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• Şêwirdarîya Hiqûqî ji 4 Gulan heta Înîya 1 Hezîran 2012an   
• Şûnve agahîya li ser gehînekên berê yên şêwirdarîyê 
• Çalakîyên li xwendegehê ku planên nîşandêr raber bikin û Pirs-Bersîv li gel Serokê 

Şaredarîyê – 17 Gulan 2012 û 18 Gulan 2012 
• Ji bo bêtir agahîyê bixwînin û dûre nêrînên xwe ji me re bibêjin   



Hişyarîya hiqûqî li ser Pêşniyara Firehkirinê Li Xwendegehên 
Belmont Infant û Belmont Junior, ji tevlêbûnên du-form bo sê-
form ku ji Îlona 2013an û pey ve dest pê bike 

 
Piştgeh?  
 
Wek beşeke gotûbêjên me yên bi xwendegeh, dê-bav, civaka herêmî û wekî din pardaran re li ser 
pêşniyara firehkirina Xwendegehên Belmont Infant û Belmont Junior, Şaredarîya Haringey du 
şêwirdarîyên gelêrî saz kirin. Heke bê bicîhkirin, firehkirin ê bi Fêrgehên Resepsîyonê yên ku di Îona 
2013an de tev li xwendegehê dibin dest pê bike, ku wê demê Xwendegeha Infant ji du formên 
tevlêbûnê (56 ji bo her komeke salê) zêde dibin bo sê komên tevlêbûnê (84 ji bo her komeke 
xwendekaran). Heta 2020an hemû komên salan ên seranserî her du xwendegehan ê bibûna sê 
form. 
 
We ji me re çi got 
Şûnve agahîyên ji her du şêwirdarîyan jî pir zelal bûn: civaka xwendegehê bi tundî li dijî firhekirina 
her du xwendegehan jî derketin. Sedemên dijberîyê evên jêrîn in, lê wekî din jî hene:  
 
1 Karên avahîyê yê jîyana xwendegehê û xwendegehan nerehet bike;  
2 Bandora xwendegeha berfirehtir li kalîte û standarda perwerdeya xwendegehê; 
3 Hisa yekta ya civakê ku wek beşeke firehbûnê dê tevlêbûna du-form a xwendegehê ku li her du 

xwendegehan jî berbiçav e, wenda bibe; 
4 Bandoreke neyînî dê li xwendegehên derdorê bibe, wek encamake firehbûnan; 
5 Xwendegehên din ji alîyê tevlêkirinê kêm dikin, lê belê ji alîyê ekonomîk ve ew ê maqûl be ku 

hejmara xwe ya tevlêkirina salane biparêzin, heta zêde jî bikin; 
6 Firehbûneke bo tevlêbûna sê-form dê were wê wateyê ku fonên piçûk ên xwendegehê ji dest 

herin û ji lew re ji alîyê fînansê ve xwendegeh ê zirarê bike; 
7 Divê xwendegeha nuh li herêmê bê avakirin, da ku bersîva daxwazên zêdebar bide; 
8 Mezinbûn ê bandorê li perwerdeya zarokan bike 
9 Bandora firehbûnê li têkilîyên bi Xwendegeha Taybetî ya Vale û xwendekarên wê re bi tevayî li 

pêş çav nehatine girtin; 
10 Di rewşa nuha ya ekonomîk de, karên avahîyê/firehkirinê dê kêm-çavkanî/kêm-fînans bin; 
11 Firehbûnek ê were wateya ku qadên derve/hêşîn wenda bibin; û 
12 Çêtirkirina standardan li xwendegehên derdorê bêtir teserûfê pêk tîne. 
 



Bersîva me 
 
Ji bo bersîvkirina fikaran, Kabîneya şaredarîyê di Adara 2012an de civîya ku bi xwendegehan û 
civakên wan re li ser pêşniyara firehkirinên her du xwendegehan bêtir şêwirdarîyê pêk bînin. 
Pêşkêşkirina bêtir agahîya li ser awayê firehkirinan jî wê di nav vê de be. 
 
Şaredarîyê hinek xêzandinên konseptê amade kirine, ew dîyar dikin ku firehkirin ê li her du cîhên 
xwendegehan çawa pêk werin. Hûrgilîyên zirav ên vê, wek bikaranîna odeya takekesî, berfirehîya 
avakarîyê û bicîhanîna bernameyê ya pêşniyarkirî di vê gavê de ne amade ne. 
 
Karê bêtir bi hûrgilî yê li ser awayê firehbûnên ku dibe ku bên pêkanîn dê piştî biryareke dawîn a 
destpêkirinê bê kirin. Di nav vî karê bi hûrgilî de dê bi Tîmên Serokatîya Bilind ên xwendegehê, 
governoran û bi civaka firehtir a xwendegeh û herêmê re xebat hebe. 
 
 
 

Hewldanên domdar 
 
Şaredarîyê berê bi hinek hûrgilî raber kiriye ku firehbûn çima pêwîst in. Rêjeya zayînê û qeydên 
xwendegehê li seranserî navçeyê her diçe zêde dibin û divê em bêtir cîhên xwendegehê pêşkêş 
bikin ku zarokên ku nuha li dinyê ne, lê hîna dest bi xwendegehê nekirine, bên temînkirin ku ji bo 
wan li navçeya me cîhekî xwendegehê peyde dibe. 
 
Ji Mijdara 2011an û vir de ku şêwirdarîya dawîn pêk hat, şaredarîyê bêtir agahîyên zayînê sitendine 
û tarîxa dawî ya serîlêdanên resepsîyonê yên ji bo Îlona 2012an derbas bûne. Ev agahîyên dawî yên 
zayîn û qeydkirinê texmînên şaredarîyê yên ku daxwaza cîhên xwendegehê li navçeyê her ku diçe 
zêde dibe, piştxurt dike û divê em li herêmê bêtir cîhan pêşkêş bikin. Bêtir hûrgilîyên vê datayê li 
websîteya şaredarîyê li rûpelên firehbûnên xwendegehê peyde dibin: 
www.haringey.gov.uk/schoolexpansions  
 
 

Nêrînên xwe bibêjin 
 
Ev şêwirdarî, bi weşandina hişyarîyên hiqûqî 
dest pê dike, ew ê Înîya 4 Gulan 2012an dest 
pê bike û çar hefteyan bajo, Înîya 1 Hezîran 
2012an bi dawî bibe. 
 
Ji 10ê Gulanê û pey ve, xêzandinên konseptê 
yê li her du xwendegehan di se’etên xwendinê 
de bên raberkirin û her weha di 17ê Gulanê de 
piştî se’etên xwendinê jî (ji 15:30an heta 
19:00an), da ku civaka fireh û dê/bav û 
nêrevanên ku nikanin di dema xwendinê de lê 
binêrin jî kanibin tev lê bibin. 
 
Plan ê her weha li Pritûkxaneya Wood Green 
jî bên raberkirin, 187 High Road, N22 6XD. 
 
 
 
 

 

 
Karmendên şaredarîyê wê Pêncşema 17ê 
Gulanê se’et ji 14:30an heta 19:00an li 
Xwendegeha Infant û Înîya 18ê Gulanê ji 
14:00an heta 16:00an li Xwendegeha Junior 
bin, da ku pirsên li ser xêzandinên nîşandêr 
bersîv bikin. 
 
Ji bo ku nêrînên xwe bibêjin: 
 
•   Biçin xwendegehan ku planan bibînin û bi 
karmendên şaredarîyê re bipeyivin; 17ê Gulanê 
(Xwendegeha Infant) û 18ê Gulanê 
(Xwendegeha Junior) 
•   Email belmontexpansion@haringey.gov.uk 
 
•   Şîroveyên nivîskî bişînin bo Cîhgirê Serokê 
Qeydkirinê (Plansazîya Cîh), Children and 
Young People’s Service, 48 
Station Road, London N22 7TY 
 
Divê hemû şîrove berî 1 Hezîran 2012an bên 
sitendin. 



Dûre çi dibe? 
Hemû şîroveyên şêwridarîyê yên sitendî wê her weha ji civîna Kabîneya şaredarîyê re bên 
raporkirin û li wê derê biryareke dawîn ê bê dayin ku xwendegehan fireh bikin an na. Tê 
hêvîkirin ku ev civîn di 11 Tîrmeh 2012an de pêk were. 
 
 
 


