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 سرکاری

SSA   ورت ہ  مساوات کا اثر اور تجزیہ یک ضر
 

 بچوں یک خدمات  نظامت 

 تعلیم خدمت کا عالقہ 

  بندشیک تجویز کردہ  براڈ واٹر پرائمری اسکول  رسوس / پالییس / فنکشن کا جائزہ لیا جا رہا ہ  

 وانڈس ورتھ رسوس / پالییس کس بورو پر الگو ہوتی ہ  

 ایڈم ویلز  شامل عملہ  کو تیار کرنر می    EINAاس  

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

 

پالییس اور جائزہ مینیجر یک طرف ےس منظور شدہ  
 تاری    خ 

پر   EINAپالییس اور جائزہ مینیجر ےک ذریعہ تمام 
 چاہئیے 

 دستخط کیے جانے

 2022اکتوبر  7

ز ےک بورڈ کو پیش کردہ تاری    خ    ڈائریکٹر

 
 خالصہ  .1

 

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

۔ اگر  دی جاتی ہے تو ، یہ مقایم طلباء کو  اسکول یک منظوری دے خصویصاسکول ےک لیے دوبارہ ترتیب دینا ہے
  خصویص پیچیدہمقامات فراہم کرے گا جن میے بورو میے بڑھتی ہوتے طلب کو پورا کرنے ےک لیے  190تقریبا 

وریات   ضے
 

 ۔ ہوں یک
 

ےک ساتھ بچوں ےک لیے ہماری اجتمایع خواہشات یک طرف ےس حوصلہ افزاتے یک جاتی ہے کہ وہ   SENDیہ تجویز 

وریات کو مقایم طور پر پورا کریں، انہیے اپنے خاندانوں اور دوستوں ےک قریب رکھیے اور ایک پائیدار اسکول   اپتے ضے

ورت ہے   ۔ ےک نظام کو برقرار رکھنے یک ضے

 

یک وجہ ےس اب ہمارے اپنے موجودہ خصویص اسکول یک فراہیم ےک اندر کافے    ماہر مقامات یک طلب میے اضافے 

۔ فے    آزاد اسکولوں میے جگہوں کو کمیشن کرنا پڑ رہا ہے
صالحیت نہیے ہے ، اور ہمیے وانڈس ورتھ ےس باہر ، اکثر

لیے طویل فاصےل ےک ساتھ ہمارے بہت ےس نوجوانوں کو اپتے برادریوں ےس دور اسکولوں میے جانے ےک   SENDالحال، 

. یہ نہ ضف ایک مایل قیمت پر آتا ہے بلکہ، زیادہ اہم طور پر، بچوں کو، ان ےک خاندانوں اور   کا سفر کرنا پڑتا ہے

 ۔ہمارے مقایم اسکولوں کو بھ 

 

ورت لندن بھر میے مرکزی دھارے ےک پرائمری اسکولوں میے طالب علموں    SENDاضافے ماہر  یک فراہیم یک یہ ضے

۔ یہ برییک گرتی  ٹ اور وباتے امراض ےک  گز ہوتے تعداد ےک ساتھ ہوتے ہے ، جس میے وانڈس ورتھ بھ شامل ہے

نتیجے میے خاندانوں ےک شہر چھوڑنے یک وجہ ےس ہوا ہے اور اس ےک نتیجے میے پرائمری اسکول یک جگہوں یک اضافے  

۔    تعداد میے اضافہ ہوا ہے

 

، ہمیے فیص   ےک لیے
ورت ہے کہ  ان دو مسائل کو حل کرنے لہ کن کاررواتے کرنے اور تخلیقی طور پر سوچنے یک ضے

 میے اضافے اسکول یک  
وری ماہر بھیجنے یک صالحیت کو محفوظ بنانے ےک ساتھ ساتھ پرائمری سیکثر اضافے ضے

. براڈ واٹر اسکول سائٹ یک بحایل ےک لیے یہ تجویز ان دونوں مقاصد کو حل کرنے ےک قاب ل  جگہوں کو کم کرنے ےک لے

وری ہے کہ یہ ضف ان وجوہات یک بناء پر ہے کہ یہ تجویز تیار یک گتے   ہے اور کونسل ےک لیے یہ بہت واضح ہونا ضے

 ۔ تھ، اور یہ تعلیم ےک معیار، یا اسکول ےک عمےل اور قیادت پر کوتے عکایس نہیے ہے 
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  اور مستقبل میے  ہم اس مشاورتی مرحےل ےک ذریےع متاثرہ افراد ےک خیاالت اور خدشات کو سنیے ا
ور ان پر عمل کرنے

۔ ہم سمجھنی    ےک لیے پرعزم ہیے
ے دہاتے فراہم کرنے  ےک لیے تفصیالت اور یقیے

کیس بھ تبدییل ےک خطرے کو کم کرنے

 لیکن یہ بھ  
 

ہیے کہ یہ تجویز المحالہ براڈ واٹر اسکول کمیونتر ےک بچوں ، والدین اور اساتذہ پر اثر انداز ہویک

۔ یہ مشکل فیصےل وانڈس    یے ہ  تسلیم کرنی 
 

کہ کیس بھ تجویز کو کبھ بھ عالمگثے حمایت حاصل نہیے ہویک

۔   ورتھ میے تمام بچوں اور خاندانوں ےک وسیع تر مفاد میے کیے گیے ہیے

 
 EINA   ۔  چونکہ نے پایا ہے کہ

 
  طلباء یک  BMEاسکول یک مجوزہ بندش ےس اسکول ےک موجودہ طلباء متاثر ہوں ےک

 یک جاتی ہے لہذا یہ ممکنہ   BMEمیے   وارڈ مردم شماری پروفائل ےک مقابےل 2011  آبادی میے 
 

طلباء یک زیادہ نمائندیک
۔  مقایم درخواست دہندگان پر پڑنے واےل اثرات کو کم کرنے ےک   BMEطور پر  طلباء کو منقے طور پر متاثر کرسکتا ہے

ے دہاتے کراتے ہے کہ مو  جودہ طلباء اور مستقبل میے متوقع طلباء یک تعداد ےک لیے  لیے ، کونسل نے خود کو یہ بھ یقیے
۔   جگہیے موجود ہیے

 میے کافے
وری اس تجویز کو اسکول یک سائٹ کو مقایم عالفی ماہر بھیجنے یک     SENDاضافے ضے

ےک   SENDکیا گیا ہے جس ےس    ےک لیے دوبارہ استعمال کرنے یک تجویز ےس بھ منسلک صالحیت کو محفوظ بنانے 
 ساتھ طلباء ےک لیے مثبت اثر پڑے گا۔

 
 مشاورت ےک تابع ہیے 

   کو اس ےس کیس بھ اضافے نتائج ےک ساتھ اپ ڈیٹ کیا جانے گا    EINAاور اس  تجاویز قانوتے
 ۔

 
 شواہد جمع کرنا اور مشغولیت  .2

 
a .ٹا،یڈ مثال ےک طور پر، قویم ؟ی  گیے ہ  ی  ثبوت استعمال ک ا یک  ی  ےک ل صیاس تشخ DataRich  ا ی DataWand  

 ۔ٹا یڈ مقایم ع یےک ذر 

  

 ماخذ  ثبوت 

.  کونسل ےک داخےل  2022اسکول یک مردم شماری متے  عمر ےک اعداد و شمار 

 ےک اعداد و شمار 

.  کونسل کوائف  2022اسکول یک مردم شماری متے  معذوری

 بھیجیے 

 2022اسکولوں یک مردم شماری متے  جنس

.  قویم مردم  2022اسکول یک مردم شماری جنوری   نسل / نسل 

 Dataء ےک اعداد و شمار )بذریعہ   2011شماری 
Wand  ) 

ء ےک اعداد و شمار )بذریعہ    2011قویم مردم شماری   مذہب اور اعتقاد 
Data Wand) 

 
b ؟. آپ نر اپنر تشخیص ےک حےص ےک طور پر کس ےک ساتھ مشغول اور مشورہ کیا  ہ 
 

: اشاعت ےس قبل مشاورت اور قانوتے تجاویز یک اشاعت ےک بعد مزید 
 

وط ہویک   4یہ تجویز دو مشاورتوں ےس مشر
 ہفتوں یک مدت۔
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ورت کا تجزیہ  .3  ضر
 بڑھانر ےک لیے  

ے
رہائشیوں ےک اس گروپ پر ممکنہ اثرات اور اثرات کو کم کرنر اور مساوات ، تنوع اور شمولیت کو آگ

 اٹھانے گیے اقدامات 
 

 نتائج  محفوظ گروپ 

۔   یے عمر ےک نوجوانوں ےک ل سال یک  11ےس   3اسکول   عمر  جگہ فراہم کرتا ہے
 

سال ےک اختتام   یمیتعل  23/ 22تک جو  5ےس  ہیسال ےک استقبال یے بجے ہ  137  یے م  اسکول
۔  ی پر براڈ واٹر پرائمر 

 
 اسکول ےک بند ہونے ےس متاثر ہوں ےک

 
- 0 یے کرتا ہے جس م   ز یتجو  مقدار یک  کافے   جگہوں یک یے اسکولوں م کا کام مقایم  یار یت
1km  1.5-0اور  اںیآسام  324 یے گھر ےس اسکول ےک فاصےل مkm    گھر ےس اسکول ےک

 ۔ یے ہ اںیآسام  622 یے حد م  عمر یک یک  5سال   -  ہیاستقبال یے فاصےل م

واےل   EHCP .بچہ تشخیص ےک تحت ہے  1ہے اور   EHCP٪( بچوں میے 4) 6براڈ واٹر میے  معذوری 
 ہیے ، جن پر ہم اپنے داخےل یک منصوبہ بندی میے غور   4میے ےس  6

بچوں ےک بہن بھاتے
۔  ان خاندانوں ےک ساتھ اسکول یک ترجیحات پر پہےل یہ تبادلہ خیال کیا گیا ہے  

 
کریں ےک

۔ ضف  والدین ایک ایےس اسکول یک    1اور ان ےس اسکولوں یک ایک رینج پھیل گتے ہے
 جو ان ےک قریب ترین نہیے ہے اور لہذا تبدیلیوں کا نقل و حمل پر  درخواست کر رہے ہیے 
 کم ےس کم اثر پڑے گا۔ 

 
٪  14یک اسکول یک مردم شماری ےک مطابق ، اس ےک عالوہ ، اسکول میے   2022متے 

۔    SENطلباء کو  سپورٹ حاصل کرنے واےل   SENیا   EHCPیک حمایت حاصل ہوتی ہے
طلباء کا تناسب وانڈس ورتھ ےک تمام پرائمری اسکولوں ےک پروفائل ےس ملتا جلتا ہے جو  

تیب   ٪ تھے۔ 14٪ اور 4متے میے بالثی

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

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

دوبارہ   صنف
 تفویض 

 الگو نیہ

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  یاتنسل / نسل
 واےل اسکولوں اور اکیڈمیوں میے طلباء یک نسیل خراتے مندرجہ ذیل تھ: 
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(  یک قویم مردم   2011یہ  شماری ےک مطابق ٹوٹنگ براڈوے وارڈ )جہاں اسکول واقع ہے
 :  اور وانڈس ورتھ بورو یک نسیل خراتے ےس موازنہ کرتا ہے

 
 

 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 یا سیاہ فام  
 برطانوی 

15% 11% 

 %5 %5 مخلوط 

 %71 %51 سفيد 

 %2 %3 دیگر__________ 

مذہب اور اعتقاد، 
 بشمول غٹ  اعتقاد

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

 
۔ عقیدے یا مذہب ےک   براڈ واٹر اسکول ایک غثے فرقہ وارانہ کمیونتر پرائمری اسکول ہے

  شائع کردہ داخےل ےک معیار کا استعمال حوالہ ےک بغثے کمیونتر اسکولوں ےک لیے کونسل ےک 
۔   ہیے

 کرنی ہونے اسکول ےک مقامات مختص کیے جانی
 

۔  تاہم، یہ اعداد و شمار اسکولوں یک مردم شماری میے جمع نہیے کیے جانی  یک    2011  ہیے
  ٪ 17٪ رہائیسر عیساتے ، 42مردم شماری ےس پتہ چلتا ہے کہ ٹوٹنگ براڈ وے وارڈ میے  

 ٪ کوتے مذہب نہیے تھے۔ 25اور   ٪ ہندو 7،  مسلمان
 

 الگو نیہ جنیس رجحان 

گروپوں می  یعنر  
رسوس   LGBTپرانر 

ر یا  ، سیاہصارفی 
اقلینی  اور  ایشیاتے 
 ۔نوجوان مرد نسیل 

 الگو نیہ

 
 اعداد و شمار کا خال 

 

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

 الگو نیہ الگو نیہ
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 اثر .4
 

 نیگیٹیو پازیٹو محفوظ گروپ 

قویم اسکول داخلہ کوڈ ےک مطابق، اسکول   عمر
ےک مقامات کو شائع شدہ داخےل ےک معیار کا  
   . استعمال کرنی ہونے مختص کیا جاتا ہے
مجوزہ تبدیلیوں کا تعلق پرائمری قانوتے  

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

اندر کام   ہے جو ایک قانوتے فریم ورک ےک
۔ وانڈس ورتھ کمیونتر اسکولوں ےک   کرتا ہے
لیے داخلہ اتھارتر ہے اور نررسی ، پرائمری  
یم اسکولوں میے طلباء ےک داخےل  

ے اسثر میے
۔   ےک لیے انتظامات اور معیار موجود ہیے

 
سال بھر ےک گروپوں میے اچھے مقایم  

 جگہیے موجود ہیے جو براڈ  
اسکول میے کافے

٪  85ٹ کرنے ےک لیے واٹر گروپ کو ایڈجس 
  1.5کلومیثر ےک اندر اندر اور   1اپنے گھر ےک 

٪ اسکول پیش  97کلومیثر ےک اندر اندر 
. فے الحال ، براڈ واٹر گروپ کا    ہیے

کرنی
کلومیثر ےک اندر   1اسکول ےک  ٪ 19ضف 

۔  رہتا ہے

کیس بھ اسکول یک بندش ےک نتیجے میے  
ورت  ہوتی  بجے کو اسکول تبدیل کرنے یک ضے

وہ ان یک تعلیم میے خلل ڈال سکتا   و ہے ت
۔ تاہم، اس اثر کو کم کرنے  ےک لیے ہم    ہے

  منتقیل یک منصوبہ بندی پر بچوں ےک لیے 
    عمےل ےک ساتھ 

 
کیونکہ وہ ایک    کام کریں ےک

 ہیے  
سیکھنے  اور  نیے اسکول میے منتقل ہونی

   . ہیے ےک مثبت مواقع ےک بارے میے سوچنی 
جانے کا ارادہ  اگر وہ ایک یہ اسکول میے 

کت   رکھنی ہیے تو یہ بندش براڈ واٹر میے رسر
کرنے واےل طلباء ےک بہن بھائیوں کو متاثر  
۔  کونسل اس بات کو یقیتے   کرسکتی ہے

 کہ کیس بھ نے گھر طالب علم ےک  
 

بنانے یک
لیے مناسب دفعات موجود ہوں۔ وہ اس  

 کہ والدین یک ترجیح  
 
بات کو یقیتے بنائیے ےک

الت جیےس بہن بھائیوں پر  اور خانداتے حا
غور کیا جاتا ہے جب اسکول یک جگہوں یک  
پیشکش یک جاتی ہے تاکہ خاندانوں پر اثرات  

 ےس کم کیا جا سےک. کو کم
 

مقایم درخواست دہندگان پر پڑنے واےل  
اثرات کو کم کرنے ےک لیے ، کونسل نے خود  
ے دہاتے کراتے ہے کہ موجودہ   کو یہ بھ یقیے

میے متوقع طلباء یک  طلباء اور مستقبل 
 جگہیے  

 میے کافے
تعداد ےک لیے مقایم عالفی

۔     موجود ہیے
 

والدین کو ایک آزاد اپیل پینل میے اپیل کرنے  
 کا حق بھ 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 ہے یا ماہر یک  

  . کت یک جاتی ہے واےل   EHCPفراہیم میے رسر
بچوں ےک لیے تعلییم فراہیم کو محفوظ 

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

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

۔  ہوتی ہے
 

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

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

ےک بہن بھاتے
۔ 
 
 بندی میے غور کریں ےک

ان خاندانوں ےک ساتھ اسکول یک ترجیحات 
پر پہےل یہ تبادلہ خیال کیا گیا ہے اور ان ےس  

۔ اسکولوں یک ا ضف   یک رینج پھیل گتے ہے
ایک ایےس اسکول یک درخواست  والدین  1

کر رہے ہیے جو ان ےک قریب ترین نہیے ہے  
نقل و حمل پر کم ےس کم  اور لہذا تبدیلیوں کا  

 پڑے گا۔  اثر 
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  کرنے  ےک لیے دوبارہ استعمال   محفوظ بنانے 
کیا گیا ہے جس    یک تجویز ےس بھ منسلک 

مثبت   باء ےک لیے ڈی ےک ساتھ طل SENےس 
 اثر پڑے گا۔ 

کو داخلہ    جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے ، بچوں سابق ایس
کوڈ ےک مطابق اسکول یک جگہ مختص یک  

۔  مجوزہ تبدیلیاں  جنس ےس متعلق  جاتی ہے
۔   مخصوص  مقامات جنس ےک  نہیے ہیے

 . حواےل ےک بغثے مختص کر رہے ہیے 

 کوتے شناخت نہیے 

Gender   دوبارہ
 تفویض 

  الگو نیہ

شادی اور شہری  
اکت داری   رسر

  الگو نیہ

 
 

  الگو نیہ حمل اور زچگ

قویم داخلہ کوڈ ےک مطابق  داخلہ ےک معیار،  یاتنسل / نسل
نسل یا  ،  ےک مطابققانون سازی   ایکاور 

اسکول یک جگہوں   نسل ےک حوالہ ےک بغثے 
کو مختص کرنے ےک لیے استعمال کیا جاتا  

 . ہے 
 
 

اسکول یک مجوزہ بندش ےس اسکول ےک  
۔  چونکہ  

 
موجودہ طلباء متاثر ہوں ےک

BME   یک 
 

طلباء یک آبادی میے زیادہ نمائندیک
طلباء   BMEجاتی ہے لہذا یہ ممکنہ طور پر  

۔  کو منقے طور پر متاثر کرسکتا ہے
 

مقایم درخواست دہندگان پر پڑنے واےل  
اثرات کو کم کرنے ےک لیے ، کونسل نے خود  
ے دہاتے کراتے ہے کہ موجودہ   کو یہ بھ یقیے

یک    طلباء اور مستقبل میے متوقع طلباء
 جگہیے  

 میے کافے
تعداد ےک لیے مقایم عالفی

۔  سال بھر ےک گروپوں میے اچھے   موجود ہیے
 جگہیے موجود ہیے  

مقایم اسکول میے کافے
جو براڈ واٹر گروپ کو ایڈجسٹ کرنے ےک  

کلومیثر ےک اندر اندر    1٪ اپنے گھر ےک 85لیے 
٪ اسکول  97کلومیثر ےک اندر اندر   1.5اور 

. فے ا   ہیے
لحال ، براڈ واٹر گروپ کا  پیش کرنی
کلومیثر ےک اندر   1٪ اسکول ےک  19ضف 

۔  رہتا ہے
 

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

 
۔   وط ہیے  یہ تجاویز قانوتے مشاورت ےس مشر
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مذہب اور اعتقاد، 
 بشمول غٹ  اعتقاد

مذہتے  اس بندش ےک نتیجے میے عالفی میں
   اسکولوں

 
 ۔  یک تعداد میے کیم نہیے آنے یک

 
 جگہیے  

غثے فرقہ وارانہ اسکولوں میے کافے
یک جگہوں یک    موجود ہیے اور اس طرح

 میے  
تالش کرنے واےل خاندانوں ےک لیے عالفی

 ۔ بھ موجود ہیے  متعدد عقائد ےک اسکول  

 

  الگو نیہ جنیس رجحان 

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

 

 آخری تاری    خ  لیڈ آفیرس عمل 

 EHCP پر غور کرنے ےک   اور محفوظ جگہ واےل بچوں ےک لیے اسکول یک ترجیحات
 ۔ےک ساتھ کام کریں SENCOلیے 

ڈیبوراہ  
 جانسن 

 جوالتے  23

   

   

 
 (مکمل  مناسب ےک طور پر  -)اختیاری سیکشن  مشاورتمزید  .6

 

 مشاورت یک تاری    خ  یک منصوبہ بندی یک گنے ہ   مشاورت  

 ء 2022نومثے   29اکتوبر تا   12 اشاعت ےس قبل مشاورت

 ء 2023جنوری  رسیم مشاورت 

 
 


