کا تعیں

ی
کرے یک

 ال
ر

 ےک اعیل درجے ےک مرحےل میں ہیں کیونکہ ایک نئی خصویص اسکول یک تعمیں ایک پیچیدہ عمل ہے اور ضف اس صورت میں  تفصیالت ف
ی

حال ترف
 جب تجویز یک منظوری دی جاتی ہے 

ی
 ۔ پیش رفت ہویک
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کوپینیسطالب علم یک انٹیک اور کالس   آ
 

 ۔ سال یک عمر میں شدید سیکھنر یک مشکالت ےک ساتھ  19ےس    11طالب علموں،    192زیادہ  طالب علم انٹیک: زیادہ ےس  •

 ( 1:  1عمےل )تقریبا  165  - 160تخمینہ عمےل یک تعداد:   •

 ےس(   14-7سالہ گروپ، سال    8کالسیں )  24طالب علموں یک    8کالس رومز: ہر سال گروپ میں  •

، اور مخلوط جنس ہیں  کالسیں تقریبا سال ےک گروپ یک طرف ےس منظم یک جاتی  •  ۔ ہیں

۔  •  نقل و حرکت یک سطح: عام طور پر کوتی جسماتر معذوری نہیں

 

وتر رہائش    اندروتر اور بیں

 

۔  •
ی

ورت ہویک وتر جگہ تک رساتی یک ضر لئی محفوظ بیں  فٹنس / جم ےک سامان تک رساتی ےک ساتھ ، کچھ / تمام کالسوں ےک 

ھیوں ےک ساتھ    طلباءکچھ   • ڑ لئی سیں لوں کو زیادہ ےس زیادہ کریں  مسائلےک  ر لئی نچیل میر  ۔ یک وجہ ےس طالب علم یک جگہ ےک 

ر اور اسمبیل ہال۔  •  کینٹیں

لئی مناسب ہیں  • وریات ےک  ماہر تدرییس    ۔کافر بریک آؤٹ کمرے، تھراتی ےک کمرے، اور نرم کھیل اور حیس خایل جگہیں شاگردوں یک ضر

، آرٹ روم، موسیقی ےک کمرے، سائنس روم، کھیل ہال، تھراتی پول، گیےل کمرے، طبے معائنہ یک جگہ. آرام دہ    سہولیات: کھانر یک  ٹیکنالوجے

 ۔ اور پرسکون ٹھنڈک / حرارتی ےک ساتھ کچھ خایل جگہیں 

لئی بیھ قابل رساتی ہے  • ، جو عوام ےک  لئی کیفر    ۔ کام ےک تجربے ےک 

( کام ےک کمرے، دفیی یک  PPA)  منصوبہ بندی، تیاری اور تشخیص( میٹنگ ےک کمرے، 2ز کم بڑے عمےل ےک کمرے، میٹنگ ےک کمرے )کم ا  •

 باہر انتظار ےک عالقوں ےک ساتھ.  جگہ، والدین یک تربیت ےک کمرے ےک

لئی آفس یک جگہ۔   EHCPافراد جیےس ہیڈ ٹیچر اور  11کم از کم  •  آفس ےک 

لئی کھیل ےک میدانوں  •  میں اسٹوری    ج.  سامان، اور موٹر سائیکل ریک ےک 

 سامان لفٹ.  •

۔   50مبر بسیں اور  10مبر بس یا ٹیکیس )تقریبا   -ٹرانسپورٹ  • لئی کافر رساتی  کاریں / ٹیکیس( ےک ذریعہ اسکول یک نقل و حمل ےک 
 
 

ور   کم از کم مقایم .3  ات یضر
 

لئی کمیشن دیا گیا تھا۔  ایک آرکیٹیکٹ ٹیم کو براڈ واٹر   SENسائٹ ےک جائزے اور نئی اسکول یک تفصیالت پر مببر فزیبلبڑ رپورٹ مکمل کربر ےک 
لئی محکمہ تعلیم )  وریات ےک  DfEسیکنڈری اسکول )نیچے دینی گئی لنکس( ےک  وتر خالتی ضر ( ےک رہنما خطوط ےک ذریعہ مطلع کیا گیا ، اندروتر اور بیں

۔ اس جدول ےس پتہ چلتا ہے کہ  لئی سفارشات پیش یک گ براڈ واٹر یک موجودہ  ماڈل کو   DfEئیں ، جیسا کہ ذیل میں جدول میں خالصہ کیا گیا ہے
۔ لہذا معماروں نر ایک نئی  ورت ہوتی ہے وری   SENرہائش گاہ میں دستیاب ہوبر ےک مقابےل میں زیادہ مجمویع سائٹ ایریا یک ضر لئی ضر اسکول ےک 

۔ رہائش فراہم کربر ےک   لہ عمارت کا اختیار تجویز کیا ہے ر ر میر  لئی سائٹ پر موجودہ عمارتوں میں ترمیم ےک ساتھ ایک نبی تیں
 
   
 
 
 



 رسکاری 

ہے )ذریعہ: ولبی اینڈ برنیٹ ،  یک نر ماڈل یک سفارش  DfEاسکول ےک لئے  SENمقابےل میں ےک  رہائشبراڈ واٹر اسکول یک موجودہ   - ٹیبل

 ( 2022، اگست  یٹکٹسکآر 
 

                                   

طالب علموں ےک لئے   192 عالقہ
DfE  ماڈل 

 موجودہ رہائش گاہ 

 1,297m2 897m2 کل بنیادی تعلیم  

 391m2 409m2 کل بڑی جگہیں 

 
ی

 388m2 194m2 کل سیکھنر ےک وسائل ےک عالق

 487m2 267m2 کل عمےل اور انتظامیہ ےک عالقوں 

 223m2 75m2 کل اسٹوری    ج

 2,786m2 1,842m2 کل نیٹ ایریا  

 1,199m2 678m2 کل نان نیٹ ایریا  

 m2 2,520 m2 3,986 کل مجمویع رقبہ  

   

 7,288m2 8,585m2 کل نیٹ سائٹ ایریا  

 8,532m2 3,356m2 کل غیں نیٹ سائٹ ایریا  

 15,820m2 11,941m2 کل مجمویع سائٹ ایریا  

 
 
 
 

 متعلقہ روابط 
 

لئی  • وریات ےک حامل معذور بچوں اور بچوں ےک  ڈیزائننگ:   BB102خصویص تعلییم ضر
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/27669

8/Building_Bulletin_102_designing_for_disabled_children_and_children_with_SEN.pdf 
۔ تاہم،   BB104ہے اور اس یک جگہ ( نر واپس ےل لیا EFAایجنیس )کو ایجوکیشن فنڈنگ اس اشاعت  براہ کرم نوٹ کریں کہ ) نر ےل یل ہے

EFA  مشورہ دیتا ہے کہBB102    ) .  ےک اندر فراہم کردہ عام رہنماتی اب بیھ متعلقہ ہے

• SEND   لئی ر  BB104اور متبادل فراہیم ےک  :  ایریا گائیڈ الئیر
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/90569

3/BB104.pdf 
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