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۔ آپ یہ نیا یا استعمال شدہ  اسکول یونیفارم ےک لئ  تمام بچوں  پہننا الزیم ہے
اتے ادارے اس مد میں  خرید سکئے ہیں ، اور کچھ اسکول ، کونسلیں اور خیں

۔ ٹھنے واےل اخراجات میں مدد فراہم کرسکئے ہیں
ُ
 ا

مفت کھانے سپورٹ پر ہیں تو آپ کا بچہ اسکول میں   S95گر آپ ہوم آفس ا

۔  سپورٹ والوں ےک لئ  یہ اسکول اور مقایم کونسل یک  S4ےک لئ  اہل ہے

۔  صوابدید پر ہے

ورتوں یا نقل و حرکت میں مسائل ےک حامل  کونسلیں خصویص تعلییم ضے
۔ دورسے افراد  بیھ اسےک مستحق ہوسکئے ہیں اگر وہ   ہیں

مد و رفت ےک لئ  مفت ٹرانسپورٹ مہیا کرتے
ٓ
 8بچوں یک اسکول ا

میل  3میل ےس زیادہ فاصےل پر ہو، یا اس ےس زیادہ عمر میں انہیں  2سال ےس کم عمر ہیں اور انکا قریب ترین مناسب اسکول 
سال ےس کم عمر ےک لئ  ٹریول  61سفر کرنا پڑے۔ اگر آپ کا بچہ اسکول جانے ےک لئ  بس یا ٹرین کا استعمال کرتا ہے تو ، انہیں 

 پاس رعایتے قیمت پر مےل گا۔

ورتوں ےک لئ  سپورٹ مہیا   بچوں یک نقل و حرکت یا سیکھنے میں دشواریوں کا تجزیہ کیا جان  گا اور ان یک خصویص تعلییم ضے
۔
ی
۔ اسکول ان بچوں ےک لئ  جو انگریزی نہیں بولنے لینگوئج سپورٹ کا بیھ اہتمام کریں ےک

ی
 یک جان  یک

اس بات کو یقیتے بنانے ےک لئ  کہ بچے سیکھنے پر پوری توجہ مرکوز کرسکیں اور مکمل طور پر اسکول یک رسگرمیوں میں حصہ 
گھنئے تک نیند پوری    9گھنئے تک اور بڑے بچوں کو   62ےس  66ےل سکیں ، ہمارا مشورہ ہے کہ بہت چھوٹے بچوں کو ہر رات 

۔  چاہنں
 کرتے

۔ تفصیالت ےک لئ  اپنے اسکول یک   ہیں
ے اور رسگرمیاں ہوتے  ےک مضامیں

ہر اسکول کا اپنا ٹائم ٹیبل ، اسکول یونیفارم ، پڑھات 
ز کو پڑھئے یک کوشش کریں تاکہ یہ یقیتے بنایا جا سےک کہ آپ کا  ویب سائٹ چیک کریں ، اور ہمیشہ ان ےک باقاعدہ نیوز لییے

 بچہ خصویص دنوں اور رسگرمیوں ےس محروم نہ ہو۔

 ہیں کہ وہ بچوں ےک والدین کیساتھ مضبوط تعلقات استوار کریں  تاکہ بچوں یک 
اسکولوں اس بات یک حوصلہ افزات   کرٹے

 ہیں تو آپ اساتذہ ےس بات کر سکئے ہیں 
 میں مدد مل سےک۔ جب آپ اپنے بچے کو سکول چھوڑٹے یا واپیس پر اےس لینے جانے

ے
ترق

فت پر گفتگو کرسکئے  کت کرنا چاہن  ، جہاں آپ اساتذہ ےس اپنے بچے یک تعلییم پیشر پکو والدین یک شام میں رسر
ٓ
، اسےک عالوہ ا

 سوال پوچھ سکئے ہیں 
۔ہیں ، کوت  اور کیس بیھ تشویش پر تبادلہ خیال کرسکئے ہیں  

 education -parenting/schools-https://www.gov.uk/browse/childcareتعلیم ےک بارے میں مزید معلومات  

 

والدین سال یک عمر ےک بچوں تک( توقع رکھنے ہیں کہ  66ےس  5پرائمری اسکول )
۔ 
ی
  اور واپیس پر انہیں ےل کر جائیں ےک

ی
ئیں ےک

ٓ
ےس سکول چھوڑٹے ا

ُ
اپنے بچے ےک ساتھ ا

نا جانا محفوظ 
ٓ
 کہ وہ کب کیس بچے کا اکیےل ا

ی
ہر اسکول یک اپتے پالییس ہویک

۔ اگر آپ اپنے بچے کو ےل جانے ےک لئ  کیس کا بندوبست کریں تو آپ کو  سمجھنے ہیں
 کیونکہ اسکول کبیھ بیھ کیس بچے کو 

ی
ورت ہو یک اسکول کو آگاہ کرٹے یک ضے

۔
ی
 اجنتی ےک ساتھ رخصت نہیں ہوٹے دیں ےک

یہ سب کچھ آپ ےک ملک میں قابل قبول باتوں ےس متصادم ہوسکتا ہے جہاں 

 عمر میں یہ بچوں کو انیک اپتے ذمہ داری دے دی جاتے ہو۔ 
ممکن ہے کہ ابتدات 

۔لیکن برطانیہ میں طرز عمل مختلف  وری ہے ہے اور اےس سمجھنا بہت ضے  
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مدیدبرطانیہ میں خوش 
ٓ
  ا

 برطانیہ میں تعلیم
شپ یک ویب سائٹ پر موجود  نٹنگ ان یوےک ’اس کتابچے میں شامل تمام امور یک مکمل تفصیالت نارتھ ایسٹ مائیگریشن پارٹیے برطانیہ میں پیں

۔ www.nemp.org.ukای لرننگ ریسوررسے ےس    پر مل سکتے ہیں

تمام والدین چاہنے ہیں کہ انےک بچے محفوظ ، صحتمند اور اپنے مستقبل ےک مواقع ےس 
خوش ہوں۔ لیکن انہیں ایک نئ  ملک میں بہت ےس چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں 
ے ، مختلف نظام ، مختلف توقعات اور یقینا ایک مختلف زبان ہوتے  مختلف قوانیں
۔ یہ کتابچہ آپ کو اپنے بچے یک تعلیم اور مستقبل میں مدد کرٹے ےک لئ  برطانوی  ہے

۔ ۔مہیا کردہ معلومات کا  نظام تعلیم ےک بارے میں اہم معلومات فراہم کرتا ہے
 خود برطانیہ میں سیایس پناہ یک خواہش یک 

انتخاب ان لوگوں نے کیا ہے جنہوں نے
تیھ ، اس خواہش کیساتھ کہ  کاش جب وہ پہیل بار یہاں پہنچے تھے تو انھیں یہ سب 

  معلوم ہوتا۔

  برطانیہ میں تعلیم

ہر ٹرم میں سکول ایک  -حصوں میں چلتا ہے یعتے موسم خزاں ، بہار اور موسم گرما  3ہر تعلییم سال ستمیی ےس جوالت  تک  
 ہیں ، صبح 

۔ اسکول پیں ےس جمعہ تک کھےل ہوٹے  ہیں
 ہیں اور شام  9ہفئے  ےک لئ  مڈ ٹرم چھٹیوں ےک لئ  بند ہوٹے

وع ہوٹے بچی رسر
۔ 4  ہیں

بچی تک ختم ہوجانے  

،  -سال ےک بچے پری اسکول  4اور  3اسکول ٹرم ےک دوران  جےس نررسی" کہا جاتا ہے
گھنئے ےک لئ  داخل ہوسکئے ہیں جس ےس انہیں اسکول ےک لئ  تیار    65میں ہر ہفتہ 

. اس ےک بعد ، برطانیہ ےک قانون ےک تحت ،  ۔ یہ مفت ہے  میں مدد ملتے ہے
کرٹے

 68ےس زیادہ اور  61سال یک عمر ےک درمیان کل وقتے تعلیم ، اور  61ےس  5بچوں کو 
سال تک یک عمر ےک بچوں کو تعلیم یا ٹریننگ یک کیس نہ کیس شکل میں ہونا 

۔ وری ہے  ضے

۔ زیادہ تر اسکولوں  ریاست ےک مایل تعاون ےس چلئے واےل اسکولوں میں تعلیم مفت ہے
۔  ہیں

 میں تعلیم مخلوط ہے وہ لڑکوں اور لڑکیوں کو ایک ساتھ پڑھانے

۔ اس میں کوت  چوائس نہیں  والدین کو قانوتے طور پر یہ یقیتے بنانا ہوتا ہے کہ ان کا بچہ اسکول جان 

۔ والدین کا  ۔ اسکول ےس محروم ہوٹے کا مطلب ہے کہ بچہ اپتے تعلیم میں پیچھے رہ سکتا ہے ٪ 611ہے

۔ آپ کو کیس بچے کو گھر میں نہیں رکھنا چاہن  جب تک اسیک کوت   ی کا ٹارگٹ ہونا چاہن  حاضے

 اسکول کو آگاہ کردیا ہو۔ اسکولوں میں  -معقول وجہ نہ ہو مثال ےک طور پر اگر وہ بیمار ہیں 
اور آپ نے

 میں 
 بچہ بغیں کیس اجازت یا معقول وجہ ےک اسکول جانے

ی پر نظر رکیھ جاتے ہے اور اگر کوت  حاضے

۔ اس میں والدین پر جرمانے عائد کرنا یا عدالت ےک احکامات شامل 
ی
ناکام رہتا ہے تو وہ کارروات  کریں ےک

وری ہے کہ آپ صبح  ۔ لہذا اگر آپ کا بچہ اسکول نہیں جاسکتا ، یا دیر ےس جان  گا ، تو ضے ہوسکئے ہیں

 ےک لئ  نمیی معلوم کرنا چاہن  اور  8.31
۔ آپ کو فون کرٹے بچی اسکول کو کال کریں اور اس یک وجہ بتائیں

'۔  ا بچہ )نام( آج اسکول نہیں آسکتا کیونکہ وہ بیمار ہے انگریزی میں یہ کہنا سیکھنا چاہن  کہ 'میں

۔ ی کا سکول ےس اجازت شدہ ہونا الزیم ہے  اسکول یک چھٹیوں ےک عالوہ کیس بیھ غیں حاضے

۔ ہر اسکول میں دورسے  تمام اسکول قویم حکومت ےک مرتب کردہ بنیادی نصاب یک تعلیم دینے ہیں
فر یک 

ٓ
ے اور رسگرمیاں بیھ ا ۔مضامیں  ہیں

۔ دریس کتابیں اسکول ےک ذریعہ مفت فراہم یک جاتے  ہیں
جاتے  
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 تک( 6)ریسپشن ےس سال  11ےس  5پرائمری اسکول: عمر 

غاز پرائمری اسکول ےس کرٹے  5بچے 
ٓ
سال یک عمر میں اپنے تعلییم سال کا ا

 ہیں ، پھر کالرسے کو سال 
وع ہوٹے ۔ وہ ریسپشن کالس میں رسر ےس ےل کر  6ہیں

۔ بچے سال  1سال  میں ، نیشنل سٹینڈرڈ  1اور سال  2تک کا نام دیا جاتا ہے

۔  SATsجےس  -اسیسمنٹ ٹیسٹ  ےک نام ےس جانا جاتا ہے ، دینے ہیں

۔ ے ےک لئ  سیٹوں میں رکھنے ہیں  پر بچوں کو مضامیں
 سیکنڈری اسکول جانے

بچوں کو ہوم ورک دیا 

جان  گا اور والدین ےس توقع یک جاتے ہے کہ وہ انہیں وقت پر اےس ختم کرٹے 

میں بچوں یک مدد کریں۔ محدود انگریزی واےل والدین ےک لئ  اپنے بچوں یک مدد  

کرنا مشکل ہو گا ، لہذا آپ اسکول ےس پوچھ سکئے ہیں کہ وہ ہوم ورک کلب 

 ہیں ، یا کوت  مقایم کمیونتے گروپ ہے جس میں ہوم ورک سپورٹ یک 
چالنے

پیش کش یک جاریہ ہو۔ والدین مقایم کالج میں چالن  جانے واےل مفت بالغ 

ییس اور  تعلیم ےک کوررسے ےک لئ  بیھ اہل ہوسکئے ہیں ، جن میں انگریزی ، لیے

۔  نیومرییس شامل ہیں

اساتذہ اکیر بچوں ےس اپنے والدین کو پہنچانے ےک لئ  ایک خط دینے ہیں جس 

۔ ہمیشہ اپنے بچے ےس اس بارے میں پوچھا کریں کیونکہ وہ بآساتے اےس   ہیں
میں ہوم ورک ےک کاموں یک تفصیالت بیھ شامل ہوتے

۔  پہنچانا بھول سکئے ہیں

 
 (11ےس سال  7)سال  16ےس  11سیکنڈری اسکول: عمر 

 ہیں تو وہ سیکنڈری اسکول سال  66بچے جب 
 ہیں اور جب وہ  7سال ےک ہوٹے

وع کرٹے  ہیں تو سال  61ےس رسر
سال ےک ہوجانے

 ہیں ۔ سکینڈری سکول میں داخےل خود بخود نہیں ہوٹے ، والدین کو اپنے پسندیدہ اسکولوں ےک لئ  درخواست  66
میں ختم کرٹے

۔ درخواست ےک عمل میں مدد اور اس پر فیصےل ہوٹے کا طریقہ سمجھنے ےک لئ  بچے ےک پرائمری اسکول  ورت ہوتے ہے دینے یک ضے

 یا اپتے مقایم کونسل یک ایتھنک مائینورتے اچیومنٹ ٹیم ےس رابطہ کریں۔

ل  64یا  63میں ، جب بچہ  9سال  سال کا ہوتا ہے ، تو اےس نیشنل جیے

ف سکینڈری ایجوکیشن 
ٓ
جےس جی یس ایس ای ےک نام ےس  –رسٹیفکیٹ ا

 ۔ یہ 
ی

ورت ہویک ے منتخب کرٹے یک ضے جانا جاتا ہے ےک لئ  مضامیں

 ہیں جب بچے  66امتحانات سال 
۔  61یا  65میں ہوٹے  ہیں

سال ےک ہوٹے

۔ منتخب کردہ  62اور  7بچے عام طور پر  ے لینے ہیں ےک درمیان مضامیں

ے    کا تعیں
یی  ے اور حاصل کردہ گریڈز ان یک آئندہ یک تعلیم اور کیں مضامیں

کرسکئے ہیں ، جیےس کہ وہ کس 
th1   فورم کالج میں جا سکئے ہیں ، اور وہ

۔  ے اور یونیورستے کوررسے ےک لئ  درخواست دے سکئے ہیں کون ےس مضامیں

)سب ےس کم(  6)سب ےس زیادہ( ےس لیکر  9جی یس ایس ای گریڈز یک 

۔ تمام سکینڈری اسکولوں میں بچوں کو اپنے  تک یک حد بندی ہے

 میں مدد فراہم کرٹے ےک لئ  انڈیپنڈنٹ  
مستقبل کا راستہ منتخب کرٹے

۔ یی   گائیڈنس پیش یک جاتے ہے  کیں

  3ےس  2سال یک عمر ےک درمیان روزانہ ہوم ورک کا وقت بڑھ کر  61ےس  64جی یس ایس ای امتحانات یک تیاری میں مدد ےک لئ  

پ معلوم کریں کہ کیا اسکول اسکول ےک بعد ہوم ورک کلب چالتا ہے کیوں کہ اس ےس آپ ےک بچے کو 
ٓ
۔ ا گھنئے تک ہو جاتا ہے

 بچہ مستقل طور پر اپنے ہوم ورک مکمل نہیں کر پاتا تو اسکول والدین 
۔ اگر کوت 

ی
نیٹ تک رسات  مےل یک سیکھنے ےک وسائل اور انیے

۔  ےک طریقوں پر تبادلہ خیال کر سکیں
 ےس رابطہ کرے گا تاکہ وہ معامالت کو بہیے بنانے

4 

نیٹ ےک غلط استعمال ےس بچانا  اپنے بچے کو دھونس ، نفرت اور انٹر

اپنے بچے کو اس بات یک ترغیب دیں کہ اگر انےک ساتھ اسکول میں 

گاہ  
ٓ
پکو ا

ٓ
دورسے بچوں کا سلوک ٹھیک نہیں تو وہ اس بارے میں ا

کرے۔ اگر کوت  دورسا بچہ اےس جسماتے یا جذباتے طور پر تکلیف 

۔ اگر اےس اپتے نسل یا مذہب  ‘ دھونس’پہنچان  تو  اےس  کہا جاتا ہے

۔ دونوں  یک وجہ ےس نشانہ بنایا جارہا ہے تو اےس "نفرت" کہا جاتا ہے

یہ بچے یک فالح و بہبود کو بہت نقصان دہ ہیں اور انہیں روکنے یک 

۔ آپکو خود ےس اس ےس نمٹئے یک کوشش نہیں کرتے چاہن   ورت ہے ضے

پ کالس 
ٓ
۔ ا اور نہ یہ دورسے بچہ یا اسےک والدین ےس پوچھنا چاہن 

س ےس آگاہ کریں اور اس پر  
ُ
ٹیچر ےس بات کیجن  اور جو ہو رہا ہے ا

۔ تمام اسکولوں میں طالب علموں ےک طرز  گفتگو کریں کہ اسکول دوبارہ ایسا ہوٹے ےس بچنے ےک لئ  کیا اقدامات کر سکتا ہے

پ 
ٓ
۔ اگر کوت  زیادتے دوبارہ ہوتے ہے تو ا عمل یک متعلقہ پالییس ہوتے ہے اور آپ ےک بچے یک دیکھ بھال کرنا انکا فرض ہے

ے زیادتیوں جیےس تشدد ،  اسکول ےک رسبراہ ےس بات کریں۔ آپ پولیس ےس بیھ بات کر سکئے ہیں خاص طور پر زیادہ سنگیں

۔ ے جرم ےکبارے میں پر فون کرےک براہ راست پولیس کو نفرت  616جب آپ  چوری ، دھمیک ، ہراساں کرنا اور نفرت انگیں

۔ 
ی

۔ آپ یک رپورٹ مکمل طور پر خفیہ رہے یک وری نہیں ہے ے جرم ےک واقےع یک اطالع دینے ہیں تو آپ ےک لئ  اپنا نام بتانا ضے انگیں

 س بارے میں مزید مشورے ےک لئ  کہ والدین اپنے بچے کو کس طرح دھونس ےس بچا سکئے ہیں مالحظہ کریں. 
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۔ بہت سارے بچے  68اور  61 وری ہے سال یک عمر ےک درمیان ، ایک بچہ تعلیم یا تربیت یک کیس نہ کیس شکل میں ہونا ضے

نیشنل ایڈوانس لیول ایگزام جےس اے لیول ےک نام ےس جانا جاتا ہے ، ےک لئ  تعلیم 

۔ یہ یونیورستے میں ڈگری کوررسے میں داخےل  1thحاصل کرٹے   ہیں
فورم کالج جانے

۔ زیادہ تر طلباء  وری ہیں اے لیول لینے ہیں ، جو یونیورسٹیوں میں  3ےک لئ  ضے

۔ امتحانات سال  ورت ہوتے ہے ےک اختتام پر ہوٹے  63داخلہ ےک لئ  کم ےس کم ضے

۔ گریڈ   ہیں ،  E* ےس  Aہیں
* سب ےس زیادہ اور   Aتک ےک پیمانے پر دین  جانے

 بچے نیشنل ووکیشنل کوالیفیکیشن حاصل    Cگریڈ 
ے
۔ باق کو پاس سمجھا جاتا ہے

 ہیں ، جس میں اپرنٹس شپ اور ٹریننگ ےک کورس ورک  
کرٹے ےک لئ  کالج جانے

جز وقتے  ۔ یا بچے  ہیں
کیساتھ ساتھ کام اور مہارتوں پر مبتے تربیت بیھ دی جاتے

 کام یا رضاکارانہ کام میں ایک ہفئے میں 
۔  21تعلیم یا تربیت میں رہنے ہوٹ   گھنئے یا اس ےس زیادہ وقت گزار سکئے ہیں

 ےک بعد: یونیورسٹر ، مزید تعلیم ےک کالج ، رضاکارانہ کام18

 جو 
ی
سیایس پناہ گزین نیشنل سٹوڈنٹس لون اسکیم ےک اہل نہیں ہیں لہذا وہ یونیورستے یک فیس برداشت نہیں کرسکیں ےک

۔ تاہم ، کچھ یونیورسٹیاں مفت تعلیم ےک لئ   £90111ہر سال  ےک لگ بھگ ہوتے ہے

۔ چونکہ پناہ ےک متالیسر افراد کو کام کرٹے یک ’ سینکچرری اسکالرشپ‘  ہیں
پیش کرتے

 میں مدد کرسکئے 
اجازت نہیں ہے لہذا آپ اپنے بچے کو رضاکارانہ کام ےک مواقع تالش کرٹے

۔ اس ےس انھیں پناہ ےک فیصےل ےک انتظار ےک وقت کو بامقصد طور پر استعمال کرٹے اور  ہیں

۔ رضاکارانہ خدمات کا یونیورسٹیوں اور   ےک مواقع فراہم ہوسکئے ہیں
اپنے لئ  ریفرنشے بنانے

۔ سیایس پناہ ےک متالیسر مزید تعلیم ےک   ام کیا جاتا ہے مستقبل ےک آجروں ےک پاس بہت احیے

۔  ےک اہل ہوسکئے ہیں
 کالجوں میں بیھ تعلییم اور پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کرٹے
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