
 سرکاری 

 مشاورت: ٹوٹنگ ، ارلزفیلڈ اور بلہم  میں براڈ واٹر پرائمری اسکول ےک مقایم اسکولوں کا سائز۔  قبل از اشاعتڈ واٹر ابر 

 ذریعہ: اکتوبر اسکول یک مردم شماری ےک اعداد و شمار 

 ایڈریس اور پوسٹ کوڈ اسکول کا نام 
ن یک ملکیت   زمیں

فٹ عمارت ےک 
 سائز پرنٹ

سائٹ کا  
 (m2سائز )

 دائرہ کار
سائٹ کا  

 سائز ہیکٹ  
( میں   )ہیکٹ 

یک تعداد    طلباءموجودہ  

 ( 6سال  -)استقبالیہ 

              ٹوٹنگ اسکول 

 2010.8m2 11941m2 486m 1.1941 162 ( LAکمیونٹی )  SW17 0DZبراڈ واٹر روڈ، ٹوٹنگ،  براڈ واٹر پرائمری اسکول 

 SW17 8HQفرانسسکن روڈ، لندن  221 فرانسسکن پرائمری اسکول 
اکیڈیم )ٹرسٹ  

ز پر(   کو لی 
2696.2m2 

7052m2 355.5m 0.7052 
236 * 

ز اسکول  ز آر ڈی، ٹوٹنگ، لندن،   10 گیٹی  SW17 0EEگیٹی
رضاکارانہ امداد  
 ) ز  یافتہ )اپٹز زمٹ 

945.8m2 
1705m2 190.3m 0.1705 

627 

 1.1209 مییی   2847.4m2 11208.5m2 499.7 ( LAکمیونٹی )  SW17 8SGہل بروک روڈ، ٹوٹنگ،  ہل بروک پرائمری اسکول 
618 

 1827m2 4923m2 381.5m 0.4923 ( LAکمیونٹی )  SW17 9SAسیلنکورٹ روڈ،  سیلنکورٹ پرائمری اسکول 
304 

ز ٹوٹنگ،  سمال ووڈ پرائمری اسکول   1630.9m2 7661.2m2 438.3m 0.7661 ( LAکمیونٹی )  SW17 0TWگارٹ لٹ 
232 

 SW17 8PPانڈین سینٹ، ٹوٹنگ، لندن،  اسکول  RCسینٹ بونیفیس 
رضاکارانہ امداد  
 ) ز  یافتہ )اپٹز زمٹ 

446.3m2 
3543.7m2 313.5m 0.3544 

290 

 SW17 8HEفرانسسکن روڈ، لندن،  ٹوٹنگ پرائمری اسکول 
اکیڈیم )ٹرسٹ  

ز پر(   1170m2 کو لی 
3008m2 287  0.3008 مییی 

387  * 

 1756.5m2 4016m2 407.5m 0.4016 ( LAکمیونٹی )  SW17 8BSٹوٹنگ بیک روڈ،   19 سینٹ انسلیم اسکول 
205 

 2513.5m2 6857.7m2 388.9m 0.6858 ( LAکمیونٹی )  SW17 7PPفرکرافٹ روڈ، ٹوٹنگ،  فرکرافٹ پرائمری اسکول 
312 

 2333.4m2 6665.9m2   334.6m 0.6666 ( LAکمیونٹی )  SW16 6RJپنورتھم روڈ،  پینورتھم پرائمری اسکول 
604 

 8715.7m2 19781.5m2 662.2m 1.9782 ( LAکمیونٹی )  SW17 7DFبیچ کرافٹ روڈ،  ارنسٹ بیون کالج 
838 

             ارلسفیلڈ اسکول

 1660.7m2 6322.4m2 377.5m 0.6322 387 ( LAکمیونٹی )  SW18 3QQٹرانمی  روڈ، ارلزفیلڈ،  ارلزفیلڈ پرائمری 

، لندن،   305 فلوریٹ پرائمری اسکول  ز  SW18 4EQگارٹ لٹ 
اکیڈیم )ٹرسٹ  

ز پر(   کو لی 
1485.5m2 

4263.7m2 297.3m 0.4264 
278  * 

یکس پوٹر پرائمری اسکول   2372.6m2 6369.8m2 327.2m 0.637 ( LAکمیونٹی )  SW18 3ERمیگڈیلن روڈ،  بییی
298 



 سرکاری 

 SW17 9TJبیکلینڈز روڈ ٹوٹنگ، لندن،  فرزڈاؤن پرائمری اسکول
 ( LAکمیونٹی ) 

2083.1m2 
6395.3m2 387.1   0.6395 مییی 

317 

             بلہم اسکول 

یٹ،  ریوینسٹون پرائمری اسکول  SW12 9SSریونسٹون اسیی
اکیڈیم )ٹرسٹ  

ز پر(   کو لی 
1738m2 

7389.8m2 419m 0.739 
363 * 

 SW17 7BQبلہم ہائی روڈ، لندن،  217 ہاؤس ردرفورڈ  
اکیڈیم )ٹرسٹ  

ز پر(   کو لی 
450.2m2 

2342.5m2 260.4m 0.2343 
384  * 

ی پرائمری اسکول  SW12 8DRبلہم پارک روڈ،  6 تثلیث سینٹ می 
رضاکارانہ امداد  
 ) ز  یافتہ )اپٹز زمٹ 

2797.5m2 
7286.2m2 371.3m 0.7286 

120 

. اکتوبر یک مردم  -* نوٹ   شماری ےک طور پر مٹی یک مردم شماری ےک اعداد و شمار فز الحال اکیڈمیوں ےک لئی دستیاب نہٹ  ہٹ 

 

 


