
 

 

 سرکاری

 ( FAQsرسیم مشاورت اکثر پوچھے جانے واےل سواالت )  -براڈ واٹر پرائمری اسکول 

 2023جنوری 

 مشاورت کا عمل 

؟  •  کہ یہ سب ےک لئے قابل رسائے ہے
ے
 مشاورت یک مدت ےک دوران کیا ہوتا ہے اور آپ کس طرح اس بات کو یقینی بنائیں ےک

۔ چار ہفتوں مشاورت ےک عمل کو قانوئی رہنمائے پر عمل کرنا  یک مدت ےک دوران ہم طالب علموں، والدین اور دیکھ بھال   چاہئے

 .
ے
 کرنی والوں، عمےل، گورننگ بورڈ، دیگر مقایم اسکولوں اور ٹریڈ یونینوں اور وسیع تر مقایم کمیوننی ےک ساتھ مشاورت کریں ےک

  مشغول ہونی ےک مختلف طریق  
ے
مام متعلقہ مواد کو ان زبانوں میں ترجمہ کریں  ہم ت بشمول آن الئن اور ڈاک ےک ذریعہ۔  ،ہوں ےک

  
ے
وریات ےک ساتھ ان والدین اور دیکھ بھال کرنی والوں پر توجہ دیں ےک  ضی

ی
 ہیں اور اضاف

 جو اسکول کمیوننی ےک ذریعہ بویل جائ 
ے
ےک

۔   تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جاسےک کہ ان یک آوازیں اس مرصوفیت ےک مرحےل ےک باوجود سنی جائیں

 یات مال

؟  •  کیا یہ مایل طور پر چلئی وایل تجویز ہے

وریات کو مقایم طور    ےک ساتھ وانڈس  SENDیہ اس کونسل یک خواہش ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ   ورتھ بچوں یک ضی

۔    ،پر پورا کیا جاسکتا ہے      EHCPاور انہیں اپئی اہل خانہ اور دوستوں ےک قریب رکھا جاسکتا ہے
ی
ےک ساتھ بچوں یک تعداد میں اضاف

وریات کو پورا  ی میں ان یک ضی ، ہم اب مقایم اسکول کمیونٹیں ورت ہوئ  ہے یک وجہ ےس جس میں خصویص اسکول یک جگہوں یک ضی

 آزاد  
ے
. یہ کونسل ےک بجٹ پر اہم دباؤ ڈال رہا ہے  نہیں کرسکئ  ہیں اور وانڈس ورتھ ےس باہر مہنگ جگہوں پر انحصار کر رہے ہیں

. یہ تجویز اس دباؤ کو کم کرئ  ہے   لئے کم فنڈز دستیاب ہے اور اس کا اثر ہمارے اپئی اسکولوں کو شمولیت یک حمایت کرنی ےک 

، جبکہ مجمویع طور پر اسکولوں ےک بجٹ  کیونکہ یہ آزاد شعئے پر انحصار کو کم کرنی ےک لئے ہمارے ماہر جگہوں کو بڑھاتا   ہے

، خاص طور پر پرائمری میں   ۔ یک حمایت کرتا ہے جو گرن  ہونے رولوں ےس متاثر ہوتا ہے

 تعلییم فراہیم 

؟  •
ے

 واےل ہر بچے کو مقایم اسکول میں جگہ مےل یک
 کیا اس تجویز ےس متاثر ہونی

۔ یہ توقع یک جائ  ہے کہ ہر بچے کو ان ےک گھر آس پاس ےک اسکولوں میں تمام بچوں کو ایڈجسٹ کرنی ےک لئے جگ   ہیں موجود ہیں

  یک   اندر اندر ایک مقایم اسکول میں ایک جگہ یک پیشکش میل ےک   1ےک 
ے

 ۔ جائے یک

 
ے
ہم بہن بھائیوں کو ایک ساتھ رکھئی اور بچوں اور ان    ۔ہم تمام درخواستوں پر غور کرنی ےک لئے ایک علیحدہ داخلہ عمل بنائیں ےک

۔ ےک خاندانو 
ے
 ں ےک لئے ایک مثبت تجربہ بنئی ےک لئے ٹرانزیشن کا انتظام کرنی ےک لئے سخت محنت کریں ےک

SEND   لئے  تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جاسےک کہ مناسب    SENCOہم خاندان اور    ، واےل بچوں ےک 
ے
ےک ساتھ مل کر کام کریں ےک

۔    فراہیم یک نشاندیہ یک جائے اور ہمارا مقصد بہن بھائیوں کو ایک ساتھ رکھنا ہے

، ان ےک سماجے کارکن ان ےک مخصوص خاندان ےک حاالت   ورت میں ایک سماجے کارکن ےک ساتھ بچوں ےک لئے مدد اور تحفظ یک ضی

 مدنظر رکھئ  ہونے ان یک انفرادی منتقیل یک حمایت کرے گا.  کو 

ے پر اثرات   معاشر

؟  •
ے
 آپ کمیوننی پر اسکول یک بندش ےک اثرات کا اندازہ کیےس کریں ےک

اک کیا گیا ہے    اور   کا جائزہ لیا گیا ہے   اس  ۔مساوات ےک اثرات کا جائزہ لیا گیا ہے اور اس مشاورت ےک ایک حےص ےک طور پر اس کا اشی 

 ۔ اپ ڈیٹ کیا گیا ہے  بعد ےک   موصول ہونی واےل جوابات  ابتدائے اشاعت ےس پہےل مشاورت ےک لئے 

 

 

 

 



 

 

 سرکاری

 عملہ 

؟  •
ے

 اس تجویز ےس متاثر ہونی واےل عمےل کو کیا مدد دستیاب ہویک

اس عمل کو   مدد کریں کیونکہ ہم  تاکہ عمےل یک   
ے
مل کر کام کریں ےک اسکول ےک رہنماؤں ےک ساتھ  اور  ایک ساتھ  ہم گورنروں 

 کہ ہم  
ے
لئے تمام وانڈس ورتھ اسکول ےک رہنماؤں ےک ساتھ مل کر کام کریں ےک . ہم اس بات کو یقینی بنائی ےک   ہیں

نیویگیشن کرن 

وریات ےک سلسےل میں عمےل یک   ۔ ہم ان یک ضی اپئی مقایم اسکول یک برادری میں تدرییس اور غیں تدرییس صالحیتوں کو برقرار رکھیں

ویو یک مہارت شامل ہوسکن  ہے تاکہ مستقبل ےک روزگار کو محفوظ    طرف ےس رہنمائے  ، انیی ، لیکن اس میں یس وی لکھئی
ے

یک جائے یک

 ۔ بنائی ےک لئے ان یک مدد یک جا سےک 

 

 والدین 

؟  •
ے

 ان کو کیا مدد مےل یک
ے
 جن والدین ےک بچے اس تجویز ےس متاثر ہوں ےک

۔ہم اسکول یک خایل جگہوں اور داخےل ےک عمل ےک بارے م
ے
مزید معلومات اس مشاورت ےک    یں مشورہ اور رہنمائے فراہم کریں ےک

 ۔ ساتھ شامل ہیں 

 
ے
 ۔ ہم نئے اسکول یونیفارم یک قیمت ےک لئے مایل مدد فراہم کریں ےک

ورت ےک مطابق ترجمان   لئے زبائی آراء سیشن ےک لئے ضی  اور سمجھئی میں آسائی ےک 
ے
ہم تمام متعلقہ دستاویزات کا ترجمہ کریں ےک

۔ فرا 
ے
 ہم کریں ےک

   قائدانہ ٹیم ےک ساتھ مل کر کامہم براڈ واٹر میں 
ے
 اور مقایم ہیڈ ٹیچرز ےک ساتھ بات چیت یک سہولت فراہم کریں ےک

ے
  کریں ےک

کیس بیھ مسئےل کو حل کیا جائے جیسا  ،تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جاسےک کہ اس عمل ےک دوران بچوں اور کنبوں یک مدد یک جائے 

 ہیں اور کہ وہ 
 ہیں  ابھرن 

۔ عمےل یک ٹیم ےک ذریےع، ہم    اس بات کو یقینی بنائ  کہ تبدییل کو موثر اور حساس انداز میں سنبھاال جائے

مسلسل فراہم یک جا ریہ حمایت پیکج کو مطلع کرنی ےک لئے طالب علموں ےک خیاالت، خواہشات اور احساسات یک تالش کر  

   ۔رہے ہیں 

 اور معلومات کو کس طرح مطلع کیا جاتا   ہم منتقیل ےک منصوبوں پر 
ے
تبادلہ خیال کرنی ےک لئے اسکول ےک ساتھ مل کر کام کریں ےک

وریات یک طرف ےس مطلع کیا جاتا ہے  ، جو مسلسل بنیاد پر بچوں اور خاندانوں یک ضی  ۔ ہے

 

 

 

 


