
 

 

 رسکاری

 مشاورت کا خاکہ: براڈ واٹر پری پبیل کیشن مشاورت

 ( یک تجویز جاری نہ رکھنے ایک برقرار رکھنے واےل اسکول کو بند کرنے ) 

 2022اکتوبر 

 تعارف 
 

بعد ، وانڈس ورتھ کونسل نے   خوض ےک  غور و  بند کرنے    2023محتاط  اسکول کو  پرائمری  میں براڈ واٹر  مدت  ےک موسم گرما یک 

لئے دوبارہ ترتیب   وریات ےک اسکول ےک  یک تجویز پر مشاورت کرنے کا مشکل فیصلہ کیا ہے ، جس کا مقصد سائٹ کو خصویص ضے

جا  دی  دے  منظوری  سفارش یک  اگر  ۔  ہے علموں کو  دینا  طالب  مقایم  یہ  تو،  لئے  تی ہے  ےک  پورا کرنے  طلب کو  ہوتے  بڑھتی  میں  بورو 

وریات   خصویص  پیچیدہ  ۔ مقامات فراہم کرے گا   190تقریبا  ےک ساتھ   ضے

 

؟  ہم اس تبدییل یک تجویز کیوں پیش کر رہے ہیں

لئے ہماری خواہشات یک طرف ےس حوصلہ افزاتے یک جاتی    SENDیہ تجویز بنیادی طور پر   ےک ساتھ ہمارے وانڈس ورتھ بچوں ےک 

اسکول ےک   پائیدار  ایک  اور  رکھیں  قریب  ےک  دوستوں  اور  خاندانوں  اپنے  انہیں  پورا کریں،  پر  طور  مقایم  وریات کو  اپتے ضے ہے کہ وہ 

ورت ہے   ۔ نظام کو برقرار رکھنے یک ضے

طلب    خصویص اب کافے  مقامات یک  اندر  ےک  فراہیم  اسکول یک  خصویص  موجودہ  اپنے  ہمارے  ہے کہ  یہ  مطلب  اضافے کا  میں 

پر،   طور  ےک  نتیجے  ۔  ہے رہا  پڑ  جگہوں کو کمیشن کرنا  میں  اسکولوں  آزاد  اکثر  باہر،  ےس  ورتھ  وانڈس  ہمیں  اور   ، ہے نہیں  صالحیت 

SEND   ےس دور برادریوں  اپتے  ےس نوجوانوں کو  بہت  ساتھ ہمارے  پڑتا ہے   ےک  سفر کرنا  طویل فاصےل کا  لئے  جانے ےک    ۔ اسکولوں میں 

پڑتا  اثر  ایک اہم  پر  ان ےک خاندانوں  بچوں،  اور   یہ  مایل الگت التا ہے   ہے  اہم  ایک  ساتھ  پر   جو   ،اس ےک  طور  اسکول ےک    مجمویع 

   ۔دباؤ رکھتا ہے بجٹ پر اضافے  نظام

میں   ورت  ضے فراہیم یک  بھیجنے یک  ماہر  اضافے  علموں یک  جبکہ  طالب  میں  اسکولوں  پرائمری  ےک  دھارے  مرکزی   ، ہے ہوا  اضافہ 

۔ پرائمری اسکول یک عمر ےک بچوں میں کیم بریگزٹ    ۔تعداد میں مسلسل کیم دیکیھ گتے ہے  لئے انوکھا نہیں ہے یہ وانڈس ورتھ ےک 

 گزارنے یک ال
ی

    ےک بعد طرز گت میں اضافہ ، وباتے امراض  ےک نتیجے میں خاندانوں ےک شہر چھوڑنے کا براہ راست نتیجہ ہے ، زندیک
ی

زندیک

۔    SWساتھ ساتھ  تبدیلیوں ےک میں  ح پیدائش بیھ ہے  لندن میں قابل ذکر کم رسر

ورت ہے دونوں اضافے ماہر بھیجنے یک صالحیت ےک ساتھ ساتھ پرائمری    ان دو مسائل کو حل کرنے ےک لئے فیصلہ کن کاررواتے یک ضے

لئے سیکثر میں اضافے اسکول یک   ۔ یہ تجویز تدریس    ۔ جگہوں کو دوبارہ حاصل کرنے ےک 
ی

یہ تجویز ان دونوں مقاصد کو پورا کرے یک

   ۔ےک معیار، عمےل یک مہارت اور اسکول یک قیادت پر کوتے عکایس نہیں ہے 

، متاثرہ ہم اس مشاورت ےک    ے دہاتے  خیاالت اور خدشات کو سنئے اور ان پر عمل ک  افراد ےک  ذریےع، واضح اور شفاف ہونے رنے اور یقیں

لئں پرعزم ۔   کرانے ےک   ہیں

  
ی

انداز ہویک اثر  اساتذہ پر  اور  بچوں ، والدین  اسکول کمیونتر ےک  تجویز المحالہ براڈ واٹر  یہ  سمجھنی ہیں کہ  اس    ،اگرچہ ہم  لیکن 

بچوں کو    SENDکمزور    تجویز کو وانڈس ورتھ میں تمام بچوں اور خاندانوں ےک وسیع تر مفاد میں اور خاص طور پر سب ےس زیادہ

 بڑھایا گیا ہے 
ے

 ۔ ذہن میں رکھنی ہونے آگ

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 رسکاری

 یک تفصیالت  ۔LAاسکول اور 

 براڈ واٹر پرائمری اسکول 

 روڈ براڈ واٹر 
 لندن  

SW17 0DZ 
 

 
 
 وانڈس ورتھ لوکل اتھارٹ

 
 کمیشننگ ٹیم 

ل   پانچویں ے  مثے
 وانڈس ورتھ ٹاؤن ہال 

یٹ   وانڈس ورتھ ہاتے اسثر
 لندن 

SW18 2PU 
 

 پس منظر 

۔   ہے واقع  میں  ورتھ  وانڈس  میں  عالفی  ےک  ٹوٹنگ  اسکول  پرائمری  واٹر  وتے  براڈ  بثں میں کافے  اس  اور  ہے  بڑی  سائٹ  اسکول یک 

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

 ۔ کام کر رہا ہے 

 

ہے اور اس ےس براڈ واٹر سمیت تمام پرائمری   تعداد میں کیم آریہ یکمیں مجمویع طور پر طلباء  اسکولوں تھ ور  وانڈس

 ۔  اسکولوں پر نمایاں مایل دباؤ پڑ رہا ہے 

 

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

حوں ےس اوپر ہیں جن کو EHCPصحت اور نگہداشت یک منصوبہ بندی ) لئے لندن اور قویم رسر یک فراہیم یک    SEND( واےل طلباء ےک 

۔  ورت ہوتی ہے  ضے

 

دیکھنی   براڈ واٹر  سائز کو  اثرات ےک  ساتھ    سائٹ ےک  وریات ےک  ، یہ پیچیدہ ضے وریات    SENDہونے  بڑے گروہ یک ضے ایک  طلباء ےک 

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

 

 طالب علموں یک تعداد اور پیشن گوٹ  

٪( ہوگتے  3۔7)  19،149ےس کم ہوکر   20،674سالوں میں پرائمری اسکولوں یک تعداد  5تک ےک  2021میں ، اکتوبر   وانڈس ورتھ 

میں   استقبالیہ یک تعداد  ایس عرےص میں  ۔  اکتوبر    5۔ 14)  438ہے   بلندی یک    3،006میں    2016فیصد( یک کیم واقع ہوتے ہے ، جو 

۔ یہ بیھ ان  2،568میں  2021ےس اکتوبر   دازہ لگایا گیا ہے کہ بورو یک سطح پر استقبالیہ سال ےک طالب علموں یک تعداد ہوگتے ہے

۔   2030دہاتے ےک دورسے حےص )
ی

 تک( میں کم ہوجانے یک

 

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

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

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

 

 

 

 



 

 

 رسکاری

 
ی

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

،    2027تک مجمویع طور پر طالب علموں یک تعداد    6ےس ظاہر ہوتا ہے کہ استقبالیہ ےس سال   تک گرنے یک پیش گوتے یک جاتی ہے

 ۔ شکلیں   5۔ 1ےس زائد طالب علموں یا داخےل یک  330

 

 

 کل 6 5 4 3 2 1 یہ استقبال سال 

2021 /2022 A 437 481 456 448 486 447 448 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 

یہ ہے کہ مطلب  جس کا   ، جاتی ہے  فراہم یک  اعانت  مایل  پر  بنیاد  علم یک  طالب   
ے

ف میں    اسکولوں کو  اسکولوں  ےک  دھارے  مرکزی 

۔   طلباء یک تعداد میں کیم اسکول ےک بجٹ پر دباؤ ڈالتی ہے

 

SEND    ک پر دباؤ بڑھا ریہ ہے جو  مقامات یک زیادہ ےس زیادہ مانگ وریات ےک بال یک    SENDوقف شدہ اسکول گرانٹ ےک اعیل ضے

زیادہ   پر  فراہیم  آزاد   
ی

مہنگ اور  ہے  جاسکتا  نہیں کیا  پورا  اندر  ےک  بورو  الحال  فے  مطالبہ  چونکہ  ۔  ہے فراہم کرتی  فنڈز  فراہیم کو 

۔   £ 12وانڈس ورتھ آزاد جگہوں پر ایک سال میں   انحصار  ے خرچ کرتا ہے  ملیں

 

 جس میں بچوں کو  براڈ واٹر پرائمری اسکول کو ایک ماہر فراہیم میں تبدیل کرنے یک تجو 
ی

یز بجٹ ےک دباؤ ےک ساتھ مدد کرے یک

معیار یک   اعیل  پر  طور  مقایم  اور  ورت کو کم کرنے  ضے رکھنے یک  میں  ترتیبات  آزاد   
ی

مہنگ انتہاتے  دور  ےس  میں    SENDبورو  فراہیم  یک 

، ہمارے بچوں کو ان یک مقایم ب 
ی

 رادریوں میں رکھیں  رسمایہ کاری کرنے ےک ہمارے عزائم کو پورا کرنے میں مدد مےل یک
ی

 ۔ ےک

 

 

 

د کر دیا گیا متبادل اختیارات   پر غور کیا گیا اور مستر

ان   تھا۔  غور کیا گیا  پر  اختیارات  متبادل  متعدد  پہےل  ےس  فیصلہ کرنے  مشاورت کرنے کا  پر  بندش  مجوزہ  اسکول یک  پرائمری  واٹر  براڈ 

 :  میں شامل ہیں

براڈ واٹر کو ایک اور پرائمری اسکول ےک ساتھ ضم کرنے پر غور کیا گیا تھا۔ اس اختیار کو متعدد وجوہات یک بناء پر چھوٹ    : انضمام

 ، طلباء ےک دو سیٹوں ، کنبوں ، عمےل ےک گروپوں  
ی

ورت ہویک لئے اب بیھ اسکول یک بندش یک ضے دی گتے تیھ ، بشمول یہ کہ اس ےک 

 برادریوں پر وسیع تر اثر پڑے گا۔ اور مجمویع طور پر اسکول یک 

SEND   لئ  متبادل سائٹس سائٹسیک طلب کو پورا کرنے ےک  اسکول  دیگر  تالش کیا گیا    :  ہونے  استعمال کرنی  جگہ کا  دستیاب  پر 

لئے درکار جگہوں یک تعداد کو ایڈجسٹ کرنے ےک   SENDاس کو چھوٹ دی گتے تیھ کیونکہ پیچیدہ  ۔تھا  ےک ساتھ ثانوی بچوں ےک 

دورسے   تیھ، کیس  نہیں  بڑی سائٹ  اسکوللئے کافے  اسکول ےس    خصویص  لئے موجودہ  تعمثں ےک  بڑی  ایک  پر  سائٹ  ےک زیر انتظام 

 معاہدہ حاصل کرنے میں وابستہ چیلنجز اور تعلیم یک فراہیم یک فراہیم پر اثرات۔ 

۔ اگر ہم کوتے تبدییل نہیں کرنی ہیں  نہیں   بدییل کوٹ  ت : موجودہ آب و ہوا میں کچھ بیھ نہیں کرنا حقیقت پسندانہ آپشن نہیں ہے

   غثں منحرص ماہر یک فراہیمتو، ہم  
ی

وریات  ، پر اخراجات میں اضافہ دیکھنا جاری رکھیں ےک  اور   DSGاعیل ضے
ی

پر اہم دباؤ ڈالیں ےک

 
ی

لئے دستیاب فنڈز کو کم کریں ےک اضافے اسکولوں یک جگہوں کا مطلب یہ ہوگا کہ اسکولوں ےک نظام کو    ۔وانڈس ورتھ اسکولوں ےک 

اثر   راست  براہ  جس کا  ہے  پڑسکتی  ورت  ضے نو یک  تنظیم  عمےل یک  میں  اسکولوں  ےس  بہت  میں  نتیجے  ےک  دباؤ  جاری  ۔  ہے خطرہ  مایل 

۔ تدری   س اور سیکھنے ےک معیار پر پڑتا ہے

 



 

 

 رسکاری

 

 داخل 

اسکول یک   مناسب  لئے  بجے ےک  اپنے   ، ہے  امکان  ہونے کا  متعلق  ےس  داخےل  پریشاتے  بڑی  ےس  سب  لئے  ےک  ےس وابستہ والدین  تجویز  اس 

ے کیس بیھ تبدییل کا اثر بیھ۔ تجاویز پر اتفاق ہو  نے یک صورت میں ہم اسکول  جگہ کو محفوظ بنانا براڈ واٹر کو بند کرنا چاہنے ، نثں

ےک   مشاورت  اس  ہیں کہ  چاہنی  دالنا  ے  یقیں والدین کو  ہم  اور   ،
ی

ےک ےس کام کریں  طریقی  بند  منصوبہ  مل کر  ساتھ  ےک  یک کمیونتر 

ورت نہیں ہے   ۔ نوٹیفکیشن ےک جواب میں اکیےل یا فوری طور پر کام کرنے یک کوتے ضے

 داخےل

ےک گروپوں   سال  میں    ایس  واٹر  براڈ  ےک    137میں  پنی  ےک  ےک گھر  واٹر  براڈ   ، لئے  ےک  ایڈجسٹ کرنے  اندر    5۔ 1بچوں کو  ےک  کلومیثر 

 الحال  پرائمری اسکولوں
ے

۔ طالب علم کا استقبال  5)سال   خایل 2  62میں ف  ( مقامات موجود ہیں

شاگرد خدمات یک ٹیم ےک ذریعہ ایک  میں کونسل یک    2023اگر براڈ واٹر پرائمری اسکول کو بند کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو ، مارچ  

دینے یک   لئے درخواست  اسکولوں ےک  خانہ کو دورسے مقایم  اہل  متاثرہ طلباء ےک  ےس  جس  انتظام کیا جانے گا  علیحدہ داخلہ عمل کا 

 اور  
ی

ے کا جائزہ لیں ےک لئے نئے اسکول ایپیل کیشثے ۔ طالب علم یک خدمات تمام موجودہ طالب علموں ےک 
ی

اس بات  اجازت دی جانے یک

، جہاں بیھ
ی

  پورا کریں والدین یک ترجیحات میں ےس ایک کو  ممکن ہو، کو یقیتے بنائیں ےک
ی

 ۔ ےک

ممکن کوشش کریںہم      ہر 
ی

اسکول   کو   بہن بھائیوںخانداتے    کہ  ےک یہ  دیں   ایک  جگہ  پالیسیوں  میں  داخلہ  انفرادی  اسکولوں یک  ۔ 

 
ی

ےک جائیں  مختص کئں  مقامات  مطابق  اگر ےک  اسان    ۔  پسندیدہ  تو  ےک  ہے  نہیں  ممکن  پیش کرنا  جگہ  میں  ایک  ےس کیس  میں  کول 

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

SEN 

SEND    براڈ واٹر اسپیشل نیڈز اسسمنٹ رسوس مینیجر    یڈ اور ہاینڈ انکلوژن ےک  SENCO    مل کر ےک ساتھ   
ی

  EHCPتاکہ    کام کریں ےک

ےک   اسکول  ےس  اور گھر  جاسےک  فراہم یک  مدد  میں  غور کرنے  پر  ترجیحات  اسکول یک  خانہ کو  اہل  ےک  ان  اور  بچوں  تمام  حامل  ےک 

ہم   جاسےک۔  رکھا  مدنظر  لئے  فاصےل کو  ےک  بنانے  یقیتے  بات کو  مل کر کاماس  پر    بیھ  والدین  وہاں  ہیں  بھاتے  بہن  جہاں   کہ 
ی

ےک کریں 

لئے  ۔ ہم ٹرانزیشن کو  ایک ساتھ رکھا جاسکتا انہیں    اضافے دباؤ ےس بچنے ےک  ےک کیس بیھ    والدین  منظم کرنے اور  ےس اچیھ طرح  ہے

لئے وسیع پیمانے پر  ۔   گروپ  شاگرد  SENDخدشات کو دور کرنے ےک 
ی

 پر غور کریں ےک

 منتقیل یک منصوبہ بندی 

لئے اسکول  اسکول اور کمیونتر نفسیات رسوس عمےل، طالب علموں اور ان ےک  خاندانوں پر اس تجویز ےک اثرات کو منظم کرنے ےک 

ہیں  رہے  ساتھ کام کر  بڑھتی اگر    ۔ےک   
ے

آگ تجویز  ، ہے    یہ  حمایت    تو  اسکول یک  لئے  ےک  تیار کرنے  منصوبہ  منتقیل کا  لئے  ےک  بچوں  وہ 

۔ یہ بات چیت اور اس کام کو اح  کیونکہ وہ ایک نئے اسکول میں منتقل ہوجانی ہیں
ی

 اور  کریں ےک
ی

تیاط ےس منصوبہ بندی یک جانے یک

جانے گا  منظم کیا  پر  حساس طور  چیت میں  سینثے قیادت ےک ساتھ بات  اور   کہ    ہم   ۔رسبراہ 
ی

اس بارے میں سوچیں ےک مل کر  سب 

۔    بڑھا سکئی ہیں
ے

لئے اس تجرنے ےس مثبت سیکھنے کو کس طرح آگ  ہم بچوں ےک 

ہونے  دیکھنی  الگت کو  بحران یک  ےک   گزارنے 
ی

ساتھ کامزندیک ےک  خاندانوں  ان   ، ہے      عزم  میں  کرنے کا  نتیجے  ےک  تبدییل  بیھ  جو کیس 

۔  ورت ہوتی ہے لئے مدد یک ضے لئے مایل اعانت فراہم کرنے ےک   اسکول یونیفارم ےک 

 نقل و حمل ےک انتظامات 

لئے خایل جگہوں ےک اعداد و شمار ےس پتہ چلتا ہے کہ براڈ واٹر ےک   کلومیثر ےک اندر اندر    1کو    طالب علموں   ٪ 85مقایم اسکولوں ےک 

۔ فے الحال، براڈ واٹر ےک طالب علموں میں ےس    5۔1٪  97مقایم اسکول میں رکھا جاسکتا ہے ، جس میں   کلومیثر ےک اندر رکھا گیا ہے

 ۔ یں کرنی ہیں لہذا، ہم اسکول ےک سفر پر ایک اہم اثر یک توقع نہ  ۔کلومیثر ےک اندر رہنی ہیں   1اسکول ےک   اصل میں  ٪19ضف 

 

 



 

 

 رسکاری

وریات ےک طالب علموں یک تقسیم یک وجہ ےس، اگر   کہ    ہے بہت امکان    یہ   تجاویز پر اتفاق کیا جاتا ہے تو،   بورو ےک اندر خصویص ضے

لئے  براڈواٹر سائٹ پر  یت ےک  کت کرنے واےل طالب علموں یک اکثر لئے ایک نئے خصویص اسکول میں رسر شدید سیکھنے یک معذوری ےک 

 نقل و حمل ےک
ی

 ۔  اوقات کم سفر ےک اوقات ہوں ےک

ٹر   بیھ  ہی ارد گرد  ےک  سائٹ  اسکول  واٹر  براڈ  ہے کہ  امکان  جانے گا ک  فکیبہت  ہو  اثر کم  اخراج کا  طلباء کو    SLDتر    ادہیز   ونکہیاور 

   بس ٹرانسپورٹ فراہم یک   یں طرف ےس اسکول م  کونسل یک 
ی

ے اگےل ت   یں ہے کہ بس  ہی۔ اس کا مقصد  جانے یک کیال   یں سالوں م  یں   اں یگاڑ   کثر

 م  یں بن جائ
ی

 جا سےک۔  ا یکم ک  د ی اخراج کو مز  یں تاکہ عالف

 مقایم اسکول 

اسکول کو  پرائمری  براڈ واٹر   اس دستاویز میں بیان کردہ اسکول یک جگہوں ےک رسپلس کو دیکھنی ہونے ، ہماری توقع یہ ہے کہ اگر 

فیصلہ کیا جاتا ہے تو مقایم   ایڈجسٹ کریںبند کرنے کا  علم کو  متاثرہ طالب  بنانے ےک    اسکول کیس بیھ  بات کو یقیتے  اس  ۔ ہم 
ی

ےک

۔   کہ اس منتقیل یک مدت ےک دوران تمام طلباء کو مناسب مدد فراہم یک جانے
ی

 لئے ان اسکولوں ےک ساتھ مل کر کام کریں ےک

 

بیھ استحکام یک  مایل  اسکولوں یک  مقایم  دیگر  میں   
ی

عالف ےک  ٹوٹنگ  فیصلہ  طرح    یہ  اس  اسکول  حمایت کرے گا،  پر  پیمانے  وسیع 

 ۔ کمیونتر کو فائدہ پہنجے گا 

 

 عمل پر اثرات 

۔ ہم   لئے اہم ہے ہم جانئی ہیں کہ عملہ کیس بیھ فیصےل ےک مضمرات ےک بارے میں فکر مند ہوگا ، اور ان یک فالح و بہبود ہمارے 

ے دہاتے کرانا چاہنی ہیں کہ کونسل ےک   لئے یہاں موجود ہیں کیونکہ ہم  اپتے یقیں افرسان، گورنرز اور اسکول ےک رہنما عمےل یک مدد ےک 

 ۔ اس عمل کو ایک ساتھ ےل جانی ہیں 

ے دال سکئی ہیں کہ اسکول پورے تعلییم سال   بڑھایا جاتا ہے تو ، ہم عمےل کو یقیں
ے

لئے کھال رہے   23/ 2022اگر اس تجویز کو آگ ےک 

 گا۔ 

 کیونکہ متاثرہ عمےل کو ان ےک انفرادی حاالت یک عکایس کرنے واےل اپنے  
ی

ہم توقع کرنی ہیں کہ عمےل یک نے قاعدگیاں کم ےس کم ہوں یک

۔ 
ی

لئے اساتذہ ،  اختیارات پر غور کرنے یک حمایت یک جانے یک ے )تر اے( اور لرننگ سپورٹ اسسٹنٹس )ایل ایس اے( ےک    تدرییس معاونیں

ج  ، ہے  روزگار ےکو  مقایم کیم  لئے  ےک  عمےل  نے گھر  بیھ     نئے   کیس 
ی

فراہم کرے یک اور سائن    ۔ ہم مواقع  شناخت  خایل جگہوں یک  ان 

تمام   لئے   اسکول ےک رہنماؤں ےک    وانڈس ورتھپوسٹ کرنے ےک 
ی

لئے    ساتھ کام کریں ےک محفوظ کرنے ےک  اور  ویو کو الگو کرنے  انثر اور 

عمےل پ  ۔معاون  تک  فیصےل  ہیں کہ  واضح  بہت  اور  ہم  مہارت،   ، تجرنے ےک  عمےل  تعلییم  ےس  ورتھ  وانڈس  ہم  نظر،  قطع  ےس  ہنچنے 

   ۔پرتیبھا کو کھونا نہیں چاہنی ہیں 

 تاکہ  
ی

فراہم کرنی رہیں ےک مدد  عمےل کو  ذریےع تمام  خدمت ےک  نفسیات یک  اور کمیونتر  اسکول  اپنے  اور جذبات ےک    وہ پریشانیوںہم 

۔ ذریےع کام کرسکیں اور ان کا 
ی

 انتظام کرسکیں جو المحالہ اس تجویز کو محسوس کریں ےک

، تمام عمےل کو کونسل ےک مالزم یک مدد ےک پروگرام تک رساتے حاصل ہے  لئے  ۔ مندرجہ باال بیان کردہ حمایت یک تکمیل ےک 

 اسکول ےک احاط 

ورت کو پورا کرنے ےک   SENDکو   یہ تجویز ہے کہ براڈ واٹر پرائمری اسکول یک عمارت  ۔ جانے  دوبارہ ڈیزائن کیا لئے    یک ضے

 

جو    192یہ   فراہم کرے گا،  ےک    آٹھمقامات  علموں  ہے   بنیادوں کالس    24طالب  برابر  اسکول    ۔ےک  ہے کہ  جاریہ  تعلییم  توقع یک 

لئے  2026/ 2025سال   کھال رہے گا۔   تازہ ترین وقت میں   ےک 

 

 

 

 

 



 

 

 رسکاری

 

بیھ  جہاں  محفوظ رکھنے یک   کونسل  جگہوں کو  موجودہ  ہو،     ممکن 
ی

جنگالتی   س یج  ،کوشش کرے یک ل  کہ  ےک  استعمال   ئں اسکول 

ج  ا یک  ، ہے ہ   سا یجاتا  جانئی  ہم  ل  SENDکہ    یں کہ  ےک  بچوں  حیس  باہر یک   ئں واےل  اور  فطرت  رساتے   جگہ،  تک  اور    کتتے   باغات  اہم 

مقایم ہم  ۔  ہے مند  د  ن یماہر   فائدہ  نتے   شہ یپ  گر یاور  تاکہ   
ی

ہوں ےک مشغول  ساتھ  ےک  افراد  ل  فراہیم   ور  ڈ   ئں ےک  پر    یں م  زائنیاپنے  ان 

بات کو    ا یغور ک اس  تاکہ  سےک  ل  ا یبنا   تے یقی جا  ےک  نصاب  جگہ  سےک کہ  پر کام کرتی   یسیتدر   کی ا   ئں جا  طور  ےک  ا   آےل  بلکہ  ۔    ک یہے

ول شدہ ماحول م  کرنا۔   افت یو در ک  واسح یں اور صحت مند اور مثبت انداز م  یں محفوظ، کنثر

 

 مشاورت اور فیصلہ سازی کا عمل 

ے   ریگولیشثے بندش(  اور  قیام  ےک  )اسکولوں  آرگنائزیشن  واےل   2013اسکول  رکھنے  برقرار  پر  جس  ہے  عمل  قانوتے  شدہ  ےط  ایک  میں 

۔  وری ہے کردہ عمل ےک بارے  یہ محکمہ تعلیم یک طرف ےس شائع   اسکول یک بندش ےک بارے میں فیصلہ کرنے ےس پہےل عمل کرنا ضے

 ۔ میں مزید رہنماتے یک طرف ےس مکمل کیا جاتا ہے 

 :  قانوتے عمل ےک پانچ مراحل ہیں

 مشاورت:  

 

اس مشاورتی دستاویز یک اشاعت مشاورت یک ایک مدت یک نشاندیہ کرتی ہے جس ےک دوران دلچستی  

 اتھارتر ےک ذریعہ غور کیا جانے گا۔ رکھنے واےل فریقوں ےک خیاالت طلب کئں جانی ہیں اور جس پر مقایم 

 کہ مجوزہ بندش ےک بارے میں قانوتے   اشاعت
ی

، مقایم اتھارتر یہ فیصلہ کرے یک مشاورت ےک نتائج پر منحرص ہے

 ۔ نوٹس شائع کرنا ہے یا نہیں 

 
ی

تک   نمائندیک مدت  ہفتوں یک  چار  اور  ہے  ہوتی  وع  رسر ےس  تاری    خ  اشاعت یک  نوٹس یک  قانوتے  مدت   یک 
ی

نمائندیک

۔ اس مدت ےک دوران، کوتے بیھ شخص یا تنظیم مقایم اتھارتر کو تجویز پر تبرصے    جاری رہتے چاہنے

، حتیم فیصلہ لینے ےس پہےل اس پر غور کیا جانا چاہنے   ۔ پیش کر سکتا ہے

 یک مدت ےک اختتام ےک دو ماہ ےک اندر اندر مقایم اتھارتر کو تجویز پر فیصلہ کرنا ہوگا  فیصلہ 
ی

 ۔ نمائندیک

 جانے گا۔   کو بند ہو   2023اگست  31اگر یہ تجویز منظور ہوجاتی ہے تو براڈ واٹر پرائمری اسکول  ل عم

 

 مساوات ےک اثرات یک تشخیص 

ے کرنے میں مساوات ایکٹ   ، '   2010مقایم اتھارتر کو ان تجاویز کا تعیں میں مقرر    149'( یک دفعہ  PSED)پبلک سیکثر ایکویلتر ڈیوتر

۔کردہ فرائض کا   ورت ہے ام' کرنے یک ضے اس تجویز ےک مساوات ےک مضمرات اور کیس بیھ مناسب تخفیف یک نشاندیہ    'مناسب احثی

لئے مشاورتی عمل ےک ایک حےص ےک طور پر مساوات ےک اثرات کا جائزہ لیا گیا ہے ، جس پر ہم اس مشاورت ےک حےص ےک   کرنے ےک 

۔   طور پر خیاالت حاصل کر رہے ہیں

 

اک کرنے ےک لئ  کس طرح اپنے خیاالت کا   اشتر

یہ    کو   نومثے   12کونسل  وانڈس ورتھ   ۔ 
ی

وع کرے یک مشاورت رسر لئے  حاصل کرنے ےک  پر رانے  تجاویز    کو   2022نومثے    29تجویز کردہ 

 بند ہو جانے گا۔  

 :  آپ اپنے خیاالت اس ےک ذریےع دے سکئر ہیں

 

 

 

 

 

 



 

 

 رسکاری

 کہ آپ آن الئن رسوے کو   ںیکر   حوصلہ افزاتے  آن الئن رسوے: ہم آپ یک •
ی

ےک

 https://haveyoursay.citizenspace.com/wandsworthcsd/broadwater ادہیےک سب ےس ز  نے ید االتی پر اپنے خ  

 ۔ ںیےک طور پر مکمل کر  قہیموثر اور محفوظ طر 

  ہوسکتی  ابیکرےک دست  فونیلیپر ٹ 02088717316 ا یکرےک   ل یم یپر ا consult@wandsworth.gov.uk اںیر ہارڈ کاپدرخواست پ •

تو 'براڈ  یں افرس ےک پاس پہنچ ےک آپشن کا انتخاب کرنا چاہنے اور جب وہ کیس کہ کال کرنے والوں کو داخلہ اور منتقیل  ںی)براہ کرم نوٹ کر  یں ہ

 (۔ںی' ےس رجوع کر شن یواٹر کنسلٹ

کت۔ یں م بی تقر  مشاورتی  یں اسکول م یبجے براڈ واٹر پرائمر  7-5.30شام  2022اکتوبر  19بدھ  •  رسر

 

لئے کابینہ یک قیادت ےک ساتھ  اس مشاورتی مرحےل کو مکمل کرنے ےک بعد، تمام خیاالت پر مکمل طور پر   غور کیا جانے گا اور بچوں ےک 

لئے قانوتے تجاویز شائع کرنا ہے یا نہیں   کہ آیا ان تبدیلیوں ےک 
ی

   ۔مشاورت میں بچوں یک خدمات ےک ڈائریکثر فیصلہ کریں ےک

 
ی

 ہم کس ےس مشورہ کریں ےک

گورننگ بورڈ، دیگر مقایم اسکولوں اور ٹریڈ یونینوں ےس مشاورت کر  مقایم اتھارتر طلباء، والدین اور نگہداشت کرنے والوں، عمےل،  

۔ ۔  ریہ ہے  ہم دورسے گروپوں ےک ساتھ ساتھ وسیع تر مقایم برادری ےس بیھ مشاورت کر رہے ہیں

 

 مجوزہ مشاورت یک ٹائم الئن 

 

 ٹائم الئن  رسگریم 

 2022نومثے   29اکتوبر تا   12 قبل از اشاعت مشاورت

 ئں بچوں ےک ل   ئں شائع کرنے ےک ل  ز یتجاو   قانوٹے   ئں ےک ل  وںیلیان تبد
آف   کت  یآراء اور ڈائر   مشاورت ےس مشاورٹر   یک  ادتیق  یک  نہیکاب

 ۔ یں کا جائزہ ل  صلیکردہ ف  ضیتفو  ئں چلڈرن رسورسے ےک ل
 

 2022دسمثے 

 رسیم مشاورت 
 
 

 

   2023جنوری 

 رسیم مشاورت ےک نتائج پر فیصلہ۔   -ایگزیکٹو کمیٹ  
 

 

 ء  2023فروری    - ایگزیکٹو 

 

 

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

