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 لوکاں دا نیا گروپ افریقناں تے ایشیا دے 
ماپیو تے نگہبان   تے ساڈےھ بیل –بی بی ایس تے

 

 [فوٹواں] 

 اے پلس گروپ وچ شامل ہوو! 
 

 تجربی نوں بہتے کرو 
 برنٹسفیلڈ پرائمری سکول )بی بی ایس( اچ ساڈےھ باالں دی تعلیم تے

اک کروسکول دی برداری نال ساڈھا علم تھ    مہارتاں دا اشتے

ن اچ مدد کرو۔  بی بی ایس    نوں ساریاں باالں دے حقوق دا تحفظ کرن آال سکول بنن

 

( اگست بجی تک 7توں  6شایم   2021جون  16بدھوار پہل میٹنگ  تک  2022توں جون   2021)زوم تے

 ہر چار توں چھے ہفتیاں بعد۔اگل میٹنگ 
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 (+A) اے پلس گروپ یک اے؟
 

 ساڈھا اے پلس گروپ

ے ایشیاب  یا  (1 ڑ افریقے رہائشی تن تے برنٹس فیلڈ پرائمری انہاں باالں دے ماپیو تے نگہداشت کرن آلیاں لئ  اے جہت 
 سکول اچ جاندے تن 

ے بی بی ایس اچ کالیاں تے   (2
ڑ 'نسل اقلیت' دی حیثیت رکھن آےل ماپیو تے نگہداشت رکھن آلیاں لئ  وی کھال اے، جہت 

 بی بی ایس اچ کالیاں تے ایشیاب  خاندان
اں دی مدد  ایشیاب  خانداناں نوں سننا تے انہاں کولوں سننا چاہندے تن تے

۔   کرن چاہندے تن

یت دے ماپیو تے نگہداشت کرن آلیاں نوں جی آیاں نوں اے  (3 ساڈہیاں میٹنگاں دے ؐمخصوص حےص چٹیاں/نسل اکتر
 جہڑے سانہوں سننا چاہوندے، ساڈے کولوں سکھنا چاہندے تے ساڈی مدد کرنا چاہندے۔

وریات دے تح فظ لئ  ساڈےھ لئ  اے کہ بال سکول اچ ہک شاندار تے  اے پلس گروپ سکول اچ ساڈہیاں باالں دے حقوق تے ضن
 تے ہک عالیم

ے
نظام تعلیم نوں نافذ کرن لئ  سکول  باوقار تجربہ کرن۔ ایس انہاں دی تعلیم تے ثقافئے حقوق تے توجہ دوواں گ

۔ 
ے
 نوں ترغیب دوواں گ

ا بی بی ایس اچ مااس منصوبی دی مدد ہک آزاد کمیونئڑ کارکن تن کیئے اے 
ڑ نٹ کونسل دے ۔ جہت  پیو وی اے۔ اس گروپ نوں پت 

 تک ہووے گا۔   2022توں ےل گ جون  2021وانگوں مدد ملدی اے تے اس دا کیلینڈر سال جون 
 

 مینوں اے پلس گروپ توں یک مےل گا؟  
 

 برنز فیلڈ پرائمری سکول اچ اے پلس گروپ ہک "محفوظ تھاں" اے، تش کر سکدے او: 

 جہڑے تہاڈے لئ  تے تہاڈے باال لئ  خاص تن انہاں معمالت نوں لبھو  •

 دوجی کاےل تے ایشیاب  خانداناں لئ  نظریات تے سفارشات تیار کرو •

 اپنن خیاالت نوں پوری طرح سنن جان لئ  ترجمابن تے ترجےم دی اعانت تک رساب  لبھو •

 باالں دی تعلیم دے حقوق دے بارے اچ جانو  •

ی دی  •  تجویز دیو اپنن بال دے مستقبل دے بارے اچ بہتے

اکت نوں سکول دی برادری دے نال ونڈو  •  اپئن طاقت، صالحیتاں تے شی

نٹ کونسل دے وڈیاں نال براہ راست گل کرو •  پت 
 سکول تے

 
 

 ایہہ ویال اے کہ تش چنگا کم کرو۔ 
ن سکولبرنزفیلڈ پرائمری   پت 

 ا منصوبہ اے۔ ٹ کونسل بہتے بنانا چاہندے تن  ایڈن برو شہر دے کول برابری لئ  ہک نیا کم دتے
 حکومت تن باالں دے حقوق نوں سکاٹ لینڈ اچ قانون بنایا اے۔  

 تجربی نال ہن یہ  سکول لئ   نوںکالیاں، ایشیاب  تے نسل اقلیتاں دے ماپیو تے نگہداشت کرن آلیاں 
وری علم، مہارتاں تے ضن

 بامعئن تبدیلیاں کرن دی لوڑ اے۔
ین حقوق دے تحفظ واال سکول بنان اچ مدد مےل۔    اے پلس گروپ اچ شامل ہوو تاکہ بی بی ایس نوں ساریاں باالں لئ  بہتے

 
ن اور 'نسل اقلیت' والدین اور نگہداشت رکھنن والوں گ پاس اسکولوں کو بامقصد تبدیلیاں کربن گ ل   essentialسیاہ ، ایشن 

۔  وری علم ، مہارت اور تجربہ ہے  ضن
 
A  گروپ من  شامل ہوں تاکہ +BPS   !ین حقوق ےس متعلق اسکول بناتن من  مدد مےل  کو تمام بچوں گ لن  بہتے

 
 

 گروپ کدوں تے کتھے مےل گا؟ 
 16میٹنگاں ہون گیاں۔ پہل میٹنگ بدھوار  3سیشن کرے گا، تے ہرویےل  10دے وچکار  2022تے جون  2021گروپ جون 

۔ بجی  7توں  6نوں شایم  2021جون 
ے

  زوم تے ہوب  گ
 

، میٹنگز )زوم دا استعمال کردیاں ہویاں( آنالئن تے شخیص ہو  ن گیاں۔ جدوں ایہہ گروپ نوں محفوظ تے قابل پہنچ بنان لئ 
 محفوظ ہوب  گا، سکول شاماں نوں اس گروپ نوں باالں لئ  ہک دوستانہ کمرہ دووے گا  تے باالں نو جی آیاں نوں کہیا جات  گا۔  
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