Consultation booklet 2.3 final - Punjabi

ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਲਈ
ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ
ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ

ਐੱਲਰਟਨ ਹਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੂਲ ਕ ਿੱ ਚ ਪ੍ਿੱ ਿੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਾਧਾ ਿੀਤਾ ਜਾ ੇ
ਸਤੰ ਬਰ 2019 ਤੋਂ
ਸਲਾਹ ਮਸ਼ ਰੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ 23 ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ 04 ਮਈ 2018
ਇਹ ਿੰ ਸਲਟੇਸ਼ਨ ਡਾਿੂਮੈਂਟ (ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰੇ ਾਲਾ ਦਸਤਾ ੇਜ਼) ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਿੰ ਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਿਾਰਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਫੈਂਸਲਾ ਿਰਨ ਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਰਪ੍ਾ ਿਰਿੇ ਆਪ੍ਣੇ ਕ ਚਾਰ 04 ਮਈ 2018 ਸ਼ਾਮੀ 4 ਜੇ ਤਿ ਦੇ ਕਦਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਕਚਆ ਜਾ ਸਿੇ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਜਜਸ ਸੁਝਾਅ ਬਾਰੇ ਪੁੁੱ ਛ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਇਸ ਸਥਾਨਿ ਏਰੀਏ ਕ ਿੱ ਚ ਲਮੇਂ ਸਮੇਂ ਾਲੀ ਹੋਰ ਾਧੂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੂਲ ਦੀਆਂ ਥਾ ਾਂ ਾਲੀ ਲੋ ੜ ਨੂੰ ਹਿੱ ਲ ਿਰਨ ਲਈ ਲੀਡਜ਼ ਕਸਟੀ ਿੌ ਕਸਂਲ ਸੁਝਾਅ
ਂ ਰੀ
ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂਅਰ ਐਲਟਰਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੂਲ ਨੂੰ ਪ੍ਿੱ ਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਤਮਾਨ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰਸੈਪ੍ਸ਼ਨ ਕ ਿੱ ਚ 60 ਥਾ ਾਂ (2 ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਐਟ

(2ਐੱਫ ਈ) ਤੋਂ 90 ਥਾ ਾਂ (3ਐੱਫ ਈ) ਕ ਿੱ ਚ ਸਤੰ ਬਰ 2019 ਤੋਂ ਧਾ ਕਦਤਾ ਜਾਏ । ਫੇਰ ਸਿੂਲ ਕ ਿੱ ਚ ਬਿੱ ਕਚਆਂ ਦੀ ਿੁਿੱ ਲ ਕਿਣਤੀ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਿੱ ਧ
ਜਾਏਿੀ ।

ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕ ਚਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਿੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਤਮਾਨ ਥਾਂ ਤੇ ਕਜਸ ਤਰਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਾਧੂ ਕ ਕਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਿਮੋਡੇਟ

(ਪ੍ਰਬੰਧ ਿਰਨਾ) ਿਰ ਸਿੀਏ ਫੇਰ ੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਾਂ ਿੇ ਲ ਸੰ ਿੇਤਿ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਿਿੱ ਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਤਕਨਧਤਾ ਨਹੀਂ ਿਰਦਾ ਕਿ ਅੰ ਤ ਕ ਿੱ ਚ ਇਸ
ਦਾ ਰੂਪ੍ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋ ੇਿਾ। ਇਿ ਇਸ ਆਪ੍ਸ਼ਨ (ਚੋਣ) ਤੇ ਕ ਚਾਰ ਿੀਤਾ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੈ, ਕਜਸ ਦੀ ਸੰ ਭਾ ਨਾ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਜਥੇ ਪ੍ਕਹਲੋਂ ਕਨਊ

ਹਾਈ ਡ
ੁਿੱ ਪ੍ਿੱ ਬ ਹੋਇਆ ਿਰਦਾ ਸੀ ਉਥੇ ਿਕਮਉਕਨਟੀ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਕਚਲਡਰਨਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੁੜ-ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਜਹੜੇ ਿਕਮਉਕਨਟੀ
ਲਈ ਿੱ ਧ ਸੁਕ ਧਾ ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰ ਸਿਣਿੇ । ਇਸ ਿੰ ਸਲਟੇਸ਼ਨ (ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰਾ) ਦੇ ਕਹਿੱ ਸੇ ਿੱ ਜੋਂ ਅਸੀਂ ਿਕਮਉਕਨਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਫਰੈਂਡਜ਼ ਆਫ
ਐੱਲਟਰਨ ਿਰੇਂਜ ਫੀਲਡਜ਼ ਅਤੇ ਕਚਲਡਰਨਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਟਰਸਟੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਕ ਚਾਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਿਿੱ ਲ ਬਾਤ ਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ।

ਕਜਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਇਸ ਬੁਿੱ ਿਲੈ ਟ (ਕਿਤਾਬਚਾ) ਕ ਿੱ ਚ ਕਦਤਾ ਕਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਿਹਾਂਿੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਕ ਚਾਰ ਿਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਜਹੜੇ ਜਨਤਿ
ਡਰਾਪ੍-ਇਨ ਸੈਸ਼ੰਜ (ਕਬਨਾਂ ਐਪ੍ੋਆਇੰ ਟਮੈਂਟ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਜਾਣਾ) ਿਰਾਂਿੇ ਉਹਨਾਂ ਕ ਿੱ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਿ ਕ ਿੱ ਚ ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ ਾਿਤ
ਿਰਾਂਿੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਕ ਚਾਰ ਦੇ ਸਿੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਜ਼ਆਦਾ ਪ੍ਤਾ ਿਰ ਸਿੋ ।
ਕਸੂੰ ਲਟੇਸ਼ਨ ਪਰਣਾਲੀ
ਅਸੀਂ ਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਿੈਰ-ਰਸਮੀ ਿਸੰ ਲਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕ ਿੱ ਚ ਹਾਂ । ਇਹ 4 ਮਈ 2018 ਤਿ ਚਲੇ ਿੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ੇਰਟ
ੈਂ ਸ (ਮਾਤਾਕਪ੍ਤਾ), ਸਥਾਨਿ ਕਨ ਾਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰ ਬੰ ਕਧਤ ਪ੍ਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਿੌਂ ਕਸਲ ਨਾਲ ਇਨਹਾਂ ਸੁਝਾ ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪ੍ਣੇ ਕ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਿਰਨ ਦਾ ਅ ਸਰ
ਕਮਲੇ ਿਾ ।

ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਅਰ ਐੱਲਰਟਨ ਹਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੂਲ ਕ ਿੱ ਚ ਹੋਰ ਕਜ਼ਆਦਾ ਬਿੱ ਕਚਆਂ ਲਈ ਥਾ ਾਂ ਧਾਉਣ ਾਲੇ ਕਸਧਾਂਤ ਬਾਰੇ

ਆਪ੍ਣੇ ਕ ਚਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਿਕਹ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਜੇਿਰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਲੈ ਕਨੰਿ ਸਟੇਜ ਤਿ ਪ੍ਹੁੰ ਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਲੈ ਕਨੰਿ ਐਪ੍ਲੀਿੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਕਹਿੱ ਸੇ ਿੱ ਜੋਂ
ਕ ਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਟਿੱ ਪ੍ਣੀ ਿਰਨ ਦਾ ਅ ਸਰ ਕਮਲੇ ਿਾ ।

ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਿਹੋਲਡਰਾਂ (ਕਜਨਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿੱ ਤ ਹਨ) ਨੂੰ ਪ੍ੁਿੱ ਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਸਣ:
•

ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੂਲ ਨੂੰ ਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਕਹਮਤ ਹੋ ਜਾਂ ਅਸਕਹਮਤ ਹੋ ਅਤੇ

•

ਉਨਹਾਂ ਕ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਿੀ ਿਾਰਣ ਹਨ

ਰੈੱਸਪ੍ਾਂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਕ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਿਾਰਣਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਦੀ ਕਰਪ੍ੋਰਟ ਕਤਆਰ ਿੀਤੀ ਜਾਏਿੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ੀ ਿੀਤਾ ਜਾਏਿਾ ਕਿ ਕਿ ੇਂ ਕਿੰ ਨੇ ਮੁਿੱ ਕਦਆਂ

ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਿਾਬਲੇ ਕ ਿੱ ਚ ਘਿੱ ਟ ਿੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਜੇਿਰ ਅਿੱ ਿੋਂ ਹੋਰ ਿੰ ਮ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ੇ ਅਤੇ ਿੌ ਕਸਂਲ ਦੇ ਐੱਿਜ਼ੇਿਕਟ ਬੋਰਡ ਿੱ ਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਕ ਚਾਰ

ਿੀਤਾ ਕਿਆ ਹੋ ੇ । ਐੱਿਜ਼ੈਿਕਟ ਬੋਰਡ ਫੈਂਸਲਾ ਿਰਨ ਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਂਸਲਾ ਿਰੇਿਾ ਕਿ ਿੰ ਸਲਟੇਸ਼ਨ ਾਲੇ ਰਸਮੀ ਕਹਿੱ ਸੇ ਤਿ ਜਾ ੇ ਜਾਂ ਨਾਂ
ਜਾ ੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੈੱਪ੍ਰੇਜ਼ਟ
ੈਂ ੇਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਿਕਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਕਜਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਿ ਸਟੈਚਟ
ੂ ਰੀ (ਿਾਨੂੰਨੀ) ਨੋਕਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਾਕਸ਼ਤ ਿੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ । ਇਹ

ਸਟੇਜ ਿਾਨੂੰਨ ਿੱ ਲੋਂ ਕਨਰਧਾਕਰਤ ਿੀਤੀ ਿਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਰ ਹਫਤੇ ਤਿ ਚਲਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਝਾਅ ਲਈ ਰਸਮੀ ਜੁਆਬ, ਕਜਹੜੇ
ਰੈੱਪ੍ਰੇਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਦਤੇ ਜਾ ਸਿਦੇ ਹਨ ।

ਰੈੱਪ੍ਰੇਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਜਹੜੀਆਂ ਕਟਿੱ ਪ੍ਣੀਆਂ ਿੀਤੀਆਂ ਿਈਆਂ ਹਨ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਐੱਿਜ਼ੈਿਕਟ ਬੋਰਡ ਿੋਲ ਕਰਪ੍ੋਰਟ

ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਇਹ ਫੈਂਸਲਾ ਿਰੇਿਾ ਕਿ ਿੀ ਅਿੱ ਿੇ ਹੋਰ ਿੱ ਕਧਆ ਜਾ ੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਂਸਲਾ ਚਾਰ ਹਫਤੇ ਾਲਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ
ਦੋ ਮਹੀਕਨਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਰਨਾ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਿਰ ਇਹ ਿੁਿੱ ਝ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਿੂਲ ਐੱਡਜੂਡੀਿੇਟਰ (ਫੈਂਸਲਾ ਿਰਨ
ਆਕਖਰੀ ਫੈਂਸਲਾ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ ।
ਜੇਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਤਬਦੀਲੀ

ਾਲਾ) ਇਸ ਬਾਰੇ

ਾਲੇ ਕਸਧਾਂਤ ਤੇ ਿੰ ਮ ਿਰਨ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਿਰ ਕਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਜ਼ਆਦਾ ਕਫਜ਼ੀਿਲ

ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਿਕਮਸ਼ਨ ਿੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਿੰ ਮ ਿਰਨ ਲਈ ਲਿਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ਕਜ ੇਂ ਕਿ ੇਰ ੇ ਾਲਾ ਕਡਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਾਲੀਆਂ ਕਰਪ੍ੋਰਟਾਂ,

ਸੜਿਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਿਣ ਆਕਦ । ਸਿੂਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਿੱ ਖ ਸਟੇਿ ਹੋਲਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਡਜ਼ਾਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ (ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਦੇ ਕਹਿੱ ਸੇ ਿੱ ਜੋਂ ਿੰ ਸਲਟ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਜੇਿਰ ਪ੍ਲੈ ਕਨੰਿ ਪ੍ਰਕਮਸ਼ਨ (ਇਜਾਜ਼ਤ) ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਲੈ ਕਨੰਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱ ਭ ਸਥਾਨਿ ਕਨ ਾਸੀਆਂ
ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਕਲਖਤੀ ਨੋਕਟਸ ਦੇਣਾ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ ।
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ਜਪਛੋਕੜ
ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਪੁੱ ਕੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਜਜਹੜੀਆਂ ਪਜਹਲੇ ਹੀ ਕਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ।
ਕਪ੍ਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਰੌਂਢੇ ਪ੍ਲੈ ਕਨੰਿ ਏਰੀਆ ਕ ਿੱ ਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੂਲ ਦੀਆਂ ਥਾਂ ਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਜੁਆਬ ਕ ਿੱ ਚ, ਕਜ ੇਂ ਇਥੇ ਕ ਖਾਇਆ ਕਿਆ ਹੈ
ਿੌਂ ਕਸਲ ਨੇ 630 ਪ੍ਿੱ ਿੀਆਂ ਥਾਂ ਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਹਨ ।

2012- ਰੌਂਢੇ ਥਰੂ ਸਿੂਲ ਪ੍ਰਮਾਕਣਤ, ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਿੈਂਪ੍ਸ ਆਫ ਐੱਲਮੈਟੇ ਲੇ ਨ ਕ ਿੱ ਚ ਹਰ ਇਿ ਯੀਅਰ ਿਰੁਿੱ ਪ੍ ਕ ਿੱ ਚ 60 ਥਾਂ ਾਂ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਿਸ਼
ਿੀਤੀ ਹੈ, ਕਜਸ ਿਰ ਿੇ 420 ਹੋਰ ਾਧੂ ਥਾਂ ਾਂ ਹੋ ਿਈਆਂ ਹਨ ।

2016 – ਗਲੈਂ ਢਾਓ ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਹਰ ਇਿ ਯੀਅਰ ਿਰੁਿੱ ਪ੍ ਕ ਿੱ ਚ 60 ਥਾਂ ਾਂ ਨੂੰ ਧਾ ਿੇ 90 ਿਰ ਕਦਿੱ ਤਾ ਹੈ ਕਜਸ ਿਰ ਿੇ 210 ਹੋਰ ਾਧੂ
ਥਾਂ ਾਂ ਹੋ ਿਈਆਂ ਹਨ ।

ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਬਲਜ ਥਾਂਵਾਂ ਜਜਨਹਾਂ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਪਜਹਲੋਂ ਕਰ ਜਦੁੱ ਤਾ ਜਗਆ ਸੀ ।
ਬਲਜ ਪ੍ਲੇ ਕਸਜ਼, ਕਜਿੱ ਥੇ ਿੋਈ ਸਿੂਲ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਰਿਾਕਸ਼ਤ ਦਾਖਲੇ ਾਲੀ ਕਿਣਤੀ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਬਿੱ ਕਚਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਜਸ ਨਾਲ ਿਤੀ ਤੌਰ
ਤੇ ਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਜਸ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਿਸ਼ ੀ ਿੀਤੀ ਿਈ ਸੀ ਕਜ ੇਂ ਕਿ ਇਥੇ ਦਕਸਆ ਕਿਆ ਹੈ :
2014 - ਰੌਂਢੇ ਥਰੂ ਸਕੂਲ : 30 ਐਡੀਸ਼ਨਲ (ਹੋਰ ਾਧੂ) ਕਰਸੈਪ੍ਸ਼ਨ ਪ੍ਲੇ ਕਸਜ਼
2015 - ਗਲੈਂ ਢਾਓ ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ : 30 ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਰਸੈਪ੍ਸ਼ਨ ਪ੍ਲੇ ਕਸਜ਼
2015 - ਜਵਗਟਨ ਮੂਅਰ ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ : 30 ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਰਸੈਪ੍ਸ਼ਨ ਪ੍ਲੇ ਕਸਜ਼
2015 - ਹਾਈਫੀਲਡ ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ : 30 ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਰਸੈਪ੍ਸ਼ਨ ਪ੍ਲੇ ਕਸਜ਼
2016 - ਟਾਲਬੋਟ ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ : 30 ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਰਸੈਪ੍ਸ਼ਨ ਪ੍ਲੇ ਕਸਜ਼
2017 - ਇੁੱਮਐਕੁਲੇਟ ਹਾਰਟ ਆਫ ਮੇਰੀ ਕੈਥਜੋ ਲਕ ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ : 30 ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਰਸੈਪ੍ਸ਼ਨ ਪ੍ਲੇ ਕਸਜ਼
2017 - ਮੂਅਰ ਐੱਲਰਟਨ ਹਾਲ ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ : 30 ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਰਸੈਪ੍ਸ਼ਨ ਪ੍ਲੇ ਕਸਜ਼
2018 - ਮੂਅਰ ਐੱਲਰਟਨ ਹਾਲ ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ : 30 ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਰਸੈਪ੍ਸ਼ਨ ਪ੍ਲੇ ਕਸਜ਼ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਿਸ਼ ਿੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ।
ਦੀ ਫਰੀ ਸਕੂਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
2015 ਕ ਿੱ ਚ ਦੀ ਫੇਅਰ ਅਿਸੈੱਸ ਟਰਿੱ ਸਟ ਨੇ ਰੌਂਢੇ ਏਰੀਏ ਕ ਿੱ ਚ ਫਰੀ ਸਿੂਲ ਖੋਲਣ
ਹ ਲਈ ਕਬਡ (ਬੋਲੀ ਦੇਣਾ) ਿੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੀਡਜ਼ ਕਸਟੀ ਿੌਂ ਕਸਲ
ਨੇ ਹੋਰ ਬਦਲ ੇਂ ਸੁਝਾ ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜਿ
ੈ ਟ ਦੇ ਕਡ ੈੱਲਪ੍ ਹੋਣ ਤਿ ਰੋਿ ਕਦਤਾ ਸੀ । ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਪ੍ਲੈ ਕਨੰਿ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਿੱ ਕਦਆਂ ਿਾਰਣ ਹੁਣ ਕਬਡ
ਾਕਪ੍ਸ ਲੈ ਲਈ ਿਈ ਹੈ ।

3-19 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਬੁੱ ਜਿਆਂ ਲਈ ਐੱਲਰਟਨ ਗਰੇਂਜ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਮੂਅਰ ਐੱਲਰਟਨ ਹਾਲ ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਜਮਲਨ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਅ ਬਾਰੇ
ਪਜਹਲੀ ਕੂੰ ਸਲਟੇਸ਼ਨ (ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ) ਦਾ ਕੀ ਬਜਣਆ ਹੈ ?

ਅਿਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨ ੰ ਬਰ 2017 ਕ ਿੱ ਚ ਲੀਡਜ਼ ਕਸਟੀ ਿੌਂ ਕਸਲ ਨੇ ਐੱਲਰਟਨ ਿਰੇਂਜ਼ ਸਿੂਲ ਅਤੇ ਮੂਅਰ ਐੱਲਰਟਨ ਹਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨੂੰ ਕਮਲਾ ਿੇ ਥਰੂ
ਸਿੂਲ ਸਥਾਕਪ੍ਤ ਿਰਨ ਬਾਰੇ ਿੰ ਸਲਟ ਿੀਤਾ ਸੀ । ਕਜਸ ਥਰੂ-ਸਿੂਲ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਕਦਤਾ ਕਿਆ ਸੀ ਉਸ ਕ ਿੱ ਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀਆਂ ਰਤਮਾਨ ਹਰ

ਸਾਲ ਾਲੀਆਂ 60 ਥਾ ਾਂ ਨੂੰ ਧਾ ਿੇ ਹਰ ਸਾਲ 120 ਥਾਂ ਾਂ ਿਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ । ਇਹ ਿੰ ਸਲਟੇਸ਼ਨ 29 ਨ ੰ ਬਰ 2017 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਿਈ ਸੀ
ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਲੀਡਜ਼ ਕਸਟੀ ਿੌਂ ਕਸਲ ਦੇ ਐਿਜ਼ੈਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 7 ਫਰ ਰੀ 2018 ਨੂੰ ਦਿੱ ਸ ਕਦਤੇ ਸੀ ।

ਉਸ ਿੰ ਸਲਟੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਿੁਿੱ ਝ ਪ੍ੇਰਟ
ੈਂ ਸ (ਮਾਤਾ-ਕਪ੍ਤਾ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ-ਉਮਰ ਾਲੇ ਬਿੱ ਕਚਆਂ ਨੂੰ ਿੱ ਕਡਆਂ ਬਿੱ ਕਚਆਂ ਨਾਲ ਥਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਿਰਨ ਨਾਲ
ਂ ਰੀ (120 ਕ ਕਦਆਰਥੀ) ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੇਜ਼ ਚਾਈਲਡ
ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਸੁਿੱ ਰਕਖਆ ਾਲੇ ਮੁਿੱ ਕਦਆਂ ਬਾਰੇ ਕਫਿਰ ਸੀ, ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਚੰ ਤਾ ਾਂ ਸਨ ਕਿ 4 ਫੋਰਮ ਐਟ
ਫਰੈਂਡਲੀ ਐਨ ਾਇਰਨਮੈਂਟ (ਬਿੱ ਕਚਆਂ ਲਈ ਸੁਕ ਧਾਜਨਿ

ਾਤਾ ਰਣ) ਨਹੀਂ ਹੋਏਿਾ ਅਤੇ ਇਹੋ ਕਜਹੇ ਕ ਕਦਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਕਜਨਹਾਂ ਨੇ ਮੂਅਰ

ਐੱਲਰਟਨ ਹਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੂਲ ਕ ਿੱ ਚ ਡੈੱਫ ਅਤੇ ਹੀਅਕਰੰ ਿ ਇਮਪ੍ੇਅਰਡ ਰੀਸੋਰਸ ਤਿ ਜਾਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਉਨਹਾਂ ਤੇ ਨੁਿਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾ ਪ੍ੈ ਸਿਦਾ
ਹੈ । ਇਹ ੀ ਕਚੰ ਤਾ ਾਂ ਜ਼ਾਕਹਰ ਿੀਤੀਆਂ ਿਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਿਰੁਿੱ ਪ੍ ਕ ਿੱ ਚ 120 ਕ ਕਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਾਧੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਿ ਏਰੀਏ ਕ ਿੱ ਚ
ਟਰੈਕਿਿ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਮੁਿੱ ਕਦਆਂ ਤੇ ਨਿਾਰਾਤਮਿ ਪ੍ਰਭਾ

ਪ੍ ੇਿਾ । ਿਈ ਇਹੋ ਕਜਹੀਆਂ ਕਚੰ ਤਾ ਾਂ ਪ੍ਰਿਟ ਿੀਤੀਆਂ ਿਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ

ਨਿਾਰਾਤਮਿ ਪ੍ਰਭਾ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (ਕਮਆਰਾਂ) ਤੇ ਪ੍ੈ ਸਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਿਰ ਥਰੂ ਸਿੂਲ ਸਥਾਕਪ੍ਤ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਿੂਲਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ
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ਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ੀ ਨਿਾਰਾਤਮਿ ਪ੍ਰ ਾਭ ਪ੍ੈ ਸਿਦਾ ਹੈ । ਿੁਿੱ ਝ ਲੋ ਿਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਏ ਕ ਿੱ ਚ ਥਰੂ-ਸਿੂਲ ਸਥਾਕਪ੍ਤ ਿਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ
ਰਤਮਾਨ ਸਿੂਲ ਦਾ ਕ ਸਤਾਰ ਿਰਨਾ ਪ੍ਸੰ ਦ ਿਰਣਿੇ ।

ਕਪ੍ਿੱ ਛਲੀ ਿੰ ਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕ ਅਿਤ ਿੀਤੀਆਂ ਿਈਆਂ ਕਚੰ ਤਾ ਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਕ ਿੱ ਚ ਅਤੇ ਬਿੱ ਕਚਆਂ ਦੀ ਿਿੱ ਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮੂਅਰ ਐੱਲਰਟਨ ਹਾਲ

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੂਲ, ਿ ਰਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਕਸ਼ਪ੍ ਫੀਸ ਨੂੰ ਕ ਕਜ਼ਟਸ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਂਸਲਾ ਿੀਤਾ ਕਿਆ ਕਿ ਇਿ ਾਰੀ ਹੋਰ

ਿੰ ਸਲਟੇਸ਼ਨ ਿੀਤੀ ਜਾ ੇ । ਆਕਖਰੀ ਫੈਂਸਲੇ ਿਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲੋਂ ਥਰੂ-ਸਿੂਲ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੂਅਰ ਐੱਲਰਟਨ ਹਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੂਲ ਨੂੰ ਇਿਿੱ ਕਲਆਂ
ਂ ਰੀ ਸਿੂਲ ਕ ਿੱ ਚ ਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਿਈ ਪ੍ਰਿਾਰ ਦੇ ਸਟੇਿਹੋਲਡਰਾਂ (ਕਜਨਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿੱ ਤ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ)
ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਕ ਿੱ ਚ ਥਰੀ ਫੋਰਮ ਐਟ
ਦੇ ਕ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਣਾ ਕਬਲਿੁਲ ਠੀਿ ਸੀ ।
ਸਮਰਥਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਰੌਂਢੇ ਵਾਰਡ ਡੈਮੋਗਾਰ ਜਫਕਸ (ਜਨ ਅੂੰ ਕਜੜਆਂ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ) ਅਤੇ ‘ਏਰੀਏ ਦੀ ਲੋ ੜ’
ਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਰੌਂਢੇ ਾਰਡ ਕ ਿੱ ਚ ਛੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੂਲ ਹਨ ਕਜਹੜੇ ਹਰ ਸਾਲ 360 ਥਾਂ ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਦੇ ਹਨ । ਫੇਰ ੀ, ਕਜ ੇਂ ਕਿ ਪ੍ਕਹਲੋਂ ਹੀ

ਲੋ ਿਾਂ ਨੂੰ ਿਾਫੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਤਾ ਹੈ, ਡੈਮੋਿਰਾਕਫਿ ਡੈਟਾ (ਆਂਿੜੇ) ਸੰ ਿੇਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਫੋਰਮਾਂ (60 ਥਾਂ ਾਂ) ਾਲੀ ਾਧੂ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰੋ ੀਜ਼ਨ (ਪ੍ਰਬੰਧ)

ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਏਰੀਏ ਕ ਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਤੇ ਲਿਾਤਾਰ ਿੱ ਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਥਾਂ ਾਂ ਤੇ ਕਜਥੇ ਸਥਾਨਿ ਦਬਾਅ ਹੈ , ਕ ਸ਼ੇਸ਼
ਤੌਰ ਤੇ ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਿਾਂ ਲਈ ਕਜਹੜੇ ‘ਏਰੀਏ ਆਫ ਨੀਡ’ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਟਾਲਬੋਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੂਲ ਦੇ ਿੋਲ ਸਿੱ ਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਰਕਹੰ ਦੇ ਹਨ । ਸਾਡੇ ਭਕ ਿੱ ਖ

ਾਲੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੂਲ ਕਰਸੈਪ੍ਸ਼ਨ ਯੀਅਰਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਿਸ਼ੰ ਜ਼ (ਕ ਉਂਤਬੰ ਦੀ) ਇਸ ਇਲਾਿੇ ਕ ਿੱ ਚ ਰਕਹੰ ਦੇ 0-5 ਸਾਲ ਾਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱ ਕਚਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ

ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਿੇ ਤੇ ਆਧਾਕਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਪ੍ਛਲੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਾਲੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਤੇ ਆਧਾਕਰਤ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਤਾ ਿਰਨ ਦੇ ਯੋਿ ਹੋ
ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਿੀ ਸਾਡੇ ਿੋਲ ਭਕ ਿੱ ਖ ਕ ਿੱ ਚ ਥਾਂ ਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ੍ੂਰੀ ਿਰਨ ਲਈ ਿਾਫੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਮੂਅਰ ਐੱਲਰਟਨ ਹਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੂਲ
ਦਬਾਅ ਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਉਕਚਤ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਾਧੂ ਲੋ ੜ ਨੂੰ ਪ੍ੂਰਾ ਿਰਨ ਲਈ ਇਹ ਐੱਡਕਮਸ਼ਨ ਪ੍ੋਆਇੰ ਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰ ਿੀ ਥਾਂ
ਹੈ।

ਭਜਵੁੱ ਖ ਵੁੱ ਲ ਵੇਖਣਾ: ਜਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜਵਉਂਤਬੂੰ ਦੀਆਂ ਜਵਰੁੁੱ ਧ ਜੇਕਰ ਸੁਝਾਅ ਵਾਲੀ ਮੂਅਰ ਐੱਲਰਟਨ (ਜਵਸਤਾਰ) ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਜਵੁੱ ਖ ਜਵੁੱ ਿ
ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਜਗਣਤੀ

ਇਥੇ ਕਦਿੱ ਤੇ ਹੋਏ ਿਰਾਫ ਤੋਂ ਪ੍ਤਾ ਲਿਦਾ ਹੈ ਕਿ 2018 ਅਤੇ 2021 ਦਰਕਮਆਨ ਰੌਂਢੇ ਾਰਡ ਕ ਿੱ ਚ ਹਰ ਇਿ ਕਰਸੈਪ੍ਸ਼ਨ ਿਲਾਸ ਯੀਅਰ ਕ ਿੱ ਚ ਕਿੰ ਨੇ

ਬਿੱ ਕਚਆਂ ਨੂੰ ਸਿੂਲ ਪ੍ਲੇ ਸ (ਥਾਂ) ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ੇਿੀ ਕਜਨਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕ ਉਂਤਬੰ ਦੀ ਿੀਤੀ ਿਈ ਹੈ ( ਰਤਮਾਨ 0-5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਾਕਲਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ)
ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਤਾ ਲਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣਤ
ੌ ੀ ਕਿੰ ਨੀ ਿੱ ਡੀ ਹੈ, ਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਹਰ ਸਾਲ 56 ਥਾਂ ਾਂ ਤਿ ਦੀ ਿਮੀ ਹੈ, ਿਰਾਫ ਰੌਂਢੇ ਾਰਡ ਕ ਿੱ ਚ ਸਿੂਲਾਂ
ਕ ਿੱ ਚ ਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਉਪ੍ਲਿੱਬਧ ਸਿੂਲੀ ਥਾਂ ਾਂ ਦੀ ਿੁਿੱ ਲ ਕਿਣਤੀ ਨੂੰ
ਿੰ ਸਲਟੇਸ਼ਨ ਾਲੇ ਸੁਝਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਿੰ ਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ।

ੀ ਕ ਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਣਤੀ ਨੂੰ

ੀ ਕਜਹੜੀ ਉਪ੍ਲਿੱਬਧ ਹੋ ੇਿੀ ਜੇਿਰ

ਇਸ ਏਰੀਏ ਕ ਿੱ ਚ ਇਿ ਮੁਿੱ ਖ ਿਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਾਲਬੋਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੂਲ ਕ ਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿੱ ਕਚਆਂ ਲਈ ਿਾਫੀ ਥਾਂ ਾਂ ਨਹੀਂ ਉਪ੍ਲਿੱਬਧ ਕਜਹੜੇ
ਇਸ ਿੋਲ ਸਿੱ ਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਰਕਹੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਿਈ ਹੋਰ ਸਥਾਨਿ ਸਿੂਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱ ਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਰਕਹਣ ਾਲੇ ਬਿੱ ਕਚਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣਾਂ

/ ਭਰਾ ਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਿਏ ਹਨ, ਇਸ ਿਰਿੇ ਿੁਿੱ ਝ ਪ੍ਕਰ ਾਰਾਂ ਲਈ ਕਜਹੜੇ ਟਾਲਬੋਟ ਿੋਲ ਸਿੱ ਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਰਕਹੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਿ ਸਿੂਲਾਂ
ਤਿ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਿਰਨੀ ਿਕਠਨ ਹੈ ।

ਸਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਾਰਟੀਕਸਪ੍ੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੇ ਥੋੜਹੀ ਦੇਰ ਪ੍ਕਹਲੋਂ ਹੀ ਹੋਰ ਾਧੂ ਥਾਂ ਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ (ਨਮੂਨਾ) ਮੂਅਰ ਐੱਲਰਟਨ ਹਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੂਲ
ਕ ਿੱ ਚ ਕਤਆਰ ਿੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਿਰ ਟਾਲਬੋਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੂਲ ਦੇ ਸਿੱ ਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਰਕਹਣ ਾਲੇ ਪ੍ਕਰ ਾਰ ੀ ਮੂਅਰ ਐੱਲਰਟਨ ਹਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ

ਸਿੂਲ ਕ ਿੱ ਚ ਥਾਂ ਲੈ ਣ ਦੀ ਪ੍ਸੰ ਦ ਦਸਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਿੀ ਪ੍ਰਭਾ ਪ੍ ੇਿਾ । ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਇਸ ਿਿੱ ਲ ਤੇ ਕਨਰਧਾਕਰਤ ਿੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2017

ਦੇ ਐੱਡਕਮਸ਼ਨਜ਼ ਡੈਟਾ (ਆਂਿੜਾ) ਅਨੁਸਾਰ ਮੂਅਰ ਐੱਲਰਟਨ ਹਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿਾਕਸ਼ਤ ਐੱਡਕਮਸ਼ਨ ਨੰਬਰ (ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਕਿਣਤੀ) 90 ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ
ਪ੍ਤਾ ਲਿਾ ਕਿ ਟਾਲਬੋਟ ਦੇ ਸਿੱ ਭ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਨੇੜੇ ਰਕਹਣ ਾਲੇ ਬਿੱ ਕਚਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿੂਲ ਦੇ 2 ਮੀਲ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਉਕਚਤ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਿਸ਼ ਕਮਲੀ ਹੋਏਿੀ

। ਜੇਿਰ ਹੋਰ ਪ੍ਕਰ ਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਸੰ ਦ ਐੱਲਰਟਨ ਹਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੂਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਜਹੜੇ ਬਿੱ ਚੇ ਮੂਅਰਟਾਊਨ/ਰੌਂਢੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਕਹੰ ਦੇ ਹਨ
ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਘਿੱ ਟ ਹੀ ਥਾਂ ਾਂ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਿਸ਼ ਿੀਤੀ ਜਾ ੇਿੀ ਅਤੇ ਭੈਣ/ਭਰਾ ਾਲਾ ਦਬਾਅ ਘਿੱ ਟ ਹੋ ਜਾਏਿਾ ।

ਂ ਰੀ (ਐਫ ਈ) ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜਹੀ ਦੇਰ ਪ੍ਕਹਲੋਂ ਿੀਤੀ ਮਾਡਕਲੰਿ
ਭਾਂ ੇਂ ਰੌਂਢੇ ਾਰਡ ਕ ਿੱ ਚ ਹੋਰ ਫਾਲਤੂ ਥਾਂ ਾਂ ਦੀ 2 ਫੋਰਮ ਆਫ ਐਟ
(ਨਮੂਨਾ) ਤੋਂ ਪ੍ਤਾ ਲਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਜਸ ਤਰਹਾਂ ਐੱਡਕਮਸ਼ਨ ਿਰਇਟੀਰੀਆ (ਦਾਖਲੇ

ਾਲੀ ਿਸ ਟੀ) ਿੰ ਮ ਿਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾ

(ਮਾਤਾ-ਕਪ੍ਤਾ) ਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਸੰ ਦ ਾਲੇ ਸਿੂਲ ਕ ਿੱ ਚ ਥਾਂ ਲੈ ਣ ਾਲੀ ਸਮਰਥਾ ਤੇ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ ।
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ੀ ਪ੍ੇਰੈਂਟਸ

ਿੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਏ 2016 ਕ ਿੱ ਚ ਿਕਮਉਕਨਟੀ ਸੈਿੰਡਰੀ ਸਿੂਲਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ਾਲੇ ਭਾਿ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੈਅ ਿੀਤੇ ਿਏ ਸੀ, ਕਜਨਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ
ਸਿੱ ਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ

ਾਲੀ ਪ੍ਰਾਥਕਮਿਤਾ ਸੀ । ਆਉਣ

ਾਲੇ ਅਿਲੇ ਿੁਿੱ ਝ ਮਹੀਕਨਆਂ ਕ ਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਸੰ ਭਾ ੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੂਲ ਿੈਚਮੈਂਟ

ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਨ ਕ ਿੱ ਚ ਿਰਾਂਿੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਫੈਂਸਲਾ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿੇ ਕਿ ਿੀ ਇਸ ਤੇ ਭਕ ਿੱ ਖ ਕ ਿੱ ਚ ਆਉਣ ਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਤੇ
ਕ ਚਾਰ ਿਰਨਾ ਉਕਚਤ ਹੋਏਿਾ ।

ਰੌਂਢੇ ਵਾਰਡ ਪਰਾਇਮਰੀ ਪਰੋਜੇਂਕਸੂੰ ਜ਼, ਵਰਤਮਾਨ ਪੈਨ ਅਤੇ
ਸੁਝਾਅ ਵਾਲਾ ਵੁੱ ਜਧਆ ਹੋਇਆ ਪੈਨ
440

ਿੁਲਿੱ ਕਿਣਤੀ

420
400
380
360
340
320
2018

2019

ਬਿੱ ਕਚਆ ਦੀ ਕ ਉਂਤਬੰ ਦੀ ਾਲੀ ਕਿਣਤੀ

2020

2021

ਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਾਲੀਆਂ ਥਾਂ ਾਂ ਦੀ ਕਿਣਤੀ (ਪ੍ੈਨ)

ਥਾਂ ਾਂ ਦੀ ਕ ਉਂਤਬੰ ਦੀ ਾਲੀ ਕਿਣਤੀ (ਪ੍ੈਨ)

ਵਰਤਮਾਨ ਸੁਝਾਅ ਉਨਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਕਵੇਂ ਅਲੁੱਗ ਹਨ ਜਜਨਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਤੂਬਰ/ਨਵੂੰ ਬਰ 2017 ਜਵੁੱ ਿ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸੀ ?
•

ਰਤਮਾਨ ਸੁਝਾਅ ਿੇ ਲ ਮੂਅਰ ਐੱਲਰਟਨ ਹਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੂਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਕ ਤ ਿਰਦੇ ਹਨ । ਐੱਲਰਟਨ ਿਰੇਂਜ ਸਿੂਲ ਪ੍ਰਭਾਕ ਤ ਨਹੀਂ
ਹੋ ੇਿਾ ਅਤੇ ਇਹ 11-18 ਾਲੇ ਸੈਿੰਡਰੀ ਸਿੂਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿੰ ਮ ਿਰਦਾ ਰਹੇਿਾ । ਦੋਨੋਂ ਸਿੂਲ ਇਿ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਰਕਹ ਿੇ ਚਲਦੇ
ਰਕਹਣਿੇ ਅਤੇ ਥਰੂ-ਸਿੂਲ ਸਥਾਕਪ੍ਤ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਜਾਏਿਾ, ਭਾਂ ੇ ਇਹੋ ਕਜਹੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਦੋਨਾਂ ਸਿੂਲਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਚਲਦੇ ਰਕਹਣਿੇ ਕਜਹੜੇ ਪ੍ਕਹਲੋਂ
ਸਥਾਕਪ੍ਤ ਿੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ।

•

ਰਤਮਾਨ ਸੁਝਾਅ ਥਿੱ ਲੇ ਮੂਅਰ ਐੱਲਰਟਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੂਲ ਬੰ ਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਿਾ ਅਤੇ ਕਜਹੜੇ ਬਿੱ ਚੇ ਬੋਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਜਨਹਾਂ ਬਿੱ ਕਚਆਂ ਦਾ ਸੁਣਨ
ਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ੍ਣੀ ਰਤਮਾਨ ਥਾਂ ਤੋਂ ਿੰ ਮ ਿਰਦੇ ਰਕਹਣਿੇ ।

•

ਮੂਅਰ ਐਲਰਟਨ ਹਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੂਲ ਦੀ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਲੀਡਰਕਸ਼ਪ੍ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਿੀ, ਫੇਰ ੀ ਜੇਿਰ ਸਿੂਲ ਨੇ ਹੋਰ ਧਣਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਹੋਰ ਾਧੂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ੍ ੇਿੀ ।

•

ਮੁਿੱ ਢਲੇ ਕਡਜ਼ਾਈਨ ਰਿ ਤੋਂ ਪ੍ਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਅਰ ਐੱਲਰਟਨ ਹਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੂਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਥਾਂ ਤੇ ਧਾਉਣਾ ਸੰ ਭ ਹੈ ।

•

ਪ੍ਕਹਲੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕਸਟੀ ਲਰਕਨੰਿ ਸੈਂਟਰ (ਸੀ ਐੱਲ ਸੀ) ਦੀ ਕਬਲਕਡੰ ਿ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਭਾਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

•

ਇਿ ਹੋਰ ਆਪ੍ਸ਼ਨ (ਚੋਣ) ਕਜਸ ਤੇ ਕ ਚਾਰ ਿੀਤਾ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਕਹਲੇ

ਾਲੇ ਨੀਊ ਹਾਈ ਡ
ੁਿੱ ਪ੍ਿੱ ਬ ਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ

ਿਕਮਉਕਨਟੀ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਕਚਲਡਰਨਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕਰਲੋ ਿੇਸ਼ਨ (ਮੁੜ ਿੇ ਸਥਾਕਪ੍ਤ ਿਰਨਾ) ਲਈ ਰਤੋਂ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ । ਇਸ
ਿੰ ਸਲਟੇਸ਼ਨ (ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰਾ) ਦੇ ਭਾਿ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਿਕਮਉਕਨਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਫਰੈਡਜ਼ ਆਫ ਐਲਰਟਨ ਿਰੇਂਜ ਫੀਲਡਜ਼ ਅਤੇ ਦੀ
ਕਚਲਡਰਨਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕ ਚਾਰ ਲੈ ਣ ਲਈ ਿਿੱ ਲ ਬਾਤ ਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕ ਿੱ ਚ ਿੰ ਮ ਿਰਿੇ ਇਹੋ ਕਜਹੀ ਪ੍ਰੋਪ੍ੋਜ਼ਲ (ਸੁਝਾਅ)
ਕਦਤੀ ਜਾ ੇ ਕਜਹੜੀ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਪ੍ੂਰੀਆਂ ਿਰ ਸਿੇ ।
•

ਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰੋਪ੍ੋਜ਼ਲ ਕਰਸੈਪ੍ਸ਼ਨ ਕ ਿੱ ਚ ਹੋਰ ਕਜ਼ਆਦਾ 30 ਥਾਂ ਾਂ ਬਣਾਏਿੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਕਹਲੀ ਪ੍ਰੋਪ੍ੋਜ਼ਲ ਕ ਿੱ ਚ ਕਰਸੈਪ੍ਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 60 ਹੋਰ
ਾਧੂ ਥਾਂ ਾਂ ਸ਼ਾਕਮਲ ਸਨ ।
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ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ
ਸਕੂਲ ਪਲੇ ਜਸਜ਼ (ਥਾਂਵਾਂ) ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਲੀਡਜ਼ ਜਸਟੀ ਕੌਂ ਜਸਲ ਦੀ ਕੀ ਜਡਊਟੀ ਹੈ ?
ਐਜੂਿੇਸ਼ਨ ਐੱਿਟ 1996 ਸਥਾਨਿ ਸਰਿਾਰਾਂ ਦੀ ਕਡਊਟੀ ਲਿਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਨਸ਼ਕਚਤ ਿਰਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਏਰੀਏ ਕ ਿੱ ਚ ਰਕਹੰ ਦੇ ਸਿੱ ਭ ਬਿੱ ਕਚਆਂ
ਲਈ ਿਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਕ ਿੱ ਚ ਸਿੂਲ ਦੀਆਂ ਥਾ ਾਂ ਹਨ । ਲੋ ਿਲ ਅਥਾਕਰਟੀ (ਐੱਲ ਏ) ਨੂੰ ਿਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਆਇਸ (ਚੁਣਨ
ਦਾ ਹਿੱ ਿ) ਅਤੇ ਡਾਈ ਰਕਸਟੀ (ਕ ਕ ਧਤਾ) ਨੂੰ ਉਤਸਾਕਹਤ ਿਰਣਿੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਨਸ਼ਕਚਤ ਿਰਨ ਕਿ ਪ੍ੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ
ਿਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪ੍ਸ਼ੰ ਜ਼ (ਚੋਣਾਂ) ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ ।

ਮੂਅਰ ਐੱਲਰਟਨ ਹਾਲ ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਨੂੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਜਲਵਰੀ ਕਰਨੀ ।
ਇਿ ਹੋਰ ਆਪ੍ਸ਼ਨ ਕਜਸ ਤੇ ਕ ਚਾਰ ਿੀਤਾ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਕਹਲੇ

ਾਲੇ ਨੀਊ ਹਾਈ ਡ
ੁਿੱ ਪ੍ਿੱ ਬ ਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਿਕਮਉਕਨਟੀ ਸੈਂਟਰ

ਅਤੇ ਕਚਲਡਰਨਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕਰਲੋ ਿੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਤੋਂ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਿੰ ਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਭਾਿ ਿੱ ਜੋਂ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਕ ਚਾਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ
ਿਕਮਉਕਨਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਫਰੈਂਡਜ਼ ਆਫ ਐੱਲਰਟਨ, ਿਰੇਂਜ ਫੀਲਡਜ਼ ਅਤੇ ਕਚਲਡਰਨਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਿਿੱ ਲ ਬਾਤ ਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ।

ਮੁਿੱ ਢਲੇ ਸੰ ਿੇਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਿੂਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਥਾਂ ਤੇ ਧਾਉਣਾ ਸੰ ਭ ਹੈ । ਕਜ ੇਂ ਕਬਲਕਡੰ ਿ ਦਾ ਿੰ ਮ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਲ ਕ ਿੱ ਚ ਪ੍ਹੁੰ ਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਸਿੂਲ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਪ੍ਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰਾ ਿੀਤਾ ਜਾ ਿ
ੇ ਾ । ਜੇਿਰ ਪ੍ਲੈ ਕਨੰਿ ਪ੍ਰਕਮਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਿੰ ਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦੀ
ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱ ਭ ਸਥਾਨਿ ਕਨ ਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਿਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲਖਤੀ ਨੋਕਟਸ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ੀ ਪ੍ਲੈ ਨ ਤੇ ਕਟਿੱ ਪ੍ਣੀ
ਿਰਨ ਦਾ ਅ ਸਰ ਦੇਣਾ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ ।

ਕੀ ਡੈੱਫ ਅਤੇ ਹੀਅਜਰੂੰ ਗ ਇਮਪੇਅਰਡ ਪਰੋਵੀਜ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ?

ਕਜਹੜੇ ਡੈੱਫ ਅਤੇ ਹੀਅਕਰੰ ਿ ਇਮਪ੍ੇਅਰਡ (ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਕਜਨਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਿਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਨੁਿਸ ਹੈ) ਬਿੱ ਚੇ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਸਮੇਂ ਮੂਅਰ ਐੱਲਰਟਨ ਹਾਲ ਅਤੇ
ਐੱਲਰਟਨ ਿਰੇਂਜ ਸਿੂਲ ਕ ਿੱ ਚ ਹਨ ਉਨਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋ ੀਜ਼ਨ (ਪ੍ਰਬੰਧ) ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਚਲਦਾ ਰਹੇਿਾ ਕਜ ੇਂ ਹੁਣ ਹੈ । ਿੋਈ ੀ ਇਹੋ ਕਜਹਾ ਕਬਲਡ
ਸਲੂਸ਼ਨ (ਕਬਲਕਡੰ ਿ ਬਣਾਉਣ ਾਲਾ ਸਮਾਧਾਨ) ਕਜਸ ਕ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮੌਜੂਦਾ ਕਬਲਕਡੰ ਿ ਜਾਂ ਨ ੀਆਂ ਕਬਲਕਡੰ ਿਾਂ ਨੂੰ ਕਤਆਰ ਿਰਨਾ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹੋ ੇ,

ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋ ੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੂਲ ਕ ਿੱ ਚ ਰੈਪ੍ਲੀਿੇਟ (ਦੁਹਰਾਣਾ) ਿਰ ਦੇ ੇਿਾ ਉਦਾਹਰਣ ਿੱ ਜੋਂ ਹਰ ਇਿ ਿਲਾਸ ਰੂਮ ਕ ਿੱ ਚ ਸਾਉਂਡ ਫੀਲਡਜ਼ । ਇਸ
ਿੰ ਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਭਾਿ ਿੱ ਜੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਕਜਹੇ ਡੈੱਫ ਅਤੇ ਹੀਅਕਰੰ ਿ ਇਮਪ੍ੇਅਰਡ ਬਿੱ ਕਚਆਂ ਦੇ ਪ੍ੇਰੈਂਟਸ ਕਜਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੂਅਰ ਐੱਲਰਟਨ ਹਾਲ
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੂਲ ਕ ਿੱ ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹੋ ਕਜਹੇ ਮਾਤਾ-ਕਪ੍ਤਾ ਨੂੰ ਿੰ ਸਲਟੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੀਕਟੰ ਿ ਤੇ ਬੁਲਾ ਾਂਿੇ ।
ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਟਰੈਜਿਕ ਅਤੇ ਪਾਰਜਕੂੰ ਗ ਵਾਲੇ ਮੁੁੱ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ ਜਕਸ ਤਰਹਾਂ ਹੁੱ ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ?

ਿਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਲੈ ਕਨੰਿ ਐਪ੍ਰੂ ਲ (ਮੰ ਜ਼ੁਰੀ) ਲਈ ਹਾਈ ੇਜ਼ ਟੀਮ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਿੱ ਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪ੍ਲੀਿੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਟਿੱ ਪ੍ਣੀ ਿਰਨਾ, ਿੰ ਮਾਂ ਾਲੀ

ਸਿੀਮ ਕ ਿੱ ਚ ਇਹੋ ਕਜਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਿੀਤੀਆਂ ਜਾਣਿੀਆਂ ਕਜਨਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਹਾਈ ੇਜ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਮੰ ਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਿੀਤੀ ਹੈ । ਟਰੈਕਿਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ

(ਘਿੱ ਟ ਿਰਨਾ) ਿਰਨ ਾਲੇ ਿਦਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਿਰਨ ਲਈ ਨਾਲੇ ਆਨਸਾਈਟ ਪ੍ਾਰਕਿੰ ਿ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ੂਰੀ ਟਰਾਂਸਪ੍ੋਰਟ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਿੀਤੀ
ਜਾਏਿੀ । ਸੁਝਾ ਾਂ ਦੇ ਭਾਿ ਿੱ ਜੋਂ ਹ ਾ ਦੀ ਿੁਆਕਲਟੀ ਤੇ ੀ ਕ ਚਾਰ ਿੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ ।

ਕੀ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਜ਼ (ਜਜਨਹਾਂ ਦੇ ਜਹੁੱ ਤ ਹਨ) ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਐਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਲੈ ਨਜ਼ ਨੂੂੰ ਵੇਖ ਸਕਣਗੇ ?

ਹਾਂ । ਕਡਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਲੈ ਕਨੰਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਭਾਿ ਿੱ ਜੋਂ ਡਰਾਪ੍-ਇਨ-ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਿੀਤਾ ਜਾ ਿ
ੇ ਾ, ਕਜਥੇ ਹੋਰ ਕਜ਼ਆਦਾ ਕ ਸਤਾਰ ਾਲੀਆਂ
ਂ ਾਂ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੋਣਿੀਆਂ ਕਜਨਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਟੇਿਹੋਲਡਰਜ਼ ਕਟਿੱ ਪ੍ਣੀ ਿਰ ਸਿਣਿੇ ।
ਡਰਾਈਿ
ਤੁਸੀਂ ਜਕਸ ਤਰਹਾਂ ਜਨਸ਼ਜਿਤ ਕਰੋਗੇ ਜਕ ਜਜਹੜੇ ਬੁੱ ਿੇ ਪਜਹਲੋਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਜਵੁੱ ਿ ਹਨ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਜਵਜਦਅਕ ਅਟੇਨਮੈਂਟ (ਪਰਾਪਤੀ) ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ
ਪਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ ?

ਲੀਡਜ਼ ਕਸਟੀ ਿੌਂ ਕਸਲ ਲਰਕਨੰਿ ਇਮਪ੍ਰੂ ਮੈਂਟ ਟੀਮ ਮੂਅਰ ਐੱਲਰਟਨ ਹਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੂਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਾਰਟਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕਮਲ ਿੇ ਿੰ ਮ ਿਰਦੇ
ਰਹਾਂਿੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਨਸ਼ਕਚਤ ਿੀਤਾ ਜਾ ੇ ਕਿ ਕਜਹੜੀ ਪ੍ਰਿਤੀ ਪ੍ਕਹਲੋਂ ਹੀ ਲੀਡਰਕਸ਼ਪ੍ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਸਿੂਲ ਕ ਿੱ ਚ ਿੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਕਹੰ ਦੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਬਿੱ ਕਚਆਂ ਲਈ ਨਤੀਜੇ ਅਿੱ ਿੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ੀ ਚੰ ਿੇ ਹੋਣਿੇ । ਸਾਨੂੰ ਕ ਸ਼ ਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਿਲੀ ਇੰ ਸਪ੍ੈਿਸ਼ਨ (ਮੁਆਇਨਾ) ਤੇ ਆਫਸਟੈੱਡ ਇਿ ਚੰ ਿਾ
ਸਿੂਲ ੇਖੇਿਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ੍ਣਾ ਕ ਚਾਰ ਬਣਾਏਿਾ ।

ਲੂੰਜਿਜ਼, ਅਸੈਥਲੀਜ਼ ਆਜਦ ਲਈ ਜਕਹੜੇ ਜਵਹਾਰਕ ਪਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ?

ਅਸੀਂ ਸਿੂਲ ਨਾਲ ਬੜੀ ਚੰ ਿੀ ਤਰਹਾਂ ਕਮਲ ਿੇ ਕਡਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਿੰ ਮ ਿਰਾਂਿੇ ਅਤੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਥਾਂ ਦਾ ਚੰ ਿੀ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਲੰਕਚਜ਼,

ਅਸੈਂਥਲੀਜ਼ ਆਕਦ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਸਿੂਲ ਿੱ ਲੋਂ ਿੀਤਾ ਜਾਏਿਾ । ਹੋਰ ਸਿੂਲਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਪ੍ਲੇ ਅਤੇ ਲੰਚ ਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਿੱ ਿੇ-ਕਪ੍ਿੱ ਛੇ ਿੀਤਾ ਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ
ਕ ਕਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਥੋੜਹੀ ਕਿਣਤੀ ਕਿਸੇ ਇਿ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਂ ਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤਮਾਲ ਿਰ ਸਿਨ ।
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ਸਿੂਲ ਅੰ ਦਰ ਕ ਕਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਿਣਤੀ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਿੱ ਧੇਿੀ, ਇਸ ਲਈ ਰਤਮਾਨ ਬਿੱ ਕਚਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ
(ਸੁਮੇਲ) ਿਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਮਲੇ ਿਾ । ਸਿੂਲ ਕ ਿੱ ਚ ਆਉਣ ਾਲੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨ ੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣਿੇ ।

ਜੇਕਰ ਸੁਝਾਅ ਵਾਲੀ ਗੁੱ ਲ ਅੁੱ ਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ, ਨਵਾਂ ਸਟਾਫ ਰੁੱ ਖਣ ਲਈ ਫੂੰ ਡ ਜਕੁੱ ਥੋਂ ਆਉਣਗੇ ?
ਸਿੂਲ ਲਈ ਫੰ ਕਡੰ ਿ ਿੇਂਦਰੀ ਸਰਿਾਰ ਹਰ ਇਿ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਂਦੀ ਹੈ । ਫੇਰ ੀ, ਕਜਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿੂਲਾਂ ਨੂੰ ਿੱ ਡਾ ਿਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਜ਼ਆਦਾ
ਟਾਪ੍ ਅਿੱ ਪ੍ ਫੰ ਕਡੰ ਿ ਪ੍ਕਹਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਿੱ ਿ ਿਰਨ ਲਈ ਕਿ ਸਿੂਲ ਨੂੰ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਸਪ੍ੋਰਟ ਕਮਲ ਜਾ ੇ ।
ਕੀ ਸਕੂਲ ਪਰੋਵੀਜ਼ਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲੋਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਜਵੁੱ ਿ ਹੋਰ ਜਜ਼ਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ?
ਇਿ ਪ੍ਰਾਈ ੇਟ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ‘ਚਾਈਲਡ ਸੀਸੰ ਜ਼’ ਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿੂਲ ਪ੍ਰੋ ੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲੋਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਕ ਿੱ ਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੂਲ ਦੀ ਕਬਲਕਡੰ ਿ ਅੰ ਦਰੋਂ
ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਸੰ ਭਾ ਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਜ਼ਆਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱ ਕਚਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰੈਪ੍ ਐਰਾਉਂਡ ਿੇਅਰ ਾਲੀ ਮੰ ਿ ਕ ਿੱ ਚ

ਾਧਾ

ਹੋਏਿਾ, ਜੇਿਰ ਸੁਝਾਅ ਹੋਰ ਅਿੱ ਿੇ ਧਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਸਿੂਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋ ੀਜ਼ਨ ਕ ਿੱ ਚ ਾਧਾ ਿਰਨ ਲਈ ਆਪ੍ਸ਼ੰ ਜ਼ (ਚੋਣਾਂ) ਬਾਰੇ ਿਿੱ ਲ
ਬਾਤ ਿਰਾਂਿੇ ।

ਆਪਣੇ ਜਵਿਾਰ ਜਕਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਅਸੀਂ ਲੜੀ ਾਰ ਡਰਾਪ੍-ਇਨ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਿ ਪ੍ਬਕਲਿ ਮੀਕਟੰ ਿ ੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਿ ਕਨ ਾਸੀ, ਪ੍ੇਰੈਂਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਕ ਿੱ ਚ

ਕਦਲਚਸਪ੍ੀ ਰਿੱ ਖਣ ਾਲੀਆਂ ਪ੍ਾਰਟੀਆਂ ਇਨਹਾਂ ਸੁਝਾ ਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕਜ਼ਆਦਾ ਪ੍ਤਾ ਿਰਨ ਲਈ, ਸ ਾਲ ਪ੍ੁਿੱ ਛਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਕ ਚਾਰਾਂ ਦੀ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਿਰਨ ਲਈ ਇਨਹਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਆ ਸਿਦੇ ਹਨ ।

ਜੇਿਰ ਤਹਾਨੂੰ ਇਨਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਕ ਿੱ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕ ਿੱ ਚ ੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੰ ਟਰਪ੍ਰੈੱਟਰ ਦੀ ਲੋ ੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ।
ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਜਟੂੰ ਗਾਂ ਮੂਅਰ ਐੱਲਰਟਨ ਹਾਲ ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਜਵੁੱ ਿ ਹੋਣਗੀਆਂ ।
ਸੈਸ਼ਨ/ਟਾਈਪ

ਤਾਰੀਖ

ਸਮਾਂ

ਡਰਾਪ-ਇਨ ਸੈਸ਼ਨ-ਕਿਰਪ੍ਾ ਿਰਿੇ ਸ ੇਰੇ 9 ਅਤੇ

ਬੁਿੱ ਧ ਾਰ 28 ਮਾਰਚ 2018

ਸ ੇਰੇ 9:00 ਜੇ ਤੋਂ

ਮੰ ਿਲ ਾਰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018

ਸ਼ਾਮੀ 3-30 ਜੇ ਤੋਂ

ੀਰ ਾਰ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018

ਸ਼ਾਮੀ 5-30 ਜੇ ਤੋਂ

10 ਜੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ੀ ਆ ਸਿਦੇ ਹੋ
ਡਰਾਪ-ਇਨ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਰਪ੍ਾ ਿਰਿੇ ਸ਼ਾਮੀਂ 3-30 ਤੋਂ
ਲੈ ਿੇ 4:30 ਜੇ ਤਿ-ਕਿਰਪ੍ਾ ਿਰਿੇ ਕਿਸੀ ਸਮੇਂ ਆ
ਸਿਦੇ ਹੋ ।
ਡਰਾਪ-ਇਨ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਬਜਲਕ ‘ਮੀਜਟੂੰ ਗ
ਡਰਾਪ੍-ਇਨ ਦੇ ਭਾਿ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਥੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ
ਸ ਾਲ-ਜ ਾਬ ਹੋਣਿੇ । ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮੀ 6-30 ਸ਼ੁਰੂ
ਹੋਏਿਾ ।
ਜਵਾਬ ਇਨਹਾਂ ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ ਜਦਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:
ਸਾਡੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਰ ੇ ਦੀ ਰਤੋਂ ਿਰੋ : https://surveys.leeds.gov.uk/s/MoorAllertonHallConsultation/
ਿੰ ਸਲਟੇਸ਼ਨ ਰੈਸਪ੍ਾਂਸ ਫਾਰਮ ਭਰੋ ਕਜਹੜਾ ਇਸ ਬੁਿੱ ਿਲੈ ੱਟ ਕ ਿੱ ਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿੀਤਾ ਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਡਰਾਪ੍-ਇਨ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ
:
•

ਇਸ ਨੂੰ ਡਰਾਪ੍-ਇਨ ਅ ਸਰ ਸਮੇਂ ਜਮਾ ਿਰ ਾ ਦੇਣਾ ।

•

ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੂਲ ਆਕਫਸ ਕ ਿੱ ਚ ਦੇ ਆਓ ;

•

ਇਸ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਿਰੋ educ.school.organisation@leeds.gov.uk; ਜਾਂ

•

ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਿ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੋ : Sufficiency and Participation Team, Leeds City Council, PO Box 837, 7Th Floor
East, Merrion House, 110 Merrion Centre, LEEDS, LS2 8BB
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ਜ ਾਬ ਨੂੰ ਲੀਡਜ਼ ਕਸਟੀ ਿੌਂ ਕਸਲ ਦੀ Word Press Site ਤੇ ਪ੍ੋਸਟ (ਡਾਿ ਰਾਹੀਂ) ਿਰੋ (ਕਡਸਿਸ਼ਨ ਫੋਰਮ)
https://leedsschoolplaceplanning.wordpress.com/category/roundhay/
ਇਹ ਬੁਿੱ ਿਲੈ ੱਟ, ਨਾਲੇ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਇਥੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ:
http://www.leeds.gov.uk/residents/Pages/Currentschoolsconsultation.aspx
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਕ ਇਸ ਕੂੰ ਸਲਟੇਸ਼ਨ (ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ) ਦੀ ਪਰਜਤਜਕਰਆ ਜਵੁੱ ਿ ਜੋ ਕੁੁੱ ਝ ਵੀ ਕਜਹਣਾ ਹੈ ਉਹ 4 ਮਈ 2018 ਨੂੂੰ ਸ਼ਾਮੀਂ 4 ਵਜੇ
ਤਕ ਕਜਹਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵੁੱ ਿ ਨਹੀਂ ।

ਇਸ ਪਰੋਸੈੱਸ (ਪਰਣਾਲੀ) ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਟੈੱਪਸ (ਕਦਮ) ਕੀ ਹਨ ?
ਤਾਰੀਖ

ਮੁੁੱ ਖ ਘਟਨਾ

23 ਮਾਰਚ 2018

ਸਲਾਹ ਮਸ਼ ਰੇ ਦਾ 6 ਹਫਕਤਆਂ

4 ਮਈ 2018

ਸਲਾਹ ਮਸ਼ ਰਾ ਸ਼ਾਮੀਂ 4 ਜੇ ਸਮਾਪ੍ਤ ਹੋ ਜਾਏਿਾ

27 ਜੂਨ 2018

ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ

9 ਜੁਲਾਈ 2018

ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਾਲੀ ਤਾਰੀਖ ਜਦੋਂ ਿਾਨੂੰਨੀ ਨੋਕਟਸ ਪ੍ਰਿਾਕਸ਼ਤ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ (ਜੇਿਰ ਪ੍ਰ ਾਨਿੀ ਕਮਲ ਿਈ

ਸਤੰ ਬਰ 2018

ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਾਲੀ ਤਾਰੀਿ ਜਦੋਂ ਐੱਿਜ਼ੈਿਕਟ ਬੋਰਡ ਿੱ ਲੋਂ ਕਰਪ੍ੋਰਟ ਤੇ ਕ ਚਾਰ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ

ਸਤੰ ਬਰ 2019

ਇਹ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੇਿਰ ਇਨਹਾਂ ਸੁਝਾ ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰ ਾਨਿੀ ਕਮਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਜ਼ਆਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ

ਾਲਾ ਪ੍ੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਅ ਸਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ

ਕ ਚਾਰ/ਪ੍ਰਕਤਕਿਰਆ ਦੇ ਸਿਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਾਲੇ ਡਰਾਪ੍-ਇਨ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਆਉਣਾ ।

ਾਲੀ ਤਾਰੀਖ ਜਦੋਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ ਰੇ

ਾਲੀ ਕਰਪ੍ੋਰਟ ਦਾ ਕਤਆਰ ਿੀਤਾ ਕਿਆ ਖੁਲਾਸਾ

ਐਿਜ਼ੈਿਕਟ ਬੋਰਡ ਿੱ ਲੋਂ ਕ ਚਾਕਰਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਿੀ ਸੁਝਾਅ ਅਿੱ ਿੇ ਿੱ ਧ ਸਿਦੇ ਹਨ

ਤਾਂ), ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਹਫਕਤਆਂ ਾਲਾ ਰੈੱਪ੍ਰੇਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ੀਰੀਅਡ (ਨੁਮਾਇੰ ਦਿੀ ਾਲਾ ਸਮਾਂ) ਹੋ ੇਿਾ ।
ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਂਸਲਾ ਿਰ ਸਿੇ ।
ਥਾਂ ਾਂ ਉਪ੍ਲਿੱਬਧ ਹੋਣਿੀਆਂ ।

ਸ਼ਬਦ-ਅਰਥ ਸੂਿੀ
ਐੱਗਜ਼ੈਕਜਟਵ ਬੋਰਡ

ਂ ਰੀ
ਫਾਰਮ ਆਫ ਐਟ

ਫੈਂਸਲਾ ਿਰਨ
ਐੱਿਜ਼ੈਿਕਟ

ਿਰਦੇ ਹਨ ।

ਾਲੀ ਲੀਡਜ਼ ਕਸਟੀ ਿੌਂ ਕਸਲ ਦੀ ਬਾਡੀ (ਸਭਾ) ਕਜਹੜੀ ਿੌਂ ਕਸਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਨੌਂ ਹੋਰ
ਮੈਂਬਰ ਕਜਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਸਆਸੀ ਪ੍ਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਹਨ ਐੱਿਜ਼ੈਿਕਟ ਬੋਰਡ ਅਟੈਂਡ

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੂਲਾਂ ਦੀ ਕ

ਸਥਾ ਇਸ ਪ੍ਰਿਾਰ ਿਰਨੀ ਕਜਸ ਨਾਲ 30 ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਿਲਾਸਾਂ ਹੋਣ

ਂ ਰੀ ਸਿੂਲ ਦੇ 30 ਕ ਕਦਆਰਥੀਆਂ ਾਲੇ ਸਿੱ ਭ ਯੀਅਰ ਿਰੁਿੱ ਪ੍ ਹਨ, ਇਿ ਟੂ ਫੋਰਮ
ਇਿ ਨ ਫਾਰਮ ਆਫ ਐਟ
ਆਫ ਐੱਟਰੀ ਸਿੂਲ ਦੇ ਸਿੱ ਤ ਯੀਅਰ ਿਰੁਿੱ ਪ੍ ਹਨ, ਹਰ ਇਿ ਕ ਿੱ ਚ 60 ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕ ਕਦਆਰਥੀ ਹਨ ।

ਰੀਸੈਪਸ਼ਨ ਕਲਾਸ

ਇਹ ਇਹੋ ਕਜਹੇ ਬਿੱ ਕਚਆਂ ਦਾ ਫਰਸਟ ਯੀਅਰ ਿਰੁਿੱ ਪ੍ ਹੈ ਕਜਨਹਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਸਾਲ ਕ ਿੱ ਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੂਲ ਸ਼ੁਰੂ

ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ

ਿੋਈ ੀ ਇਹੋ ਕਜਹਾ ਬੰ ਦਾ ਕਜਸ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਕਚੰ ਤਾ ਹੈ ਉਦਾਹਰਣ ਿੱ ਜੋਂ ਪ੍ੇਰੈਂਟ (ਮਾਤਾ-ਕਪ੍ਤਾ), ਸਟਾਫ ਦਾ

ਸਟੈਿੂਟਰੀ ਨੋਜਟਸ

ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਿਾਨੂੰਨ ਿੱ ਲੋਂ ਤੈਅ ਿੀਤੇ ਿਏ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਸਥਾਨਿ ਸਰਿਾਰ ਿੁਿੱ ਝ ਿਰਨ

ਪੀਰੀਅਡ ਜਾਂ
ਸਟੈਿੂਟਰੀ ਨੋਜਟਸ
ਬਲਜ ਕੋਹੋਰਟ

ਸਕੂਲਜ਼ ਐੱਡਜੂਡੀਕੇਟਰ

ਿਰਨਾ ਹੈ । ਕਜਸ ਸਾਲ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਿੇ ।

ਮੈਂਬਰ, ਸਥਾਨਿ ਿਕਮਉਕਨਟੀ ਿਰੁਿੱ ਪ੍ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਸਥਾਨਿ ਕਨ ਾਸੀ ਆਕਦ ।

ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਕ ਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਿਰਨ ਬਾਰੇ ੀ । ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਨੋਕਟਸ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਾਲੇ

ੇਰਕ ਆਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਿਾਕਸ਼ਤ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਟਿੱ ਪ੍ਣੀਆਂ ਿਰਨ ਦਾ ਸਿੱ ਦਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ

ਇਹ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ ਰੇ ਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ।

ਕਜਥੇ ਸਿੂਲ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿਾਕਸ਼ਤ ਕਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਕਜ਼ਆਦਾ ਬਿੱ ਚੇ ਦਾਕਖਲ ਿਰਦਾ ਹੈ – ਇਹ ਆਮ
ਤੌਰ ਤੇ 15 ਜਾਂ 30 ਬਿੱ ਕਚਆਂ ਦਾ ਾਧੂ ਿਰੁਿੱ ਪ੍ ਹੋਂਦਾ ਹੈ ।

ਸਿੂਲਜ਼ ਐੱਡਜੂਡੀਿੇਟਰ ਦਾ ਦਫਤਰ ( ਓ ਐੱਸ ਏ ) ਸਿੂਲਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਿਾਨੂੰਨੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਪ੍ਸ਼ਟ

ਿਰਨ ਕ ਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੂਲੀ ਸੰ ਸਥਾ ਦੇ ਸੁਝਾ ਾਂ ਬਾਰੇ ਝਿਕੜਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ
ਕਜ਼ੰ ਮੇ ਾਰ ਹੈ ।
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If you do not speak English and need help in understanding this booklet, you or a friend can
telephone 0113 3785945 and ask for this to be arranged. We will then contact an interpreter. We
can assist with any language and there is no charge for interpretation. If any of the information is
required in large print/braille/ audio tape/CD please contact us.
Arabic:

Bengali:

Cantonese:

Farsi:

Hindi:

Punjabi:

Kurdish:
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Tigrinya:

Urdu:

Czech:
Jestliže nemluvíte anglicky a potřebujete, aby vám někdo pomohl vysvětlit tento dokument, prosím
zavolejte na níže uvedené číslo a uveďte svůj jazyk. Potom vás požádáme, abyste nepokládal(-a)
telefon a mezitím zkontaktujeme tlumočníka.
French:
Si vous ne parlez pas anglais et que vous avez besoin d'aide pour comprendre ce document,
veuillez téléphoner au numéro ci-dessous et indiquez votre langue. Nous vous demanderons
d'attendre pendant que nous contactons un(e) interprètre.
Polish:
Jeżeli nie mówią Państwo po angielsku i potrzebują pomocy w zrozumieniu tego dokumentu,
prosimy zadzwonić pod poniższy numer telefonu. Po podaniu nazwy swojego ojczystego języka
prosimy poczekać – w tym czasie będziemy kontaktować się z tłumaczem.
Slovak:
Ak nehovoríte anglicky a potrebujete, aby vám niekto pomohol vysvetliť tento dokument, prosím
zavolajte na nižšie uvedené číslo a uveďte svoj jazyk. Potom vás požiadame, aby ste nepokladali
telefón a medzitým skontaktujeme tlmočníka.
Somali:
Haddii aadan af Ingiriiska ku hadlin una baahan tahay in fahamka dukumentigan lagugu caawino,
fadlan soo wac lambarka teleefoonka hoose oo magaca sheeg luqaddaadag. Ka dib baan kugu
oran doonaa sug inta aan turjumaan la xiriireyno.
Romanian:
Dacă nu vorbiți limba engleză și aveți nevoie de ajutor în înțelegerea acestei broșuri, puteți suna
la 0113 3785945 și cereți ca această broșură să fie tradusă în limba dvs. de către un interpret.
Putem oferi asistență în orice limbă și traducerea este gratuită. Dacă oricare dintre informații este
solicitată în format mare de imprimare / alfabetul braille / banda audio / CD, vă rugăm să ne
contactați.
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ਕੂੰ ਸਲਟੇਸ਼ਨ ਜਰਸਪੌਂਸ ਫਾਰਮ

(ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪਰਤੀਜਕਰਆ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ)

ਨ ੰ ਬਰ 2019 ਤੋਂ ਕਰਸੈਪ੍ਸ਼ਨ ਕ ਿੱ ਚ ਪ੍ਿੱ ਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੂਅਰ ਐੱਲਰਟਨ ਹਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੂਲ ਨੂੰ ਿੱ ਡਾ ਿਰਨਾ,
ਂ ਰੀ) ਤੋਂ 90 ਥਾਂ ਾਂ ਾਲਾ ਿਰਨਾ (3 ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਐਟ
ਂ ਰੀ)
60 ਥਾਂ ਾਂ (2 ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਐਟ
ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੂੰ ਦੁੱ ਸੋ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਕੌ ਣ ਹੋ : 
 ਮੂਅਰ ਐੱਲਰਟਨ ਹਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੂਲ ਕ ਿੱ ਚ ਬਿੱ ਚੇ ਦਾ ਪ੍ੇਰਟ
ੈਂ /ਿੇਅਰਰ
 2018 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਨ ਾਲੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਪ੍ੇਰੈਂਟ/ਿੇਅਰਰ ਹੋ
 ਮੂਅਰ ਐੱਲਰਟਨ ਹਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੂਲ ਕ ਿੱ ਚ ਕ ਕਦਆਰਥੀ ਹੋ
 ਮੂਅਰ ਐੱਲਰਟਨ ਹਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੂਲ ਕ ਿੱ ਚ ਸਿੂਲ ਿ ਰਨਰ ਹੋ
 ਮੂਅਰ ਐੱਲਰਟਨ ਹਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੂਲ ਕ ਿੱ ਚ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਹੋ
 ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੂਲ ਕ ਿੱ ਚ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਹੋ
 ਸਥਾਨਿ ਕਨ ਾਸੀ
 ਿੌਂ ਸਲਰ ( ਕਨਰ ਾਕਚਤ ਮੈਂਬਰ )
 ਿੋਈ ਹੋਰ (ਕਿਰਪ੍ਾ ਿਰਿੇ ਕਬਆਨ ਿਰੋ):_______________________________________________
ਸਰਵੇ ਦੇ ਸਵਾਲ:
ਸਵਾਲ 1. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱ ਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੂਅਰ ਐੱਲਰਟਨ ਹਾਲ ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੂੰ ਵੁੱ ਡਾ ਕਰਨ ਨੂੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਰੋਧ
ਂ ਰੀ) ਤੋਂ 90 ਥਾਂਵਾਂ (3 ਤਰੀਜਕਆਂ ਦੀ ਐਟ
ਂ ਰੀ) ਸਤੂੰ ਬਰ 2019 ਤੋਂ ਜਰਸੈਪਸ਼ਨ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਜਸ ਜਵੁੱ ਿ 60 ਥਾਂਵਾਂ (2 ਤਰੀਜਕਆਂ ਦੀ ਐਟ
ਜਵੁੱ ਿ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ?

 ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਸਪ੍ੋਰਟ ਿਰਦੇ ਹਾਂ  ਥੋੜਹਾ ਬਹੁਤ ਸਪ੍ੋਰਟ ਿਰਦੇ ਹਾਂ  ਥੋੜਹਾ ਬਹੁਤ ਕ ਰੋਧ ਿਰਦੇ ਹਾਂ  ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ
ਕ ਰੋਧ ਿਰਦੇ ਹਾਂ  ਪ੍ਿੱ ਿਾ ਪ੍ਤਾ ਨਹੀਂ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਿਾਰਣ ਦਿੱ ਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਸਪ੍ੋਰਟ ਕਿਉਂ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਿਾਰਣ ਦਿੱ ਸੋ ( ਜੇ ਲੋ ੜ ਹੋ ੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਿੋਈ ਹੋਰ ਿਾਿਜ਼ ਲੈ ਿੇ
ਉਸ ਤੇ ਕਲਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖ ਸਿਦੇ ਹੋ ) :
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ਕਿਰਪ੍ਾ ਿਰਿੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱ ਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਕ ਰੋਧ ਕਿਉਂ ਿਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਚੰ ਤਤ ਹੋ (ਜੇ ਲੋ ੜ ਹੋ ੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਿੋਈ ਹੋਰ ਿਾਿਜ਼
ਲੈ ਿੇ ਕਲਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖ ਸਿਦੇ ਹੋ ) :

ਸਵਾਲ 2. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਜਜਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਪਬਜਲਕ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਜਵੁੱ ਿ ਜਦੁੱ ਤੀ ਸੀ ਉਹ ਜਕੂੰ ਨੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੀ ?
 ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਲਾਭਦਾਇਿ  ਿਾਫੀ ਲਾਭਦਾਇਿ  ਬਹੁਤ ਥੋੜਹੀ ਲਾਭਦਾਇਿ  ਕਬਲਿੁਲ ਲਾਭਦਾਇਿ ਨਹੀਂ
 ਪ੍ਿੱ ਿਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਤਾ/ਲਾਿੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ
ਇਸ ਪ੍ਬਕਲਿ ਿੰ ਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕ ਿੱ ਚ ਭਾਿ ਲੈ ਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕ ਚਾਰ :

ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਥੌੜਹਾ ਕਜਹਾ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਿੇ । ਇਹ ਇਸ ਿਰਿੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਭੰ ਨ ਕਪ੍ਛੋਿੜ ਾਲੇ ਿਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਲੋ ਿਾਂ ਿੋਲੋਂ ਉਨਹਾਂ
ਦੀ ਿਿੱ ਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ੀ ਚੰ ਿੀ ਤਰਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਿੱ ਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਇਨਹਾਂ ਸ ਾਲਾਂ ਦੇ ਜ ਾਬ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਿਿੱ ਲ ਤੇ
ਕ ਚਾਰ ਿਰਨ ਕ ਿੱ ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਮਲੇ ਿੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਿੱ ਖ ਿੱ ਖ ਕਪ੍ਛੋਿੜ ਾਲੇ ਲੋ ਿਾਂ ਤੇ ਿੀ ਪ੍ਰਭਾ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ ।
ਇਿੂਐਕਲਟੀ ਐੱਿਟ 2010 ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿਰਨ ਦੀ ਕਡਊਟੀ ਹੈ ।
ਤੁਹਾਡੀ ਜਕੂੰ ਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ?
 0-15  16-24  25-34  35-44  45-54  55-64  65-74  75-84  85+
 ਦਸਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦਾ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਲੂੰਗ ਬਾਰੇ ਿੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਕੀ ਦੁੱ ਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ?
 ਪ੍ੁਰਸ਼  ਇਸਤਰੀ  ਆਪ੍ ਦਸਨਾ ਚਾਹਾਂਿਾ

12

ਤੁਹਾਡਾ ਨਸਲੀ ਗਰੁੁੱ ਪ ਜਕਹੜਾ ਹੈ ?
ਗੋਰਾ
 ਇੰ ਿਕਲਸ਼ / ੈੱਲਸ਼ / ਸਿੌ ਕਟਸ਼ / ਉੱਤਰੀ ਆਇਕਰਸ਼ / ਕਬਰਕਟਸ਼
 ਕਜਪ੍ਸੀ ਜਾਂ ਆਇਕਰਸ਼ ਟਰੈੱ ਲਰ
ਜਮਜਸ਼ਰਤ / ਜਵਭੂੰ ਨ ਨਸਲੀ ਗੁੱ ਰੁਪ

 ਿੋਰਾ ਅਤੇ ਬਲੈ ਿ ਿੈਰੀਬੀਅਨ

 ਆਇਕਰਸ਼

 ਿੋਈ ਹੋਰ ਿੋਰੇ ਕਪ੍ਛੋਿੜ ਾਲਾ

 ਿੋਰਾ ਅਤੇ ਬਲੈ ਿ ਅਫਰੀਿਨ

 ਿੋਈ ਹੋਰ ਕਮਕਸ਼ਰਤ / ਕ ਭੰ ਨ ਨਸਲੀ ਕਪ੍ਛੋਿੜ
ਏਸ਼ੀਅਨ / ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਬਰਜਟਸ਼
 ਇੰ ਡੀਅਨ

 ਪ੍ਾਕਿਸਤਾਨੀ

 ਿੋਈ ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਪ੍ਛੋਿੜ

 ਬੰ ਿਲਾਦੇਸ਼ੀ

 ਿਸ਼ਮੀਰੀ

 ਿੋਰਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ

 ਚੀਨੀ

ਬਲੈ ਕ / ਅਫੀਰਕਨ / ਕੈਰੀਬੀਅਨ / ਬਲੈ ਕ ਜਬਰਜਟਸ਼
 ਅਫਰੀਿਨ

 ਿੈਰੀਬੀਅਨ

 ਿੋਈ ਹੋਰ ਬਲੈ ਿ / ਅਫਰੀਿਨ / ਿੈਕਰਬੀਅਨ ਕਪ੍ਛੋਿੜ

ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਸਲੀ ਗਰੁੁੱ ਪ
 ਅਰਬ

 ਿੋਈ ਹੋਰ ਨਸਲੀ ਿਰੁਿੱ ਪ੍

ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਿੋਈ ਹੋਰ ਚੋਣ ਿੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪ੍ਾ ਿਰਿੇ ਆਪ੍ਣੇ ਨਸਲੀ ਿਰੁਿੱ ਪ੍ ਦਾ ਰਣਨ ਿਰੋ :
ਜਲੂੰਗਕ ਰੁਿੀ ਬਾਰੇ ਸੋਿਜਦਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਖਆਲ ਹੈ ਜਕ ਇਹਨਾਂ ਜਵੁੱ ਿੋਂ ਜਕਹੜੀ ਰੁਿੀ ਦਸਦੀ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਬਾਰੇ ਜਕਵੇਂ ਸੋਿਦੇ ਹੋ ?
 ਕ ਰੋਧੀ – ਕਲੰਿਿ ਜਾਂ ਕਸਿੱ ਧਾ  ਸਮਕਲੰਿ ਭੋਿੀ ਪ੍ੁਰਸ਼ – ਸਮਕਲੰਿ ਭੋਿੀ ਇਸਤਰੀ  ਦੁਕਲੰਿੀ  ਹੋਰ
ਇਨਹਾਂ ਜਵੁੱ ਿੋਂ ਜਕਹੜੀ ਿੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜਡਸੇਜਬਜਲਟੀ ਜਾਂ ਜਡਸੇਜਬਲੀਟੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਿੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ?
•

 ਕਡਸੇਕਬਕਲਟੀ ਨਹੀਂ

•

 ਸਰੀਰਿ ਿਮਜ਼ੋਰੀ (ਕਜ ੇਂ ਕਿ ਇਧਰ ਉਧਰ ਜਾਣ ਲਈ ਹੀਲ ਚੇਅਰ ਦੀ ਰਤੋਂ ਿਰਨੀ/ਜਾਂ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਬਾਹ ਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਿਰਨ ਕ ਿੱ ਚ
ਿਕਠਨਾਈ ਹੋਣੀ

•

 ਦਰਸ਼ੀ ਿਮਜ਼ੋਰੀ (ਕਜ ੇਂ ਕਿ ਅੰ ਨਹਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਿੁਿੱ ਝ ਿੁਿੱ ਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ )

•

 ਸੁਣਨ ਾਲੀ ਿਮਜ਼ੋਰੀ (ਕਜ ੇਂ ਕਿ ਬੋਲਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉੱਚਾ ਸੁਣਨਾ)

•

 ਮਾਨਕਸਿ ਸ ਾਸਥ ਦੀ ਹਾਲਤ (ਕਡਪ੍ਰੈੱਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕ ਖੰ ਕਡਤ ਮਾਨਕਸਿਤਾ)

•

 ਲਰਕਨੰਿ ਕਡਸੇਕਬਕਲਟੀ (ਕਜ ੇਂ ਡਾਊਨ’ਜ਼ ਕਸੰ ਡਰੋਮ ਜਾਂ ਕਡਸਲੈ ੱਿਸੀਆ ਜਾਂ ਿੋਿਨੀਕਟ ਇਮਪ੍ੇਅਰਮੈਂਟ (ਕਜ ੇਂ ਔਕਟਜ਼ਮ ਜਾਂ ਕਸਰ ਦੀ
ਸਿੱ ਟ)

•

 ਕਚਰਿਾਲੀ ਬੀਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸ ਾਸਥ ਦੀ ਹਾਲਤ (ਕਜ ੇਂ ਕਿ ਿੈਂਸਰ, ਐੱਚ ਆਈ ੀ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼, ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਕਦਲ
ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕਮਰਿੀ ਰੋਿ)

•

 ਹੋਰ (ਕਿਰਪ੍ਾ ਿਰ ਿੇ ਰਣਨ ਿਰੋ):
ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਜਕਹੜਾ ਹੈ ?

•

 ਿੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ  ਿਕਰਸਕਚਅਨ (ਇਸ ਕ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਚਰਚ ਆਫ ਇੰ ਿਲੈਂ ਡ, ਿੈਥੋਕਲਿ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ
ਿਕਰਸਕਚਅਨ ਰਿ)  ਬੋਧੀ  ਕਹੰ ਦੂ

•

 ਜੀਊਇਸ਼  ਮੁਸਕਲਮ  ਕਸਿੱ ਖ  ਿੋਈ ਹੋਰ ਧਰਮ (ਕਿਰਪ੍ਾ ਿਰ ਿੇ ਰਣਨ ਿਰੋ):
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ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ਕੇਅਰਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ?
‘ਿੇਅਰਰ’ ਿੋਈ ਇਹੋ ਕਜਹਾ ਬੰ ਦਾ ਹੈ ਕਜਹੜਾ ਪ੍ਕਰ ਾਰ ਦੇ ਬੰ ਕਦਆਂ, ਦੋਸਤਾਂ, ਿੁਆਢ
ਂ ੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਿੈਰ ਪ੍ੈਸੇ ਕਲਆਂ
ਿਰਦਾ/ਿਰਦੀ ਹੈ ਕਜਨਹਾਂ ਦਾ ਿਾਰਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਾਲੀਆਂ ਸਰੀਰਿ ਜਾਂ ਮਾਨਕਸਿ ਬੀਮਾਰੀ/ਕਡਸੇਕਬਕਲਟੀ ਹੈ, ਡੇਰੀ ਉਮਰ ਨਾਲ
ਸਬੰ ਧੰ ਤ ਸਮਕਸਆ ਾਂ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪ੍ਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਿਰਨਾ/ਕਨਰਭਰਤਾ ਹੈ,
•

 ਹਾਂ  ਨਹੀਂ
ਸੂੰ ਪਰਕ ਵੇਰਵੇ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰ ਪ੍ਿਰ ੇਰਕ ਆਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਇਸ ਿੰ ਸਲਟੇਸ਼ਨ (ਸਲਾਹ ਮਸ਼ ਰਾ) ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਧੁਕਨਿ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਿਰਾਂਿੇ
ਜਦੋਂ ਤਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਾ ਚਾਹ ੋ । ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰ ਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪ੍ਾ ਿਰ ਿੇ ਇਥੇ ਕਦਤੀ ਹੋਈ ਆਪ੍ਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੋ

•

 ਮੈਂ ਇਸ ਿੰ ਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਧੁਕਨਿ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਕਹਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹਾਂ

•

ਨਾਮ:
ਈ ਮੇਲ ਪ੍ਤਾ :
ਪ੍ੋਸਟਿੋਡ :
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਭਰ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇੂੰਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ :
➢ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਇਿ ਡਰਾਪ੍-ਇਨ ਅ ਸਰਾਂ ਸਮੇਂ ਆਪ੍ ਦੇ ਕਦਓ – ਇਸ ਲਈ ੇਰ ੇ ਇਥੋਂ ਕਮਲ ਸਿਦੇ ਹਨ
http://www.leeds.gov.uk/residents/Pages/Currentschoolsconsultation.aspx
➢
➢ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਅਰ ਐੱਲਰਟਨ ਹਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੂਲ ਦੇ ਆਕਫਸ ਕ ਿੱ ਚ 4 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀਂ 4 ਜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲੋਂ ਦੇ ਦੇਣਾ
➢ ਈ ਮੇਲ ਿਰੋ : educ.school.organisation@leeds.gov.uk
➢
ਡਾਿ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੋ : Sufficiency and Participation Team, Leeds City Council, PO Box 837, 7Th Floor East, Merrion
House, 110 Merrion Centre, LEEDS, LS2 8BB
➢
ਡੈਟਾ ਪ੍ਰਟ
ੋ ੈੱਿਸ਼ਨ ਐੱਿਟ 1998
ਡੈਟਾ ਪ੍ਰਟ
ੋ ੈੱਿਸ਼ਨ ਐੱਿਟ 1998 ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਥੇ ਕਦਤੀ ਹੋਈ ਜਾਣਿਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਿਰ ਾਈਏ:
ਲੀਡਜ਼ ਕਸਟੀ ਿੌਂ ਕਸਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕ ਚਾਰ ਮੰ ਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਕਦਤੀ ਜਾ ਸਿੇ ।
ਤੁਹਾਡੀ ਕਨੱਜੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਰਤੋਂ ਿੇ ਲ ਇਸ ਮੰ ਤ ਲਈ ਿੀਤੀ ਜਾ ੇਿੀ ਅਤੇ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਹਾਂ ਏਜੰ ਸੀਆਂ (ਅਦਾਕਰਆਂ) ਨਾਲ ੀ
ਿੀਤੀ ਜਾ ੇ ਕਜਹੜੀਆਂ ਇਸ ਿੰ ਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਫੇਰ ੀ ਤਾਂ ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਿੋਈ ਮੁਿੱ ਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱ ਲ ਿਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
। ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਕਡਟੇਲਜ਼ (ਕ ਸਤਾਰ ਸਕਹਤ ੇਰ ੇ) ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕ ਚਾਰਾਂ ਤੇ ਕ ਚਾਰ ਿੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ, ਪ੍ਰ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਕਤਕਿਰਆ ਬਾਰੇ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਦੀ ਰਸੀਦ ਕਨੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਿਾਂਿੇ ।
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