
 سرکاری 

 2023جنوری  ،( یک تجویزجاری نہ رکھنے نے واےل اسکول کو بند کرنے )ے جاایک برقرار رکھ -براڈ واٹر رسیم مشاورت 

 تعارف 
 
ےک درمیان وانڈس ورتھ کونسل نے براڈ واٹر پرائمری اسکول کو بند کرنے یک تجویز پر ایک عوایم   2022نومبر    29اکتوبر اور   12

وریات ےک اسکول ےک لئے دوبارہ ترتیب دینا تھا۔ مشاورت ےک لئے  ، مشاورت یک  جوابات   31جس کا مقصد سائٹ کو خصویص ضے

یت ) 55تھے،   کرنے    انداز میں غور  جواب دہندگان( نے اس تجویز ےس اتفاق کیا. تمام جوابات اور موصولہ آراء پر محتاط 17٪ اکبر

پرائمری اسکول ےک خاتےم )بندش( ےک لئے قانونے طور پر منظم عمل ےک باضابطہ مرحےل  براڈ واٹر وانڈس ورتھ کونسل نے   ،ےک بعد 

 
 
۔ بڑھئے کا مشکل فیصلہ کیا   پر آگ 'مقرر کردہ تبدیلیوں'   پیڈوک اسکول کو میں    بارے ےک  براڈ واٹر سائٹ پر منتقیل اور توسیعہے

۔ دونوں مشاورتیں   ےک لئے باضابطہ مشاورت   اور جمعرات   4بیک وقت چالنے جاریہ ہے
ی

فروری یک   2ہفتوں تک جاری رہیں یک

  آدیھ رات کو 
ی

:   جا سکت    دیکیھ  پر اس  ۔ پیڈوک اسکول مشاورتختم ہوں یک ہے
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 بڑھئے کا حتیم  ز یضابطہ مشاورت ےک مرحےل ےک بعد، اگر دونوں تجاو با 
 
، تو    ا یک   صلہی ف  ےک ساتھ آگ   دہ یچی طلباء کو پ  مقایم  ہیجاتا ہے

ور  خصویص  یےک ساتھ تقر   اتیضے
 
 جا سےک۔  ا یطلب کو پورا ک ہونے  بڑھت    یں مقامات فراہم کرے گا تاکہ بورو م 190 با

 آراء اشاعت ےس قبل مشاورت کا عمل اور 

بانے   ے تک وانڈس ورتھ کونسل مشاورن  ویب سائٹ پر یک    2022نومبر    29اکتوبر ےس    12براڈ واٹر پری پبیل کیشن مشاورت یک مبں

تجویز  میں  دستاویزات  لئے کھیل تیھ۔  فریقوں ےک  واےل  رکھنے  دلچستی  تمام  مشاورت  تیھ۔  واےل سواالت   ،گتے  جانے  پوچھے  اکبر 

(FAQs)،  وریات یک تشخیص شامل تیھ۔  اور مساوات ےک اثرات یک ضے

 

 نقطہ نظر 

، مواصالت یک کھیل الئنوں    جو شفاف ہے
ی

، اور رہے یک اس پورے عمل ےک دوران، کونسل ایک ایےس نقطہ نظر ےس وابستہ ریہ ہے

، اور پورے اسکول یک کمیونتی ےک خیاالت کو سنئے پر ایک واضح توجہ مرکو     ۔ز کرتا ہے کو برقرار رکھتا ہے

 

لئے پریشان کن ہوگا اور ہم نے    تسلیم کیا کہ تجاویز اور مشاورت کا عمل براڈ واٹر میں والدین، طالب علموں اور عمےل ےک 
ہم نے

ورت ےک مطابق مدد فراہم کرنے ےک لئے مسلسل بنیاد پر اسکول یک قیادت یک ٹیم ےک ساتھ مل کر کام کیا ہے  ہم طلباء یک تعلیم    ۔ ضے

لئے براڈ واٹر اسٹاف ٹیم اور    ، ساتھ ساتھ والدین  ح و بہبود ےک اور فال  عمےل ےک ساتھیوں اور وسیع تر برادری یک فالح و بہبود ےک 

۔ پیچیدہ حاالت میں قیادت اور عمےل یک ٹیم کا جاری عزم قابل    ہیں
 ہیں اور اس یک تعریف کرن 

گورنرز یک جاری لگن کو تسلیم کرن 

 ےک لئے کہیں زیادہ آسان بنا دیا ہے ستائش رہا ہے اور اس عمل  
 ۔ کو سب ےک لئے نیویگیشن کرنے

 

 جنہوں نے تجویز ےک اجراء ےس قبل دیگر  
ی
اف کرنا چاہیں ےک ہم کونسل ےک عمےل یک حمایت، وقت اور قابل قدر مہارت کا بیھ اعب 

  عمل کو واضح اور حساس انداز میں مطلع   مقایم حکام ےک تجربات ےس سیکھا اور اس بات کو یقیتے بنایا کہ تجاویز اور مشاورت ےک

۔  کیا جانے     اور پہنچایا جانے

 

 دستاویزات 

ورت کا اندازہ    (، اور مساوات ےک اثرات یک FAQsاکبر پوچھے جانے واےل سواالت )  ز، یتجو   مشاورت یک   یں م   زات یدستاو   مشاورن   ضے

(EINA  شامل تھے۔ مشاورن )  4  یں سوالناےم م   
ی

درخواستوں ےک    عوام یک   یں م   بی تقر   مشاورن    کی ۔ ا یں گئ  اہم سواالت پر آراء مانگ

سائٹ کا سائز،    اسکولوں یک   براڈ واٹر ےک مقایم  الت، یتفص  کی ا   ئں اسکول ےک ل  : مجوزہ خصویص یں گئ  شائع یک   زاتیدستاو   د یبعد، مز 

 ۔ اںیآسام  خایل یں اسکولوں م مقایم ئں اور براڈ واٹر ےک ل

 

  ا یکرا   ابیدست  یں شکل م یاور کاغذ  بل ی کو پرنٹ ا   زات یہو، دستاو  قابل رسانے  ئں ےک ل کہ مواد ہر کیس  ئں بنانے ےک ل تے یق یبات کو  اس

 تھے۔  ابیدست  بیھ ٹسیفارم قابل رسانے  گر ی ۔ درخواست پر د ا یگ  ا یترجمہ ک  یں م  اور پولش، اردو اور صومایل ا یگ
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 سرکاری 

 

 مشغولیت 

  ساتھ یہ   ا،یبھال کرنے والوں، عمےل، اور گورننگ بورڈ ےک ساتھ فعال طور پر مشغول ک   کھیاور د  نی شاگردوں، والدکونسل نے  

  ا یبنا   تے ی قی  ہ یتاکہ   ا یمشورہ ک   ےس بیھ  ونتی یکم   تر مقایم  ع یگروپوں اور وس  مقایم گر ید  نوں، یونی ڈ ی اسکولوں اور ٹر  مقایم  گر یساتھ د 

  ٹنگ یم  آن الئن مشاورن    ک یکو ا   2022اکتوبر    19پر بولنے کا موقع مےل.    ز یجماعتوں کو اس تجو   رکھنے وایل  جا سےک کہ تمام دلچستی 

ہونے  م  ، منعقد  س  چر ی ٹ  ڈ یہ   یں جس  ورتھ کونسل ےک  وانڈز  کت یک   نبے یاور  م  ،افرسان نے شر دلچستی   یں جس  وایل  تمام   رکھنے 

کو    2022نومبر    9۔  ا یگ   ا یسوال پوچھنے کا موقع د  کونے   یں ےک بارے م  شاورتم  ا ی  ز یکرنے اور تجو   الیپر تبادلہ خ   ز یجماعتوں کو تجو 

کت یک   تے ی ق یسطح کو    ادہیےس ز   ادہیز   یک   ۔ آگایہمالقات ہونے   ذان    د یمز   کیا   یں براڈ واٹر اسکول م   ، ئں ےک ل  حوصلہ افزانے   بنانے اور شر

ےس خط و کتابت    نیےس براڈ واٹر ےک عمےل اور والد  فطر   یک   اتھارنی   مقایم  یں جس م  ا یگ  ا یےس فروغ د   قوںیمشاورت کو مختلف طر 

۔ براڈ واٹر ےک طلباء کا، و    س  نر   ےک ساتھ نر  ڈر یورتھ کونسل ےک ل نڈز ی پر، اور و  جیپ بی و   ورتھ کونسل ےک مشاورن   نڈز ی شامل ہے

و  و ی ڈیر  ۔  بیھ   و یلندن کا انبی  شامل ہے

 
 جوابات

 
براڈ واٹر ےک طالب علموں ےک والدین یا دیکھ بھال کرنے والوں ےس،    13مقایم رہائشیوں ےس،   16 ۔ جوابات تھے   31مشاورت ےک لئے 

جواب دہندگان نے براڈ واٹر پرائمری اسکول کو بند کرنے یک    17  ۔ ایک اسکول ےک عمےل ےک رکن ےس اور ایک مقایم کونسلر ےس تھا 

 اتفاق نہیں   13  ،٪(55تجویز ےس اتفاق کیا )
یت مقایم    نے  والوں میں اکبر

ے نہیں تھا۔ اس تجویز ےس اتفاق کرنے کیا اور ایک کو یقیں

 یک وجوہات میں یہ بیھ شامل ہے کہ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ مقایم  
باشندوں یک تیھ۔ جواب دہندگان یک تجویز ےس اتفاق کرنے

 میں  
وریات کو پورا کرے گا   SENDعالق  و یک اسکول اسٹیٹ کا سب ےس موثر استعمال ہوگا اور  کہ یہ بور   ،ےک ساتھ بچوں یک ضے

 میں اسکول ےک نظام یک پائیداری کو بہب  بنانے گا۔
دو اس بات    -چار جواب دہندگان نے دیگر وجوہات کا اضافہ کیا  ٹوٹنگ ےک عالق 

 بڑھئ  ہیں تو اسکول ایک 'اسکول' یا مقایم اتھارنی ےک تحت
 
دوشے دو نے کہا کہ    ،رہے گا   ےس خوش تھے کہ اگر مجوزہ منصونر آگ

 میں ایک نتے 
۔   SENDٹوٹنگ ےک عالق  ورت ہے  یک فراہیم یک سخت ضے

اس تجویز    ۔جواب دہندگان میں ےس جو متفق نہیں تھے، زیادہ تر اسکول میں ایک بچے ےک والدین یا دیکھ بھال کرنے واےل تھے  13

علیم اور فالح و بہبود پر ممکنہ اثرات کو وجوہات ےک طور پر پیش  جواب دہندگان نے بچوں یک ت   13ےس متفق نہ ہونے واےل تمام  

ان میں ےس سات اسکول میں بچوں ےک والدین / دیکھ بھال کرنے واےل    -کیا۔ نو ایک نئے اسکول ےک فاصےل ےک بارے میں فکر مند تھے

دو جواب دہندگان نے اس    ۔متفق نہیں ہیں جواب دہندگان نے دیگر وجوہات کو درج کیا کہ وہ تجاویز ےس    10ےک عالوہ،    اس  ۔تھے

تجویز ےس اتفاق نہیں کیا کیونکہ انہوں نے محسوس کیا کہ اسکول یک بندش ےس پسماندہ بچوں یک تعلیم غبں متناسب طور پر متاثر  

۔ ان کا خیال ہے کہ اسکول فے الحال کمزور خاندانوں کو بہت اعیل سطح یک تعلیم اور کمیونتی یک مدد فراہم  
ی

، جو اس  ہویک کرتا ہے

 
ی
   ۔یک بندش ےس منفے طور پر متاثر ہوں ےک

 متبادل تجاویز ہیں 
  ، تمام جواب دہندگان ےس یہ بیھ پوچھا گیا کہ کیا ان ےک پاس اسکول کو درپیش چیلنجوں ےس نمٹئے ےک لئے کونے

ان میں موجودہ اسکولوں میں نتے   ۔  نئے  سہو   SENDاور چھ جواب دہندگان نے مخصوص تجاویز فراہم کیں لیات یک تعمبں یا 

ورت یک نفے   ،اسکول ےک احاےط یک تعمبں شامل ہے   میں کہیں اور موجودہ اسکول کو بند کرنے یک ضے
یا تو براڈ واٹر سائٹ پر یا عالق 

۔    کرنے ےک لئے

وریات یک تشخیص ےک بارے میں کونے ت ۔ دو  جواب دہندگان ےس پوچھا گیا تھا کہ کیا ان ےک پاس مساوات ےک اثرات یک ضے برصہ ہے

 جواب دہندگان نے محسوس کیا کہ کمزور گروہوں پر اسکول یک بندش ےک ممکنہ اثرات میں ناکافے تجزیہ کیا گیا تھا۔ 

 

 

 

 

 

 

 



 سرکاری 

 مشاورتی مدعا علیہان ےک ذریعہ اٹھانے گئے معامالت پر کونسل کا ردعمل 

 
 مشاورت ےک جواب میں اٹھانے گئے معامالت کو مندرجہ ذیل 

: کونسل نے  طور پر حل کیا ہے
 

 ہم نے کیا  آپ نے کہا

 خدشات 

 ہیں جو  بچوں یک تعلیم پر اثرات  
براڈ واٹر بچوں یک تعلیم پر اثرات ےک بارے میں خدشات اور اضطراب    ہم ان تجاویز یک تعریف کرن 

 
ی
یہ    ۔ہے اور اس وجہ ےس ہم نے اس اثر کو کم ےس کم کرنے ےک لئے حمایت یک منصوبہ بندی یک   پیدا کریں ےک

جس    ،اور یہ ایک موبائل بورو ہے   ،نوٹ کیا جانا چاہنے کہ وانڈس ورتھ میں بہت سارے اچھے اسکول ہیں 
۔  ے منتقیل کرنے واےل طلباء ےک لئے استعمال کیا جاتا ہے  کا مطلب ہے کہ اسکولوں کو سال بہ سال ان ےک مابیں

نماؤں ےس کہا گیا ہے کہ وہ اس بات پر محتاط تمام ہیڈ ٹیچرز کو اس تجویز ےس آگاہ کیا گیا ہے اور مقایم رہ
تاکہ براڈ واٹر ےک عمےل اور    ، جاتا ہے   کیا   غور کریں کہ براڈ واٹر ےک کیس بیھ بچے ےک داخےل کا انتظام کس طرح

 تیاری یک جاسےک۔
ی

وں پر پڑنے واےل اثرات کو کم کیا جاسےک اور ہموار منتقیل ےک لئے پیشگ وصول  کالس ممبر
ولوں ےس کہا گیا ہے کہ وہ جگہ یک پیش کشوں ےس بات چیت کریں اور براڈ واٹر اسکول میں کرنے واےل اسک

وع  لئے اس عمل یک حمایت کرنے اور    مقایم اتھارنی اور ہیڈ ٹیچر ےک ساتھ تاریخیں شر کریں تاکہ بچوں ےک 
لئے معلومات ےک تبادےل کو قابل بنایا جاسےک۔ ہم بچ  میں مدد کرنے ےک 

حوصلہ افزانے    یک   وںانہیں آباد کرنے
لئے براڈ واٹر میں رہیں   تعلییم سال ےک 

 
لئے   ،کر رہے ہیں کہ وہ باف لہذا اس اقدام ےک ذریعہ ان یک مدد ےک 

۔  ین مدد یک پیش کش یک جاسکت  ہے  بہب 
 

 بڑھئے کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو، طالب علموں اور والدین کو ایک نئے اسکول ےک 
 
اگر ان تجاویز ےک ساتھ آگ

لئے درخواست دینے میں مدد کرنے ےک لئے طالب علموں اور والدین یک مدد کرنے ےک لئے طالب علم یک خدمات 
 میں ایک منظم داخلہ کا عمل ہوگا، اور جہاں بیھ ممکن ہ 

و خاندانوں کو ان ےک ترجییح اسکول یک نگرانے
، دستیاب جگہوں ےک تابع.  

ی
 یک پیشکش یک جانے یک

 
، جیسا کہ ذیل میں اس ٹیبل میں تفصیل   اس ےک عالوہ، طالب علموں ےک لئے ایک سپورٹ پیکیج رکھا گیا ہے

 .  ےس بیان کیا گیا ہے 

جاویز ےک اثرات ےک بارے میں حساس ہیں اور کونسل نے مدد کا ایک  ہم بچوں یک فالح و بہبود پر ان ت  بچوں یک فالح و بہبود پر اثرات  
  ، ۔ اسکول اور کمیونتی نفسیات یک خدمت ہے لئے اسکول ےک ساتھ مل کر کام کیا ہے پیکیج تیار کرنے ےک 

   کام  اور، اجتمایع طور پر پیش کردہ مدد یک منصوبہ بندی کرنے ےک لئے اسکول ےک ساتھ
ی

کرنا جاری رکھے یک
وریات یک طرف ےس  یا کس طر  ، اور یہ بچوں اور ان ےک خاندانوں یک ضے اک کیا جاتا ہے ح معلومات کا اشب 

   ۔ مطلع کیا جانے گا 
ی

 ۔ خاندانوں اور بچوں کو بیھ نئے اسکولوں میں کیس بیھ منتقیل ےک ذریےع مدد یک جانے یک

اکتوبر کو مشاورن  تقریب میں   19  ۔ یہ معلوماتاسکول ہیں   16میل پیدل فاصےل ےک اندر    1.5براڈ واٹر ےک   نئے اسکول ےس فاصلہ  
لئے ایک ضمتے معلومان  دستاویز ےک   فیڈ بیک ےک جواب میں شائع یک گتے تھیں اور  طور    اس مشاورت ےک 

 ۔ ہے  پر پایا جا سکتا 

 اسکول میں   روزگار پر اثرات  
لئے ایک پریشان کن وقت ہے اور ہم نے  ہیں کہ یہ عمےل ےک 

قیادت یک ٹیم ےک ہم تسلیم کرن 
یہ   ۔ساتھ کام کیا ہے تاکہ اس عمل ےک دوران روزگار ےک بارے میں عمےل کو جاری مدد فراہم یک جا سےک

اگراف   ۔  57سلسلہ جاری رہے گا، جیسا کہ اس رپورٹ ےک پبں  میں تفصیل ےس بیان کیا گیا ہے

 اگرچہ ہم سمجھن  ہیں کہ یہ تجویز المحالہ مق مقایم برادری پر اثرات  
ی

لیکن اےس وانڈس ورتھ میں   ، ایم برادری پر اثر انداز ہویک
تمام بچوں اور کنبوں ےک وسیع تر مفاد میں اور خاص طور پر سب ےس زیادہ کمزور سینڈ بچوں کو ذہن  

۔   بڑھایا گیا ہے
 
 میں رکھن  ہونے آگ

 )  دیگر وجوہات )مندرجہ باال موضوعات یک طرف ےس احاطہ نہیں

ایک   کیا موجودہ پیڈوک سائٹ
SEN   

 
 یک فراہیم رہے یک

ے سائٹ کو دیگر   لئے   SENپیڈوک اپر اسکول یک پریری لیں وریات یک فراہیم ےک طور پر تیار کرنے ےک  یک ضے
کو بچوں یک کمیتی میں   2022ستمبر    28اور یہ عزم کابینہ ےک رکن کلر کیٹ اسٹاک نے    ،برقرار رکھا جانے گا 

ریسنٹ سائٹ پیڈوک ےک پرائمری اسکول ےک مقام ےک طور پر دیا تھا۔ پیڈوک اسکول یک سینٹ مارگریٹ ک
۔ 
ی

 رہے یک

SEN  سپورٹ دستیاب ہے EHCP   لئے خصویص تعلیم یک ےک ساتھ طالب علموں ےک والدین کو اسکول ےک اختیارات پر غور کرنے ےک 
، اور ان ےک اسکول یک ترجیح ےک ساتھ  

ی
وریات یک تشخیص یک خدمت یک طرف ےس حمایت یک جانے یک ضے

 
ی

 ۔ مشاورت یک درخواست یک جانے یک
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تجاویز پسماندہ بچوں یک تعلیم  
متاثر  کو غیں متناسب طور پر 

 ہیں 
ی
 کرت

وریات یک تشخیص ) ( مکمل یک گتے تیھ تاکہ  EINAمشاورت ےک آغاز ےس قبل ایک مساوات ےک اثرات یک ضے
اثرات یک نشاندیہ یک جاسےک  تجویز ےک ممکنہ  اور کیس بیھ   ،محفوظ خصوصیات واےل گروپوں پر اس 

 جوابات ےس آراء ےک بعد یک نشاندیہ یک جاسےک۔ یہ مشاورت ےک واقعات اور مشاورت ےک  مناسب تخفیف 
 ۔ اپ ڈیٹ کیا گیا ہے 

 بچوں  
ے
ے جگہوں تک رسات سی 

یک زیادہ ےس زیادہ تعداد ےک لئے  
۔   چاہنے

ے
 ہوت

 میں بیھ اہم   ، اگرچہ براڈ واٹر میں بہت ساری جگہ ہے 
لیکن یہ بھیجنے واےل بچوں ےک لئے فراہیم تیار کرنے

ونے جگہ کو دوبارہ تیار ش ۔ ہوگا۔ ہمارا مقصد اس ببں  دہ اسکول میں برقرار رکھنا ہے

SEND    وریات واےل بچوں یک ضے
ےک لئے ایک نئے ثانوی اسکول یک  
وریات غیں واضح ہیں اور  ضے

اس وجہ ےس قابل عمل متبادل  
اختیارات یک تالش نہیں یک گئے  

۔  ہے

یک فراہیم یک تفصیالت    SENایک نتے    ،لئے   اکتوبر کو آن الئن مشاورن  تقریب میں فیڈ بیک ےک   19  مزید برآں 
۔  پہےل د  شائع یک گئیں تیار کرنے ےس  تجویز کو  ے یک تالش یک گتے تیھ  یگر اس  اور کونسل کمیتی یک   ، اوپشبے

۔   رپورٹوں میں شائع کیا گیا ہے

اوقات   ےک  صورتحال  یقیئے  غیں 
ح پیدائش میں کیم واقع  میں شر
 ہے لیکن اس ےک بعد بیھ  

ی
ہوت

۔ اسکول   اس میں اضافہ ہوا ہے
۔   یک بندش دور اندیشر ہے

ح  ۔ اگر شر  کو مطلع کرنے ےک لئے شکاری ذرائع ےس تخمینوں کا استعمال کیا ہے
 
ہم نے اپنے منصوبوں یک ترف

وع ہوجانے تو  ورت    ، پیدائش میں دوبارہ اضافہ ہونا شر ایےس دوشے اسکول بیھ ہیں جو مستقبل میں ضے
 پر اپتے تعداد میں اضافہ کرنے یک صالحیت ر 

۔ پڑنے  کھن  ہیں

 اٹھانے گئے نکات  – اسکول کو درپیش چیلنجوں ےس نمٹئے ےک لئے متبادل تجاویز 

نئے  میں  اسکولوں  موجودہ 
SEND    سہولیات یک تعمیں یا نئے

یا تو   ،اسکول ےک احاےط یک تعمیں 
 میں  

ی
یا عالق پر  واٹر سائٹ  براڈ 

 کہیں اور۔
 
بورو میں مختلف اسکولوں   -

شامل   میں ایک سینڈ سیکشن
 ۔ کرنا

 
پائیدار اور ری سائیکل مواد کا   -

استعمال کرنی ہونے براڈ واٹر  
 پر ایک  

ی
وتے عالق ےک بڑے بیں

 ۔ اسکول یک تعمیں 
 
تجارتی جائیداد خریدیں اور   -

 ۔ایک اسکول میں تبدیل کریں
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جیےس دیگر سائٹس اور کیس دوشے اسکول ےک ساتھ انضمام )جون    ، متعدد تجاویز پر غور کیا گیا ہے  
2022  OSC    براڈ واٹر سائٹ دستیاب کیپٹل    ،تاہم  فراہم کنندگان مزید تفصیالت(۔  206- 22پیبی پیبی نمبر

وریات کو ایڈجسٹ کرنے اور مطلوبہ مقامات یک   SENDبلڈ بجٹ مختص ےک اندر اندر   یک فراہیم یک ضے
کا واحد قابل عمل آپشن تھا۔ مزید برآں، ٹوٹنگ پرائمری اسکول ےک طالب علموں یک تعداد فراہم کرنے  

۔ یہ تجویز اضافے بھیجنے یک فراہیم یک اجازت دیت  ہے   گرن  ہونے تعداد ےس سب ےس زیادہ متاثر ہوا ہے
ورت ہون  ہے   میں گرنے واےل طلباء یک تعداد ےک مسئےل کا انتظام کرن   ،جس یک ضے

۔  جبکہ اس عالق   ہونے
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بند کرنے   کیا دیگر اسکولوں کو 
؟   تجویز ہے

ے
 یک کوت

۔ تاہم   الحال کیس بیھ اسکول کو بند کرنے کا کونے دوشا منصوبہ نہیں ہے
ے
ےس انکار نہیں کیا جاسکتا   اس  ،ف

 ہے کیونکہ یہ مطالبہ یا شاگرد ےک تخمینے پر منحرص ہوگا۔ 

ممکنہ سائٹ ےک طور پر 
نگ فیلڈ۔  اسیر

نگ فیلڈ سائٹ میں ایک نئے اسکول یک گنجائش موجود ہے اگرچہ   لیکن یہ جگہ انتہانے چھونی ہے    ،اسبی
۔ 
ی

 نہیں ہویک
ے
 میں کاف

وریات کو پورا کرنے  اور بچوں یک مطلوبہ فراہیم اور ضے

ےس زیادہ   192اسکول میں  
، تو   جگہوں یک گنجائش ہے
اسپییے اسپیس کہاں جا ریہ  

 ےک 
ی
؟ کیا اےس جائیداد یک ترق   ہے

 لئے فروخت کیا جانے گا؟ 

لئے   ےک 
 
ترف جائیداد یک  بیھ حصہ  سائٹ کا کونے  واٹر  نہیں   براڈ  جانے گا۔    فروخت  بچوں یک   SENDکیا 

 جس یک وہ مدد کرے  
ی

وریات کو پورا کرنے ےک لئے ایک نتے فراہیم ےک لئے اس یک دوبارہ تشکیل یک جانے یک ضے
 گا۔ 

اگر ہمارے پاس خصویص  
وریات ےک اسکول ےک لئے   ضے
ہیں تو ہم اس ےک   موزوں بچ  

بارے میں معلومات کیےس  
؟   حاصل کرسکئی ہیں

ل یک مدت ےک دوران کام کرنا جاری رکھے گا۔ پیڈوک اسکول ےک پیڈوک اسکول ان تجاویز ےک بارے میں عم 
۔ پیڈوک  SNASلئے درخواستیں وانڈس ورتھ اسپیشل نیڈز اسسمنٹ شوس ) ( ےک ذریےع یک جاسکت  ہیں

۔ EHCصحت اور نگہداشت یک منصوبہ بندی )  ،ےک تمام طالب علموں ےک پاس تعلیم  ( کا منصوبہ ہے

ہم اسکول یک ناکامیوں ےک بارے  
۔   ہیں

 میں کیےس شکایت کرنی
اسکول یک  فیصلہ  بند کرنے کا  اسکول کو  واٹر  براڈ  تھا کہ  واضح کیا گیا  میں  اجالس  مشاورن   جیسا کہ 

 
ی

معیار یا قیادت پر مبتے نہیں تھا۔ اسکول ےک بارے میں شکایات اسکول ےک رسیم طریقہ کار کا   ،کارکردیک
:   DFEتائج ےس ناخوش ہیں تو آپ استعمال کرن  ہونے یک جانے چاہنے اور اگر آپ ن   ےس شکایت کرسکئ  ہیں
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ایک  پر  واٹر کو مقایم طور  براڈ 
منتقل   پر  سائٹ  یس  چھوتی 

 کریں۔

وانڈس ورتھ اسکولوں میں مجمویع طور پر طلباء یک تعداد میں کیم آریہ ہے اور براڈ واٹر   ،بدقسمت  ےس 
۔   ،پرائمری اسکول خاص طور پر متاثر ہوا ہے   میں اسکول ےک لئے پائیدار نہیں ہے

 جو طویل مدن 

 

   اتماقدا اگےل

 بچوں، خاندانوں اور عمےل ےک لئے مدد

ل  تے ی ق یےک ساتھ اس بات کو    می ٹ  یک   ادتیق   ہم اسکول یک  بچوں، خاندانوں اور    یں کہ اس پورے عمل م  یں کام کر رہے ہ  ئں بنانے ےک 

، اس بات کو    مدد یک   عمےل یک  جانے کہ   ا یبنا  تے ی ق یجانے اور اس بات کو   یان پر توجہ د   کہ مسائل سامئے آن  یہ  ئں بنانے ےک ل  تے یقی جانے

۔ عمےل یک   ق  یموثر اور حساس طر   و ک  یلی تبد  بیھ  کیس   یں ےک بارے م  کجیجانے واےل سپورٹ پ   ئں ہم فراہم ک  ےع، یےک ذر   م ی ٹ  ےس نمٹا جانے

ل ےک  خ   ئں مطلع کرنے  ےک  ہ  االت، یطلباء  رہے  تالش کر  مسلسل  احساسات کو  اور  ہمار یں خواہشات  اور کم  ی۔    ونتی یاسکول 

جا سےک اور معلومات کو    ا یک  الیےک منصوبوں پر تبادلہ خ  تاکہ منتقیل  ہے   شوس اسکول ےک ساتھ مل کر کام کر ریہ  کالوجر یسائ

، جو بچوں اور خاندانوں یک   ا یپہنچا   ےسیک ور   جاتا ہے ل  یےک مطابق جار   اتیضے ۔ ہم نے معاون عمےل اور اساتذہ ےک  عکاس    ئں ہے

ے یس  خالنے   ۔ یں جان  ہ  ئں پر فراہم ک  ادوںیبن  نصف مدن    ےعیےک ذر   کالوجسٹسیسائ  شنلیجوکی جو ہمارے لنک ا   ،یں ہ  ئں قائم ک  بیھ  شبے

 

انتظامات پر عمےل کو روزگار    مقایم  گر ید  ئں کہ جہاں تک ممکن ہو فالتو پن ےس بچنے ےک ل  یں پرعزم ہ  ئں بنانے ےک ل  تے یق یاس بات کو    ہم

ل مواقع ےک  مقایم  ید  حیترج  ئں ےک  معلوم  وہاں  ۔  ، ج  کیم  جانے )   چنگیٹ   ےسی ہے اور  TAsاسسٹنٹس  اسسٹنٹس  (  لرننگ سپورٹ 

(LSAsل    ں ی مواقع فراہم کر ئں (، جو نر گھر عمےل ےک 
ی

  فہرست تک رسانے   یک   وں یآسام   خایل  ۔ ہم نے عمےل ےک ساتھ وانڈز ورتھ یک یک

اک ک  ہے اور کونسل یک   ا یکا اشب 
 
، جو اسکولوں ےس آگ ل  وںیتمام اسام   ہے ۔ ان عمےل ےک    جو اپنے اگےل اقدامات پر   ئں کا احاطہ کرتا ہے

ے ہم نے تمام عمےل ےک اراک ، یں غور کر رہے ہ ۔ عملہ   ا یک   ناتیماہر کو تع  بھرن   ک یا  ئں ےک مشورے فراہم کرنے ےک ل  بھرن  ئں ےک ل یں ہے

CV   و   ، یمنصوبہ بند   یک ور   مالزمتوں ےس اپتے   گر یاور د   ک یتکن  یک   و یانبی مدد حاصل کرے گا۔ عمےل کو ان ےک    یں کو پورا کرنے م  اتیضے

  مدد بیھ ی حاالت پر منحرص انفراد
ی

   پروگرام تک رسانے  یدادکونسل ےک مالزم ام  یں اور انہ مےل یک
ی

 ۔ حاصل ہویک

 

اک ک  االتیاپنے خ  ں ی کر   ےسی کا اشب 
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ور  ہی   ا یبہت ےس مواقع کا اہتمام ک ئں کرنے ےک ل  سا یاور ہم نے ا  ، یں کو سن  االتیاور ےک خ  ہے کہ ہم آپ ےک اور متاثرہ کیس  یضے

، ج ۔ مقایم  گتے   ید  ل یتفص  یں نوٹس م  قانونے  یں م ل یکہ ذ  سا یہے بھال کرنے والوں، عمےل،   کھ ی اور د ن یطلباء، والد اتھارنی  ہے

  نوںیونی ڈ یاور ٹر  ولوںاسک مقایم گر یگورننگ بورڈ، د 
ی

  تر مقایم  عی۔ ہم دوشے گروپوں ےک ساتھ ساتھ وس ےس مشورہ کرے یک

 ۔ یں مشاورت کر رہے ہ   ےس بیھ  ونتی یکم
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 قانوتے نوٹس 

 

 لندن بورو آف وانڈس ورتھ  

 براڈ واٹر پرائمری اسکول کو بند کرنے ےک ارادے کا نوٹس  
 

  ،لندن  ،جو براڈ واٹر روڈ  ،لندن بورو آف وانڈس ورتھ براڈ واٹر پرائمری اسکول )بند( کرنے یک تجویز پیش کر رہا ہے 
SW17 0DZ    ۔  میں ایک کمیونئی پرائمری اسکول ہے

 
 رابےط یک تفصیالت  

یہ تجاویز وانڈس ورتھ کونسل یک جانب ےس بچوں یک خدمات یک ڈائریکبی اینا پوپووییس، وانڈس ورتھ ٹاؤن ہال، وانڈس ورتھ  
یٹ،  ۔    SW18 2PUہانے اسبی  یک جانب ےس شائع یک جا ریہ ہیں

 

   عمل درآمد 
طور پر    لی ٹائم الئن کو مندرجہ ذ تقاضوں نے عمل درآمد یک   ےس بند رہے گا۔ قانونے  2023اگست  31ہے کہ اسکول   ز یتجو   ہی

 : ہے   ا یمطلع ک

 
 ٹائم الئن  شگریم 

کابینہ یک مشاورت ےس بچوں یک خدمات ےک ڈائریکیی ےک لئے تفویض کردہ فیصلہ بچوں کو  
 تجاویز شائع یک جائیں یا  یہ فیصلہ کرنے کا باعث بنتا ہے کہ آیا ان تبدی 

لیوں ےک لئے قانوتے
۔  نہیں

 

 2022دسمبر    19اخذ شدہ بتاری    خ 

 )'رسیم مشاورت'(.  4
 
 ہفئی یک قانوتے نمائندیک

 
 

 

  2023جنوری   5مشاورت یک مدت: جمعرات  
  2)موسم بہار یک مدت کا پہال دن( جمعرات  

 2023فروری  

وں ےک بعد  مشاورت رسیم مشاورت /    - اور ایگزیکٹو کمیئی  ( OSC)  جائزہ اور اسکروٹئے کمیئی 
 ۔ تجاویز پر فیصےل کرنا 

 
 .   

OSC - 6   2023مارچ   
 

 2023مارچ    7ایگزیکٹو 

 ایچ آر عمےل یک مشاورت 
 

 2024جنوری   - 2023ےس نومبر    2023مارچ 

 نر گھر طلباء ےک لئے اتفاق شدہ مقامات۔   2023ستمبر    -داخےل 
 ےک لئے

 
 

 2023اپریل 

 2023اگست   31 یک بندش یک مجوزہ تاری    خ  براڈ واٹر

وع ہوتا ہے  ، اگر تجاویز یک منظوری دے دی جاتی ہے تو  یک    SEN -عمارت کا پروگرام شر
 ۔ کو دوبارہ تیار کرنا سائٹ    فراہیم ےک لئے براڈ واٹر 

 

امبر   2023ستمبر

اتی پروگرام یک تکمیل   )تخمینہ(  26/ 2025تعلییم سال  تعمیں

( ےک طالب  14-9( اور اپر اسکول )سال 8اور   7مڈل اسکول )سال  -  پیڈوک ےک ڈیکینٹ
 اسکول یک عمارت کو دوبارہ تعمبں کرنے ےک لئے انکار کر دیا 

 علموں نے
 )تخمینہ(  26/ 2025تعلییم سال 

 
 



 سرکاری 

 

 بند ہونے یک وجہ 
 

 
 
۔  ورتھ میں واقع میں وانڈس   براڈ واٹر پرائمری اسکول ٹوٹنگ ےک عالق ونے جگہ  ہے  ببں

ے
اسکول یک سائٹ بڑی ہے اور اس میں کاف

۔ لئے داخےل ےک    ہے  الحال داخلہ ےک    4ےس    3اسکول میں ہر سال ےک گروپ ےک 
ے
فارم ےک طور پر کام    1فارموں یک گنجائش ہے اور ف

 . کر رہا ہے 
 

پرائمری   تمام  واٹر سمیت  براڈ  اور اس ےس  تعداد میں کیم آریہ ہے  پر طلباء یک  وانڈس ورتھ اسکولوں میں مجمویع طور 
۔    اسکولوں پر نمایاں مایل دباؤ پڑ رہا ہے

 
۔    44مقامات یک طلب میں    SENDسالوں میں    5مقایم طور پر ہم نے گزشتہ   صحت    ، ہم تعلیم  ، تک  2022فیصد اضافہ دیکھا ہے

حوں ےس اوپر ہیں جن کو  EHCPاور نگہداشت یک منصوبہ بندی )  ورت    SEND( واےل طلباء ےک لئے لندن اور قویم شر یک فراہیم یک ضے
۔   ہون  ہے

 
وریات    ،براڈ واٹر سائٹ ےک اثرات ےک سائز کو دیکھن  ہونے  وریات کو    SENDےک ساتھ  یہ پیچیدہ ضے طلباء ےک ایک بڑے گروہ یک ضے

۔   ونے دونوں جگہ فراہم کرتا ہے  ےک لئے درکار داخیل اور ببں
 پورا کرنے ےک لئے ایک ماہر فراہیم کو ایڈجسٹ کرنے

 
 

 طالب علموں یک تعداد اور داخےل  
 

 نر گھر ہونے واےل طلباء 
طالب علموں کو الزیم اسکول یک عمر ےک    133رول پر تھے۔    طلباء  151تک  6نرشی کالس اور استقبالیہ ےس سال  ، دسمبر تک 4

 ۔ ےک لئے استقبالیہ( 6سال ےک گروپوں ےک اندر اندر ہیں )سال 
 

ے ہے کہ مقایم اتھارنی   جگہیں موجود ہیں  مطمیے
  1براڈ واٹر ےس   ،نر گھر ہونے واےل طلباء ےک لئے دوشے مقایم اسکولوں میں کافے

  591میل ےک اندر اسکولوں میں   1.5اور استقبالیہ میں براڈ واٹر ےس   ، خایل جگہیں ہیں   253اسکولوں میں میل ےک فاصےل ےک اندر 
۔   خایل جگہیں ہیں

 
 داخےل

 بڑھئے ےک لئے باضابطہ مشاورت ےک مرحےل ےک بعد کونے فیصلہ کیا جاتا ہے تو 
 
براڈ واٹر پرائمری اسکول ےک   ،اگر تجاویز ےک ساتھ آگ

اسکولوں میں درخواست دینے ےک لئے کونسل یک شاگرد خدمات یک ٹیم ےک زیر انتظام ایک منظم داخےل کا عمل   بچوں ےک لئے مقایم
کت کر   جس میں وہ اپنے بچے کو شر

ی
جہاں    ۔نا چاہن  ہیں وا ہوگا۔ والدین اس اسکول ےک لئے ترجیحات کا اظہار کرنے ےک قابل ہوں ےک

، دستیاب جگہوں ےک تابع   بیھ ممکن ہو خاندانوں کو ان ےک پسندیدہ اسکول
ی

ایک یہ خاندان ےک بچوں   ۔یک پیشکش یک جانے یک
ے کو ایک یہ وقت میں ایک دوشے ےک ساتھ   ۔ تمام ایپیل کیشبے

ی
کو ایک یہ اسکول پیش کرنے یک ہر ممکن کوشش یک جانے یک

کہ پیشکش ےک دن مطلع کیا جا  2023والدین کو اپریل  ۔ منسلک کیا جانے گا   ۔ نے گا ےک آخر تک ایک مشب 
 

ے ہے کہ وہ تمام متاثرہ طالب    الحال خایل جگہیں ہیں اور کونسل کو یقیں
 میں زیادہ تر مقایم اسکولوں میں فے

ٹوٹنگ ےک عالق 
 گا. قریتر ہیڈ ٹیچرز اور اسکولوں کو اس تجویز اور براڈ واٹر ےک طالب علموں  

علموں کو مقایم اسکول میں رکھنے ےک قابل ہو جانے
 تیاری کرنے یک   ،اسکولوں میں وصول کرنے ےک ممکنہ اثرات ےس آگاہ کیا گیا ہے کو اپنے 

ی
جس ےس انہیں ہموار منتقیل ےک لئے پیشگ

۔  
ی

 اجازت مےل یک
 

 جن میں والدین کو ایک آزاد اپیل پینل میں اپیل  
ی
اسکولوں یک انفرادی داخےل یک پالیسیوں ےک مطابق مقامات مختص کئں جائیں ےک

،    کرنے کا حق حاصل ۔ والدین کو مزید مدد فراہم کرنے ےک لئے ہوگا اگر ان ےک ترجییح اسکول میں جگہ پیش کرنا ممکن نہیں ہے
 .
ی

 اگر کافے مطالبہ ہے تو داخےل ےک عمل پر ایک ورکشاپ منعقد یک جانے یک
 

SEN  داخلہ 
EHCP   وریات یک تشخیص ےک ساتھ طالب علموں ےک والدین کو اسکول ےک اختیارات پر غور کرنے ےک لئے خصویص تعلیم یک ضے

 
ی

، اور ان ےک اسکول یک ترجیح ےک ساتھ مشاورت یک درخواست یک جانے یک
ی

 ۔ یک خدمت یک طرف ےس حمایت یک جانے یک

 

 



 سرکاری 

 

 ن  گھر ہونے واےل طلباء 

 

،وہ مقایم آتھ تعداد کو میں رول پر موجودہ   براڈ واٹر ے یا دیکھن  ہونے علموں ےک لئے دیگر مقایم    ہے کہ نر گھر طالب مطمیے
، بشمول   جگہیں موجود ہیں

ے
خایل   253میل ےک فاصےل ےک اندر اسکولوں میں   1ےک ساتھ،براڈ واٹر ےس  SENاسکولوں میں کاف

، اور استقبالیہ بھر میں براڈ واٹر ےس    ۔ عمر یک حد   5سال   -خایل جگہیں  591میل ےک اندر اندر اسکولوں میں   1.5جگہیں
 

ورت کا ثبوت   ضے
٪( ہوگتے  7.3)  19،149ےس کم ہوکر    20،674عداد  سالوں میں پرائمری اسکولوں یک ت   5تک ےک    2021اکتوبر    ، وانڈس ورتھ میں 

۔ اس عرےص میں استقبالیہ یک تعداد میں   یک چونی ےس    3،006میں    2016جو اکتوبر   ، فیصد( یک کیم واقع ہونے ہے  14.5)  438ہے
۔ یہ بیھ اندازہ لگایا گیا ہے کہ بورو یک سطح پر استقبالیہ سال ےک طالب ع  2،568میں    2021اکتوبر   لموں یک تعداد دہانے  ہوگتے ہے

   2030ےک دوشے حےص ) 
ی

 ۔ تک( میں کم ہوجانے یک
 

 میں طالب علموں یک تعداد میں 
 
۔ جنوری    ٹوٹنگ ےک عالق   2022بورو یک سطح ےک مقابےل میں اس ےس بیھ زیادہ کیم دیکیھ گتے ہے

 میں دستیاب استقبالیہ سال ےک مقامات کا    ، تک
 
طلباء یک تعداد   ، مقامات( بھرا ہوا نہیں تھا۔ براڈ واٹر اسکول میں   148٪ ) 25عالق

۔  150تک   6ہوگتے ہے اور اب استقبالیہ ےس سال  206میں    2022ےس کم ہوکر جنوری   413میں   2016اکتوبر   ےک قریب ہے
 

، جس  مندرجہ ذیل جدول اگےل پانچ سالوں میں   میں اسکولوں میں طالب علموں یک تعداد ےک لئے پیشن گونے کو ظاہر کرتا ہے
 
 عالق

،    2027تک مجمویع طور پر طالب علموں یک تعداد    6ےس ظاہر ہوتا ہے کہ استقبالیہ ےس سال   تک گرنے یک پیش گونے یک جان  ہے
 ۔ شکلیں   1.5ےس زائد طالب علموں یا داخےل یک  330

 

 

 کل 6 5 4 3 2 1 یہ استقبال سال 

2021 /2022  
 448 447 486 448 456 481 437 اے

3,203 

2022/2023 428 437 480 452 443 479 442 3,161 

2023/2024 455 417 432 473 445 437 473 3,132 

2024/2025 444 440 408 423 462 432 429 3,038 

2025/2026 423 428 428 395 409 445 421 2,949 

2026/2027 417 412 416 414 382 395 433 2,869 
 

 مایل حالت 

  طلبہ یک  یں دھارے ےک اسکولوں م  یجس کا مطلب ہے کہ مرکز   ،یں جان  ہ  ئں پر فنڈز فراہم ک اد یبن  طالب علم یک   اسکولوں کو فے 

۔  اسکول ےک بجٹ پر دباؤ ڈالت   کیم  یں تعداد م  ہے

SEND  ہے جو  بالک پر دباؤ بڑھا ریہ  ڈسین  سکول گرانٹ ےک ہانے  ٹڈ یکی ڈیمانگ ڈ   ادہیز  جگہوں یکSEND   کو فنڈز    فراہیم یک

۔ چونکہ فے    ا یک   یں الحال بورو ےک اندر مطالبہ پورا نہ فراہم کرتا ہے
ی

، مہنگ ۔   ادہیپر ز   آزاد فراہیم جا سکتا ہے انحصار ہے

Wandsworth £12 ے مل ۔   سمنٹیپل SENDساالنہ آزاد   یں  پر خرچ کرتا ہے

  بچوں کو بورو ےس دور انتہانے  یں بجٹ ےک دباؤ م ز یتجو   ماہر فراہم کرنے یک   کیاسکول کو ا  یواٹر پرائمر  براڈ 
ی

  باتی آزاد ترت مہنگ

ورت کو کم کرنے م   رکھنے یک  یں م   یں ضے
ی

ے ونٹیکم  مقایم  طور پر ان یک   اور ہمارے بچوں کو مقایم مدد کرے یک ےک اندر رکھن  ہونے   بں

   یکار   ہ یشما   یں م راہیمف SEND یک   ار یمع  اعیلی 
ی

 ۔ کرنے ےک ہمارے عزائم کو پورا کرے یک

 

 

ے پر اثرات  معاشر
 

اس بات یک تعریف یک جان  ہے کہ اسکول وسیع تر مقایم کمیونتی کا حصہ ہے اور یہ اشاعت ےس پہےل مشاورت ےس والدین یک رانے  

  ،اسکول کلبوں ےک بعد  ،بہت ساری اضافے سہولیات جیےس ناشتہ کلب  ، اسکول میں تعلییم فراہیم ےک عالوہ ۔ کا حصہ تھا 



 سرکاری 

۔ ، کمیونتی ےک استعمال
ی

اس تجویز ےک ایک   دوشے مقایم اسکولوں میں یا کمیونتی ےک اندر دیگر سہولیات میں دستیاب ہوں یک

وریات ےک حامل بچوں یک  ورت کو پورا کرنے ےک لئے اسکول یک سائٹ خود   حےص ےک طور پر، خصویص تعلییم ضے بڑھت  ہونے ضے

۔
ی

 رہے یک
اسکول ےک ایک میل ےک اندر آٹھ دیگر ریاست  برقرار رکھنے واےل پرائمری اسکول اور   تعلییم مقاصد ےک لئے استعمال ہون 

۔   16میل ےک اندر   1.5 جبکہ براڈ واٹر ےک مقایم    ،وانڈس ورتھ بھر میں نرشی یک جگہوں کا ایک شپلس بیھ موجود ہے ہیں

رضاکارانہ یا آزاد ترتیبات اور اسکول موجود ہیں جو ابتدانے سالوں یک بنیاد ےک مرحےل یک عمر ےک بچوں کو جذب کرنے    ،متعدد نیحر 

۔   یک صالحیت رکھن  ہیں

  

 سفر 

 
٪ طالب علموں کو براڈ واٹر اسکول ےک  99مقایم اسکولوں ےک لئے خایل جگہوں ےک اعداد و شمار ےس پتہ چلتا ہے کہ براڈ واٹر ےک  

   1.5٪ ان ےک گھر ےک پن  ےک  100جس میں    ،میل ےک اندر ایک مقایم اسکول میں رکھا جاسکتا ہے  1
ے
۔ ف میل ےک اندر رکھا جاتا ہے

 ےک اندر رہن  ہیں   1٪ اصل میں اسکول ےک 19الحال، براڈ واٹر ےک طالب علموں میں ےس ضف 
   ہماس ےک عالوہ،  ۔کلومیبی

ے
ف

 ہیں   SENالحال براڈواٹر پرائمری ےس / ےس طالب علموں ےک لئے 
لہذا، ہم اسکول ےک سفر پر ایک   ۔ ٹریول معاونت فراہم نہیں کرن 

 ہیں 
 ۔ اہم اثر یک توقع نہیں کرن 

 
اضات اور تبرصےںدیکس طرح جواب    : حمایت؛ اعیی

 
 تاکہ خاکہ شدہ تجاویز پر رانے حاصل یک  ہفتوں ےک لئے  4کو    2023جنوری  5وانڈس ورتھ کونسل  

ی
وع کرے یک مشاورت شر

۔  2023فروری   2جاسےک۔ مشاورت  
ی

تک( ےک چار    2023فروری  2) اس تجویز یک اشاعت یک تاری    خ یک آدیھ رات کو ختم ہویک
اضات ہفتوں ےک اندر اندر آن الئن، فراہم کئں   یا تبرصے ای میل ےک ذریےع یا ڈاک ےک ذریےع مندرجہ ذیل ےک طور پر حمایت، اعب 

 :  چاہئیں
 جانے

 
آن الئن شوے: ہم آپ کو اپنے خیاالت دینے ےک لئے سب ےس زیادہ موثر اور محفوظ طریقہ ےک طور پر آن الئن شوے مکمل   •

 :
ی
.com/wandsworthcsd/broadwaterhttps://haveyoursay.citizenspace-کرنے ےک لئے حوصلہ افزانے کریں ےک
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براہ کرم 'براڈ واٹر رسیم مشاورت' یک شجے    - کو تبرصے ای میل کرسکئ  ہیں  consult@wandsworth.gov.ukآپ  •

 استعمال کریں۔  

•  :  آپ مندرجہ ذیل پن  پر پوسٹ ےک ذریعہ تبرصے بھیج سکئ  ہیں

 براڈ واٹر رسیم مشاورت 

 وانڈس ورتھ لوکل اتھارنی 

 کمیشننگ ٹیم 

ل  ے  پانچویں مبے

 وانڈس ورتھ ٹاؤن ہال 

یٹ   وانڈس ورتھ ہانے اسبی

 لندن 

SW18 2PU 

درخواست پر مندرجہ باال پن  پر لکھ کر،  ترجےم )اردو، پولش اور صومایل( اور مشاورن  دستاویزات یک ہارڈ کاپیاں   •

consult@wandsworth.gov.uk  پر ای میل کرےک دستیاب ہیں )براہ کرم نوٹ کریں کہ   02088717316یا ٹییل فون پر

 ہیں تو 'براڈ واٹر  
کال کرنے والوں کو داخلہ اور منتقیل ےک اختیار کا انتخاب کرنا چاہنے اور جب وہ کیس افرس ےک پاس جان 

(۔   رسیم مشاورت' کا حوالہ دین  ہیں

( یک جانب ےس  2023مارچ   7( اور ایگزیکٹو کمیتی ) 2023مارچ  6م پر جائزہ اور اسکروٹتے کمیتی )باضابطہ مشاورن  مرحےل ےک اختتا 

۔   تمام آراء پر غور کیا جانے گا   بڑھانا ہے یا نہیں
 
 کہ آیا تجاویز کو آگ

https://haveyoursay.citizenspace.com/wandsworthcsd/broadwater-23
https://haveyoursay.citizenspace.com/wandsworthcsd/broadwater-23
mailto:consult@wandsworth.gov.uk

