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 سرکاری

SSA  ورت کا  مساوات کا اثر اور  تجزیہ ضر
 

 بچوں یک خدمات  ڈائریکٹوریٹ

 تعلیم  خدمت کا عالقہ 

 براڈ واٹر پرائمری اسکول یک مجوزہ بندش  کا جائزہ لیا جا رہا ہ  جن  رسوس / پالییس / فنکشن 

 Wandsworthوینڈزورتھ  رسوس / پالییس کس بورو پر الگو ہوتی ہ  

 ایڈم ویلز  کو تیار کرنر میں شامل عملہ   EINAاس 

ڈائریکٹوریٹ مساوات گروپ ےک ذریعہ منظور شدہ  
 تاری    خ )اگر قابل اطالق ہو( 

TBC  

پالییس اور جائزہ مینیجر یک طرف ےس تاری    خ جب 
 کیا گیامنظور  

پر    EINAsپالییس اور جائزہ مینیجر ےک ذریعہ تمام 
 چاہئیے 

 دستخط کیے جانے

TBC (2022)دسمبر 

ز ےک بورڈ کو پیش  جب تاری    خ   TBC کیا گیاڈائریکٹر

 
 خالصہ  .1

 

ےک موسم گرما یک مدت میے براڈ واٹر پرائمری اسکول    2023وانڈس ورتھ کونسل نے   ،محتاط غور و خوض ےک بعد 
وریات ےک اسکول یک   ، کو بند کرنے یک تجویز پر مشاورت کرنے کا مشکل فیصلہ کیا ہ   جس کا مقصد خصویص ضے

۔ اگر  سائٹ پر پیڈوک اسپیشل اسکول یک توسیع یک منظوری دی    فراہیم ےک لیے سائٹ کو دوبارہ ترتیب دینا ہ 
وریاتبورو میے بڑھتی ہوتے طلب کو پورا کرنے ےک لیے پیچیدہ  اس ےس مقایم طلباء یک ، جاتی ہ  تو  ےک   خصویص ضے
۔  190ساتھ تقریبا 

ے
 مقامات فراہم ہوں ےک

 
ور   ان یک یے واےل بچوں ےک ل  SEND ز یتجو  ہی امنگوں ےس   اجتمایع یہمار  یے طور پر پورا کرنے ےک ل کو مقایم  اتیضے

، انھ چلتی    اسکول ےک نظام کو برقرار رکھنے یک دار یپائ کیرکھنی ہونے اور ا بیاپنے خاندانوں اور دوستوں ےک قر  یے ہ 

۔  ورت ہ   ضے

 

  اب کافے  یے اسکول ےک انتظامات م وجہ ےس ہمارے اپنے موجودہ خصویص اضافے یک  یے مانگ م   جگہوں یک خصویص

، اور ہم یے گنجائش نہ ۔ اس ل یے ورتھ ےس باہر اکبر آزاد اسکولوں م نڈز یو   یے ہ    یے جگہوں کو استعمال کرنا پڑتا ہ 

فاصلہ  لیطو  یے جانے ےک ل یے ےس دور اسکولوں م  وںیٹی ونیکم  واےل ہمارے بہت ےس نوجوانوں کو اپتے   SENDالحال،  فے 

۔ اس پر نہ ضف مایل طور پر، بچوں کو، ان ےک خاندانوں اور   اںیمان  ادہیہ  بلکہ، ز  الگت آتی  ےط کرنا پڑتا ہ 

۔   اسکولوں پر بیھ ہمارے مقایم  اثر پڑتا ہ 

 

ورت و   ہی یک  فراہیم یک  جنے یماہر بھ اضافے    ی دھارے ےک پرائمر  ی پورے لندن ےک مرکز  تی ورتھ سم نڈز یضے

۔  ےک ساتھ یہ  کیم  یے تعداد م   طلباء یک یے اسکولوں م خاندانوں ےک   یے م  جر یامراض ےک نت  اور وباتے  گزٹی بر   ہیہ 

   ۔ یے ہ ہوگتے  ادہیز  یے جگہ اسکولوں یک  یپرائمر  یے م جر یوجہ ےس ہوا ہ  اور اس ےک نت   شہر چھوڑنے یک

 

ور  کن اقدام کرنے اور اضافے   صلہیف یے ہم  ،یے ان دو مسائل کو حل کرنے ےک ل  کو    تیصالح یک  جنے یماہر بھ ی ضے

طور پر   قی یتخل  یے جگہوں کو کم کرنے ےک ل فاضل اسکولوں یک یے م کب  یس  یمحفوظ بنانے ےک ساتھ ساتھ پرائمر 

۔ براڈ واٹر اسکول یک  سوچنے یک  ورت ہ  ان دونوں مقاصد کو پورا کرنے ےک   ز یتجو   ہی کرنے یک  ار یسائٹ کو دوبارہ ت ضے

ور  ہی  یے قابل ہ  اور کونسل ےک ل   ،تیھ  گتے   یک  ار یت ز یتجو  ہ یبنا پر   کہ ضف ان وجوہات یک ہ   یبہت واضح ہونا ضے

۔  کرتی   یے نہ  عکایس کوتے   یک  ار یےک مع ادتیاسکول ےک عمےل اور ق ا ی ، یک  سی تدر  ہیاور   ہ 
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اور خدشات کو سنیے اور ان پر عمل کرنے اور مستقبل  االتیمتاثرہ افراد ےک خ ےع،یمشاورت ےک اس مرحےل ےک ذر  ہم

ے قیاور  التیتفص یے ےک خطرے کو کم کرنے ےک ل  یلی تبد بیھ  کیس   ہونے وایل  یے م پرعزم   یے فراہم کرنے ےک ل  دہاتے  یے

داز اور اساتذہ پر اثر ان نیےک بچوں، والد ونت  یاسکول کم اٹر طور پر براڈ و  ر یناگز  ز یتجو   ہیکہ   یے ۔ ہم سمجھنی ہیے ہ

 
ے

  یے حاصل نہ  ت یحما عالیم  بیھ کو کبیھ   ز یتجو  بیھ  کہ کیس   یے کرنی ہ   میتسل  بیھ  ہی کنی ل ہویک
ے

مشکل   ہی۔  ہویک

 ۔ یے گیے ہ  یے ل  یے تر مفاد م   عیتمام بچوں اور خاندانوں ےک وس یے وانڈز ورتھ م صےلیف

 

۔ چونکہ  ہ  کہ اسکول یک ا ینے پا EINA اس
ے
ےک    BMEمجوزہ بندش ےس اسکول ےک موجودہ طلباء متاثر ہوں ےک

   ادہیز   یے پروفائل ےک مقابےل م  یمردم شمار  ےک وارڈ یک  2011 واےل شاگردوں یک EALشاگردوں اور 
ے

  جاتی  یک   نمائندیک
 ، ۔ براڈ واٹر م  ےک شاگردوں پر منقے  BMEممکنہ طور پر  ہیہ  شاگردوں کا   یے م وصویل یک   FSM یے اثر ڈال سکتا ہ 

۔   ادہیاوسط ےس ز  تناسب بورو یک ے پتہ چلتا ہ  کہ ت  بیھ  ہیےک اعداد و شمار ےس  IDACIہ    نڈ ی حساس ب انتہاتے  یے
  ادہ یز  یے م ی آباد اسکول یک شامل خاندانوں یک یے م

ے
۔ لہذا، تجو  نمائندیک کمزور  ممکنہ طور پر بچوں ےک ان    ز یہ 

۔  طور پر متاثر کر سکتی  منقے گروہوں کو   ہ 
 

ے دہاتے کراتے ہ  کہ    ،مقایم درخواست دہندگان پر پڑنے واےل اثرات کو کم کرنے ےک لیے  کونسل نے خود کو یہ بیھ یقیے
۔ اس تجویز    جگہیے موجود ہیے

 میے کافے
موجودہ طلباء اور مستقبل میے متوقع طلباء یک تعداد ےک لیے مقایم عالفی

وری ماہر بھیجنے یک صالحیت کو محفوظ بنانے ےک لیے دوبارہ استعمال کرنے یک   کو اسکول یک سائٹ کو اضافے ضے
 ےک ساتھ طلباء ےک لیے مثبت اثر پڑے گا۔   SEND بیھ منسلک  کیا گیا ہ  جس ےس تجویز ےس

 
 یک وصویل میے    EINAاس 

۔ مفت اسکول ےک کھانے کو اشاعت ےس قبل مشاورت ےک نتائج ےک بعد اپ ڈیٹ کیا گیا ہ 
 معلومات شامل یک گتے ہیے اور آمدتے یک محرویم بچوں ےک انڈیکس )

( ےک اعداد و  IDACIطلباء ےک بارے میے اضافے
شمار کو محرویم ےک اشارے ےک طور پر متاثر کرتی ہ  اور ان طلباء ےک بارے میے بیھ جو انگریزی کو اضافے زبان ےک  

 ۔  طور پر رکھنی ہیے 
 

وط ہیے  اور اس  کو اس ےس کیس بیھ اضافے نتائج ےک ساتھ اپ ڈیٹ    EINAتجاویز مزید قانوتے مشاورت ےس مشر
 کیا جانے گا۔ 

 
 اہد جمع کرنا اور مشغولیت شو  .2

 
a ؟ مثال ےک طور پر  کیا ثبوت استعمال کئں گئے ہیں

یا   DataRich ،قویم اعداد و شمار  ،. اس تشخیص ےک لئے
DataWand ۔ ےک ذریعہ مقایم اعداد و شمار 

  

 ماخذ  ثبوت 

۔  کونسل ےک  2022اسکول یک مردم شماری اکتوبر   عمر ےک اعداد و شمار 
 شمار داخےل ےک اعداد و 

.  کونسل کوائف  2022اسکول یک مردم شماری متے  معذوری

 بھیجیے 

 2022اسکولوں یک مردم شماری متے  جنس

.  قویم مردم  2022اسکول یک مردم شماری جنوری   یاتنسل

 ء ےک اعداد و شمار )بذریعہ ڈیٹا وانڈ(    2011شماری 

بذریعہ  ء ےک اعداد و شمار )  2011قویم مردم شماری   مذہب اور اعتقاد 
 ڈیٹا وانڈ(

 2022اسکولوں یک مردم شماری جنوری  محرویم

دیکھ  اور    بچ   جانی  جانر  والوں کو سماجی دیکھ بھال  
 بھال کئں جانر واےل بچ  

 2022اسکولوں یک مردم شماری اکتوبر 

 
b ؟رہ  . آپ اپنر تشخیص ےک حےص ےک طور پر کس ےک ساتھ مشغول  اور مشورہ کیا ہ 
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: اشاعت ےس قبل مشاورت اور قانوتے تجاویز یک اشاعت ےک بعد مزید 

ے
وط ہویک   4یہ تجویز دو مشاورتوں ےس مشر

و اپ ڈیٹ کیا  ک  EINAہفتوں یک مدت۔  ابتداتے مشاورت ےک حےص ےک طور پر موصول ہونے واےل تبرصوں ےک بعد اس 
۔   گیا ہ 

 
 
 

ورت کا تجزیہ  .3  ضر
 بڑھانر ےک لئے   ،رہائشیوں ےک اس گروپ پر ممکنہ اثرات اور اثرات کو کم کرنر اور مساوات

ے
تنوع اور شمولیت کو آگ

 اٹھانے گئے اقدامات۔ 
 

 نتائج  محفوظ گروپ 

    ۔سال یک عمر ےک نوجوانوں ےک لیے جگہ فراہم کرتا ہ    11ےس   3اسکول   عمر
 
  23/ 22بجے ہیے جو   108اس اسکول میے سال ےک استقبالیہ میے   ، تک 2022دسمبر  4 

۔ 
ے
 تعلییم سال ےک اختتام پر براڈ واٹر پرائمری اسکول یک بندش ےس متاثر ہوں ےک

 
کا کام مقایم اسکولوں میے جگہوں یک کافے مقدار ےس پتہ    یک تیاری  اس ےک عالوہ، بحایل

  1.5- 0خایل جگہوں اور  253میل گھر میے  1-0 فاصےل پر  ےسچلتا ہ   جس میے  اسکول 
عمر یک حد میے اسکول ےک    5سال   - استقبالیہخایل  جگہوں ےک ساتھ  591میل گھر میے 

 ۔فاصےل پر 

واےل   EHCP  ۔بچہ تشخیص ےک تحت ہ   1ہ  اور  EHCP٪( بچوں میے 4) 6براڈ واٹر میے  معذوری 
 ہیے  4میے ےس  6

جن پر ہم اپنے داخےل یک منصوبہ بندی میے غور   ، بچوں ےک بہن بھاتے
۔  ان خاندانوں ےک ساتھ اسکول یک ترجیحات پر پہےل یہ تبادلہ خیال کیا گیا ہ   

ے
کریں ےک

۔ ضف  ن ایک ایےس اسکول یک  والدی   1اور ان ےس اسکولوں یک ایک رینج پھیل گتے ہ 
درخواست کر رہ  ہیے جو ان ےک قریب ترین نہیے ہ  اور لہذا تبدیلیوں کا نقل و حمل پر  

 کم ےس کم اثر پڑے گا۔ 
 

٪ طلباء  14اسکول میے   ،اس ےک عالوہ ،یک اسکول یک مردم شماری ےک مطابق  2022متے 
۔     SENکو  واےل طلباء کا  سپورٹ حاصل کرنے  SENیا  EHCPیک حمایت حاصل ہوتی ہ 

تناسب وانڈس ورتھ ےک تمام پرائمری اسکولوں ےک پروفائل ےس ملتا جلتا ہ  جو متے میے  
تیب   ٪ تھے۔ 14٪ اور 4بالبی

ے اور    52یک مردم شماری ےک مطابق اسکول یک موجودہ پروفائل   2022متے  جنس  فیصد خواتیے
ے طالب علموں ےک 48 ۔ یہ پرائمری اسکولوں میے خواتیے  لیے بورو اوسط ےک  فیصد مرد ہ 

. 50٪ اور مرد  50مقابےل میے ہ  جو   ٪ ہ 

 الگو نیہ دوبارہ تفویض جنس

شادی اور شہری  
اکت داری   رسر

 الگو نیہ

 
 

 الگو نیہ حمل اور زچگ

براڈ واٹر پرائمری اسکول اور تمام وانڈس ورتھ پرائمری برقرار رکھنے   ،میے  2022جنوری  نسل
 واےل اسکولوں اور اکیڈمیوں میے طلباء یک نسیل خراتر مندرجہ ذیل تیھ: 
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(    2011یہ  یک قویم مردم شماری ےک مطابق ٹوٹنگ براڈوے وارڈ )جہاں اسکول واقع ہ 
 :  اور وانڈس ورتھ بورو یک نسیل خراتر ےس موازنہ کرتا ہ 

 

 
ان طلباء کا تناسب جن ےک لیے خاندانوں نے براڈ واٹر پرائمری اسکول   ،میے  2022جنوری 

اور تمام وانڈس ورتھ پرائمری برقرار رکھنے واےل اسکولوں میے انگریزی کو ایک اضافے زبان  
(EAL :ےک طور پر شناخت کیا تھا وہ درج ذیل تھے ) 

 

 تمام پرائمری اسکول  براڈ واٹر  

EAL 57% 41% 

 
یک قویم مردم شماری ےک مطابق    2011ادی ےک تناسب ےس کیا جاتا ہ  جو اس کا موازنہ آب

( اور وانڈس ورتھ بورو میے  یک شناخت    EALٹوٹنگ براڈوے وارڈ )جہاں اسکول واقع ہ 
 :  ہیے

 کرنی
 

 وانڈس ورتھ بورو ٹوٹنگ براڈوے وارڈ  

EAL 29% 17% 

 
 

 تمام پرائمری اسکول  براڈ واٹر  

 %16 %38 ایشیاتے یا ایشیاتے برطانوی 

سیاہ فام یا سیاہ فام  
 برطانوی 

15% 17% 

 %15 %12 مخلوط 

 %45 %24 سفيد 

 %5 %6 دیگر__________ 

 وانڈس ورتھ بورو ٹوٹنگ براڈوے وارڈ  

 %11 %25 ایشیاتے یا ایشیاتے برطانوی 

سیاہ فام  سیاہ فام یا 
 برطانوی 

15% 11% 

 %5 %5 مخلوط 

 %71 %51 سفيد 

 %2 %3 دیگر__________ 

مذہب اور اعتقاد، 
 عدم اعتقادبشمول 

۔ یہ اعداد و شمار   ہیے
 اسکولوں یک مردم شماری میے جمع نہیے کیے جانی

 
۔  عقیدے یا مذہب ےک   براڈ واٹر اسکول ایک غبے فرقہ وارانہ کمیونت  پرائمری اسکول ہ 
حوالہ ےک بغبے کمیونت  اسکولوں ےک لیے کونسل ےک شائع کردہ داخےل ےک معیار کا استعمال  

۔   ہیے
 کرنی ہونے اسکول ےک مقامات مختص کیے جانی

 
۔ تاہمیہ اعداد و شمار اسکولوں یک مردم شماری میے جمع نہیے کیے جانی  یک    2011 ،ہیے

٪  17 ،٪ رہائیسر عیساتے 42مردم شماری ےس پتہ چلتا ہ  کہ ٹوٹنگ براڈ وے وارڈ میے  
 ٪ کوتے مذہب نہیے تھے۔ 25٪ ہندو اور 7 ،مسلمان

 

( یک وصویل  FSMاسکول ےک کھانے ) براڈ واٹر پرائمری اسکول اور مفت ،میے  2022جنوری  محرویم
میے تمام وانڈس ورتھ پرائمری برقرار رکھنے واےل اسکولوں میے طلباء یک تعداد اور تناسب  

 مندرجہ ذیل تھا: 
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 ےک طور پر بچوں ےک  ن  اشار کونسل  اسکول میے بچوں کو متاثر کرنے وایل محرویم ےک 

۔  یہ ایک اوسط سکور ےک  IDACIاشاریہ ) ( ےک اعداد و شمار کو بیھ استعمال کرتی ہ 
  تقسیم کیا  میے سب ےس زیادہ محروم ہونے یک وجہ ےس(  1Aطور پر دکھایا گیا ہ  اور بینڈ ) 

نڈس  براڈ واٹر پرائمری اسکول اور تمام وا  ،یک مردم شماری ےس  2022جنوری    ۔گیا ہ  
ورتھ پرائمری برقرار رکھنے واےل  ہر بینڈ میے طلباء کا اوسط اسکور اور تناسب درج ذیل  

 تھا: 
 

 تمام پرائمری اسکول  براڈ واٹر  

 0.18 0.20 اسکور  IDACIاوسط 

IDACI  1بینڈa  ٪ 10% 14% 

IDACI  11 %17 تر ٪  1بینڈ% 

IDACI  24 %38 ٪ 2بینڈ% 

IDACI  21 %19 ٪ 3بینڈ% 

IDACI  15 %15 ٪ 4بینڈ% 

IDACI  16 %2 ٪ 5بینڈ% 

 
 

 تمام پرائمری اسکول  براڈ واٹر  

FSM  (%26) 4918 ( %44) 21 ےک لیے اہل 

سماجی دیکھ بھال  
ےک لئے جانا جاتا  

بچوں اور بچوں یک  
 دیکھ بھال 

 واےل بجے نہیے  
ڈ بچوں یک دیکھ بھال کرنے اس وقت براڈ واٹر پرائمری اسکول میے رجسب 

۔   ہیے
 

براڈ واٹر پرائمری اسکول اور سوشل کیبے ےک لیے مشہور تمام وانڈس    ،میے  2022اکتوبر 
 ورتھ پرائمری برقرار رکھنے واےل اسکولوں میے طلباء یک تعداد اور تناسب مندرجہ ذیل تھا: 

 
 

 تمام پرائمری اسکول  براڈ واٹر  

والوں  سماجر دیکھ بھال 
 جانا جاتا ہ   کو 

9 (5%) 288 (2% ) 

 نیہالگو  جنیس رجحان 

  میں یعنر گروپوں 
رسوس   LGBT پراتر 

ر یا سیاہ،  صارفیں
ایشیاتے اور اقلینی  
 نسیل نوجوان مرد. 

 الگو نیہ

 
 اعداد و شمار کا خال 

 

 اس مسئےل کو کیےس حل کیا جانے گا؟  اعداد و شمار کا فرق

 الگو نیہ الگو نیہ

 
 اثر .4

 

 نیگیٹیو پازیٹو محفوظ گروپ 
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مطابق، اسکول  قویم اسکول داخلہ کوڈ ےک  عمر
ےک مقامات کو شائع شدہ داخےل ےک معیار کا  

  ۔استعمال کرنی ہونے مختص کیا جاتا ہ  
مجوزہ تبدیلیوں کا تعلق پرائمری قانوتے  

اسکول یک عمر ےک بچوں اور نوجوانوں ےس  
۔ اسکولوں میے داخےل ایک ایسا فنکشن ہ  

ہ  جو ایک قانوتے فریم ورک ےک اندر کام  
۔ وانڈس ور  تھ کمیونت  اسکولوں ےک  کرتا ہ 

پرائمری   ، لیے داخلہ اتھارت  ہ  اور نررسی
یم اسکولوں میے طلباء ےک داخےل  

ے اسب  میے
۔    ےک لیے انتظامات اور معیار موجود ہیے

 
  1والدین یک ترجیح ےک تابع ان ےک گھر ےک  
میل ےک اندر اندر براڈ واٹر گروپ کو  

 ےک لیے سال ےک گروپوں میے  
ایڈجسٹ کرنے

 جگہیے موجود  اچھے م
قایم اسکول میے کافے

. فے الحال براڈ واٹر گروپ کا ضف   ،ہیے
۔  1اسکول ےک  19٪  کلومیب  ےک اندر رہتا ہ 

 

کیس بیھ اسکول یک بندش ےک نتیجر میے  
ورت ان یک   بجے کو اسکول تبدیل کرنے یک ضے
۔ تاہم، اس اثر کو کم  

ے
تعلیم میے خلل ڈاےل یک

قیل یک  کرنے ےک لیے ہم بچوں ےک لیے منت
  
ے
منصوبہ بندی پر عمےل ےک ساتھ کام کریں ےک
کیونکہ وہ ایک نیے اسکول میے منتقل ہونی 
ہیے اور مثبت سیکھنے ےک مواقع ےک بارے  

 ۔ میے سوچنی ہیے 
 

اگر وہ ایک یہ اسکول میے جانے کا ارادہ  
کت   رکھنی ہیے تو یہ بندش براڈ واٹر میے رسر
  کرنے واےل طلباء ےک بہن بھائیوں کو متاثر 

۔ کونسل اس بات کو یقیتے بنانے  کرسکتی ہ 
 کہ کیس بیھ نر گھر طالب علم ےک لیے  

ے
یک

مناسب دفعات موجود ہوں۔ وہ اس بات  
 کہ والدین یک ترجیح اور  

ے
کو یقیتے بنائیے ےک

خانداتے حاالت جیےس بہن بھائیوں پر غور 
کیا جانے جب اسکول یک جگہوں یک پیش  
  کش یک جانے تاکہ جہاں بیھ ممکن ہو 

 خاندانوں پر اثرات کو کم ےس کم کیا جاسےک۔ 
 

مقایم درخواست دہندگان پر پڑنے واےل  
کونسل نے خود    ،اثرات کو کم کرنے ےک لیے 

ے دہاتے کراتے ہ  کہ موجودہ   کو یہ بیھ یقیے
طلباء اور مستقبل میے متوقع طلباء یک  

 جگہیے  
 میے کافے

تعداد ےک لیے مقایم عالفی
۔    موجود ہیے

 
یک آزاد اپیل پینل میے اپیل کرنے  والدین کو ا 

 کا حق بیھ حاصل ہوگا۔  
 

۔   وط ہیے  یہ تجاویز قانوتے مشاورت ےس مشر

وریات اور / یا معذوری   معذوری  خصویص تعلییم ضے
ےک ساتھ بچوں اور نوجوانوں کو داخےل ےک  
معیار میے ترجیح دی جاتی ہ  یا ماہر یک  

کت یک جاتی ہ   واےل   EHCP ۔ فراہیم میے رسر
بچوں ےک لیے تعلییم فراہیم کو محفوظ 

وریات یک   بنانے کا عمل خصویص تعلییم ضے
تشخیص یک خدمت ےک ذریےع منظم کیا جاتا  

ان کا نام لیتا ہ  تو تمام   EHCPہ  اور اگر 
ورت   اسکولوں کو بجے کو داخل کرنے یک ضے

۔  ہوتی ہ 
 

اس تجویز کو اسکول یک سائٹ کو اضافے  
وری ماہر بھیجنے  یک صالحیت کو    ضے

محفوظ بنانے ےک لیے دوبارہ استعمال کرنے یک  
تجویز ےس بیھ منسلک  کیا گیا ہ  جس ےس  

ہ   EHCPبچوں ےک پاس  6براڈ واٹر میے 
۔   1اور  میے ےس   6یک تشخیص یک جاریہ ہ 
 ہیے جن پر ہم اپتے منصوبہ   4

ےک بہن بھاتے
۔ بندی م

ے
 یے غور کریں ےک

ان خاندانوں ےک ساتھ اسکول یک ترجیحات 
پر پہےل یہ تبادلہ خیال کیا گیا ہ  اور ان ےس  
۔  ضف   اسکولوں یک ایک رینج پھیل گتے ہ 

والدین ایک ایےس اسکول یک درخواست   1
کر رہ  ہیے جو ان ےک قریب ترین نہیے ہ   

اور لہذا تبدیلیوں کا نقل و حمل پر کم ےس کم  
 ڑے گا۔ اثر پ

 
SEN   سپورٹ میے موجودہ براڈ واٹر گروپ
٪۔ اس بات کو یقیتے بنانے ےک لیے کہ  14کا 

اچیھ منتقیل یک منصوبہ بندی موجود  
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SEND   ےک ساتھ طلباء ےک لیے مثبت اثر
 پڑے گا۔  

ےک    SENCOانکلوژن ٹیم موجودہ  LAتیھ، 
لیے ایک ہینڈ اوور میٹنگ یک سہولت فراہم  
کرسکتی ہ  تاکہ وصول کرنے واےل اسکولوں  

اک  کیا جاسےک۔  ےک ساتھ پروفائلز کا اشبی

بچوں کو داخلہ   ، جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہ   جنس 
کوڈ ےک مطابق اسکول یک جگہیے مختص  
۔ مجوزہ تبدیلیاں جنس ےس    ہیے

یک جاتی
۔ مقامات جنس   متعلق مخصوص نہیے ہیے

 .  ےک حواےل ےک بغبے مختص کر رہ  ہیے

 کوتے شناخت نہیے 

  الگو نیہ دوبارہ تفویض جنس

شادی اور شہری  
اکت داری   رسر

  الگو نیہ

 
 

  الگو نیہ حمل اور زچگ

داخلہ ےک معیار، قویم داخلہ کوڈ اور   نسل
مساوات ےک قانون سازی ےک مطابق، نسل یا  
نسل ےک حوالہ ےک بغبے اسکول یک جگہوں  
کو مختص کرنے ےک لیے استعمال کیا جاتا  

 .  ہ 
 
 

اسکول یک مجوزہ بندش ےس اسکول ےک  
۔  
ے
  EALچونکہ موجودہ طلباء متاثر ہوں ےک

طلباء اور شاگردوں کو  BMEےک ساتھ 
 دی  

ے
شاگردوں یک آبادی میے زیادہ نمائندیک

طلباء   BMEجاتی ہ  لہذا یہ ممکنہ طور پر  
ےک ساتھ شاگردوں کو منقے طور پر   EALاور 

۔   متاثر کرسکتا ہ 
 

ان پر پڑنے واےل  مقایم درخواست دہندگ
کونسل نے خود    ،اثرات کو کم کرنے ےک لیے 

ے دہاتے کراتے ہ  کہ موجودہ   کو یہ بیھ یقیے
طلباء اور مستقبل میے متوقع طلباء یک  

 جگہیے  
 میے کافے

تعداد ےک لیے مقایم عالفی
۔ والدین یک ترجیح ےک تابع ان ےک   موجود ہیے

میل ےک اندر اندر براڈ واٹر گروپ   1گھر ےک  
کو ایڈجسٹ کرنے ےک لیے سال ےک گروپوں  

 جگہیے   میے اچھے 
مقایم اسکول میے کافے

براڈ واٹر گروپ کا    ،فے الحال ۔ موجود ہیے 
کلومیب  ےک اندر   1٪ اسکول ےک  19ضف 

۔  رہتا ہ 
 

والدین کو ایک آزاد اپیل پینل میے اپیل کرنے  
 کا حق بیھ حاصل ہوگا۔  

 
۔   وط ہیے  یہ تجاویز قانوتے مشاورت ےس مشر

مذہب اور اعتقاد، 
 عدم اعتقادبشمول 

 میے مذہتر  اس ب
ندش ےک نتیجر میے عالفی

۔ 
ے

 اسکولوں یک تعداد میے کیم نہیے آنے یک
 

 جگہیے  
غبے فرقہ وارانہ اسکولوں میے کافے

موجود ہیے اور اس طرح یک جگہوں یک  
 میے  

تالش کرنے واےل خاندانوں ےک لیے عالفی
۔    متعدد عقائد ےک اسکول بیھ موجود ہیے

 

داخلہ ےک معیار، قویم داخلہ کوڈ اور   محرویم
مساوات ےک قانون سازی ےک مطابق،  

اسکول یک مجوزہ بندش ےس اسکول ےک  
۔ براڈ واٹر میے  

ے
موجودہ طلباء متاثر ہوں ےک
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خاندانوں یک آمدتے یا رشتہ دار محرویم ےک  
حوالہ ےک بغبے اسکول یک جگہوں کو 

 ۔ مختص کرنے ےک لیے استعمال کیا جاتا ہ  
 

FSM  وصویل میے طلباء کا تناسب بورو    یک
۔  ےک اعداد و  IDACIاوسط ےس زیادہ ہ 

ے سب   شمار ےس یہ بیھ پتہ چلتا ہ  کہ تیے
ےس زیادہ محروم بینڈوں میے ان کنبوں کو  
 دی  

ے
اسکول یک آبادی میے زیادہ نمائندیک

۔ لہذا، یہ تجویز  ممکنہ طور پر    جاتی ہ 
بچوں ےک ان کمزور گروہوں کو منقے طور پر  

. مت  اثر کرتی ہ 
 

مقایم درخواست دہندگان پر پڑنے واےل  
خود  کونسل نے   ،اثرات کو کم کرنے ےک لیے 

ے دہاتے کراتے ہ  کہ موجودہ   کو یہ بیھ یقیے
طلباء اور مستقبل میے متوقع طلباء یک  

 جگہیے  
 میے کافے

تعداد ےک لیے مقایم عالفی
۔ والدین یک ترجیح ےک تابع ان ےک   موجود ہیے

ےک اندر اندر براڈ واٹر گروپ    میل 1گھر ےک  
کو ایڈجسٹ کرنے ےک لیے سال ےک گروپوں  
 جگہیے  

میے اچھے مقایم اسکول میے کافے
والدین کو بیھ ایک آزاد اپیل  ۔ موجود ہیے 

پینل ےس اپیل کرنے کا حق حاصل ہوگا اگر یہ  
ایک ترجییح اسکول پیش کرنا ممکن نہیے  

 ۔ہ  
 

وط ہ ۔  یہ تجاویز قانوتے مشاورت ےس مشر  یے

سماجی دیکھ بھال  
جانا جاتا   والوں کو 
  دیکھ بھالہ  اور  

 کئں جانر واےل بچ  

داخلہ ےک معیار، قویم داخلہ کوڈ اور  
مساوات ےک قانون سازی ےک مطابق،  

ورت ےک حوالہ ےک   خاندانوں یک رشتہ دار ضے
بغبے اسکول یک جگہوں کو مختص کرنے ےک  

کہ  لیے استعمال کیا جاتا ہ  سوانے اس ےک  
جہاں کیس دورسے ےک بجانے کیس خاص  
ورت ہو  کت کرنے یک ضے  ۔اسکول میے رسر

 

اسکول یک مجوزہ بندش ےس اسکول ےک  
۔ براڈ واٹر میے  

ے
موجودہ طلباء متاثر ہوں ےک

سوشل کیبے ےک لیے جانا جاتا طالب علموں  
. اس میے   کا تناسب بورو اوسط ےس زیادہ ہ 
ورت مند بجے اور چائلڈ پروٹیکشن پالن

  ضے
۔    واےل بجے شامل ہوسکیی ہیے

ےک تحت آنے
ممکنہ طور پر بچوں ےک ان    لہذا، یہ تجویز 

کمزور گروہوں کو منقے طور پر متاثر کرتی  
 .  ہ 

 
، کونسل یک  اس ےک خالف کم کرنے ےک لیے

سماجر دیکھ بھال یک ٹیموں ےک ذریےع ھدف  
 
ے

 ۔ شدہ حمایت فراہم یک جانے یک
 

ے دہاتے   کراتے  کونسل نے خود کو یہ بیھ یقیے
ہ  کہ موجودہ طلباء اور مستقبل میے  

متوقع طلباء یک تعداد ےک لیے مقایم عالفی 
۔ والدین یک    جگہیے موجود ہیے

میے کافے
میل ےک اندر    1ترجیح ےک تابع ان ےک گھر ےک 

اندر براڈ واٹر گروپ کو ایڈجسٹ کرنے ےک  
لیے سال ےک گروپوں میے اچھے مقایم اسکول  

 جگہیے موجود 
   ۔ہیے  میے کافے
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والدین کو بیھ ایک آزاد اپیل پینل ےس اپیل  
ایک ترجییح کرنے کا حق حاصل ہوگا اگر یہ 

 ۔نہیے ہ   اسکول پیش کرنا ممکن 
 

۔   وط ہیے  یہ تجاویز قانوتے مشاورت ےس مشر

  الگو نیہ جنیس رجحان 

 
 اقدامات مساوات، تنوع اور شمولیت کو فروغ دینر ےک لئے   .5

 

 آخری تاری    خ  لیڈ آفیرس عمل 
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