ڕاو ژكردن لهبارەى پ شكهش كردنى خزمهتگوزارييهكان به قوتابيانى كهمايهتييه نهژادييهكان

يهكهى بهدەستخستنى كهمايهتييه نهژادييهكان ) The Ethnic Minority Achievement Unit (EMAUدەزگايهكى ناوەنديى
خزمهتگوزاريى پهروەردەيى سهر به دەسته تى خۆج يه كه يارمهتيى فهراههمكردنى دەستگيرۆيى بۆ قوتابييانى كهمايهتييه
نهژادييهكان له قوتابخانهكاندا دەدات به تايبهتى ئهوانهى ئينگليزييان وەك زمان كى سهربار English as an additional
) language (EALههيه .دەزگا خزمهتگوزارييهكه ئامانجييهتى ئاستهكانى قوتابييانى كهمايهتييه نهژادييهكان بهرز بكاتهوە و ئاو ته
بوونيان هان بدات .ئهم يهكهيه ف ركارانى ياريدەدەرى جووت زمان  Bilingual teaching assistantsى ههيه كه به تاك لهگهڵ
قوتابييان و لهگهڵ ئهو مامۆستا تايبهتمهندانهدا كار دەكهن كه لهگهڵ قوتابييهكاندا كار دەكهن و ئهندامانى دەستهى قوتابخانه مهشق
پ دەكهن تاوەكو بگهنه ئهوەى پ ويستييهكانى قوتابييانى  EALو خ زانهكانيان پڕ بكهنهوە .لهپاڵ ئهوانهشدا ،خزمهتگوزارييهكانى
ل كدانهوە و وەرگ ڕانيش دەستهبهر كراون.
له ڕابوردوودا ،كارى  EMAUبه ش وەيهكى سهرەكى لهﻻيهن بهخشش كى سا نهى حكومهتى و ز و بڕە پارەى پچووك پچووكى
دابين كردنى ئهنجومهنهوە پارەى بۆ دابين دەكرا .چهند سا كه بڕى پارە تهرخان كردن ساڵ بهساڵ كهم دەب تهوە .بهشى زۆرى ئهو
پارە تهرخان كراوە وەك مووچه به ئهندامانى دەسته دەدر ت .بۆيه ،به كهمبوونهوەى پارەى بۆ تهرخانكراو ،ژمارەى ف ركارانى
ياريدەدەرى جووت زمانيش و مامۆستايانى تايبهتمهنديش كه بۆ دەزگا خزمهتگوزارييهكه كار دەكهن ،كهم بوونهتهوە .به م ،لهم
كاتهدا ،داوا لهسهر دەزگا خزمهتگوزارييهكه زيادى كردووە بههۆى ئهوەى كه ژمارەى قوتابييانى كهمايهتييه نهژادييهكان و EAL
له قوتابخانهكانى سوانسى  Swanseaبهردەوام زياديان كردووە .مۆد لى ئ ستاى دەزگا خزمهتگوزارييه ناوەندييهكه له
فهراههمكردنى يارمهتى بۆ قوتابييان و قوتابخانهكان ناگاته ئاستى ئهوەى داوا دەكر ت.
حكومهتى و ز بۆچوونى خۆى دەربڕيوە كه ناب ت يارمهتى بۆ قوتابيانى كهمايهتييه نهژادييهكان وەك سهربار ك ببينر ت و
ڕ كخستنهكانى پ شووتر كرابوون بۆ پارە تهرخانكردن له ڕ ى بهخششهكانهوە ههميشهيى نين .لهبهرئهوە دەسته ته خۆج يهكان
هان دەدر ن ،له بارودۆخ كدا كه فشارى زياتر لهسهر بوجه ههب ت ،هاوكارييان و كارى هاوپشكييان له پ ناو پ شكهش كردنى
خزمهتگوزارى زياتر بكهن.

له ئهيپريڵ )نيسان( ى  2018ەوە حكومهتى و ز بهخششى پارەتهرخانكردنى بۆ دەزگا خزمهتگوزارييهكه دەبڕ ت به م وتوويهتى
شت ك پارە بۆ يارمهتيدان له گواستنهوەى دەسته ته مهدەنييه سهرەكييهكان بۆ ڕ گاى جياوازى كاركردن فهراههم دەكات .لهم
خا هدا ،و نهيهكى ڕوونمان لهبهرچاو نيه بۆ ئهوەى ئايا پارە تهرخان كردن له ئهيپريڵ )نيسان( ى  2019ەوە چۆن دەب ت ،به م
پ شبينى دەكر ت پارەتهرخان كردن به ڕادەيهكى زۆر كهم بكات .له نووسراو كى گشت نراوى ئهم دواييهدا كه لهم بارەيهوەيه،
حكومهتى و ز وتوويهتى نيازى وايه پشتيوانى له دەسته ته خۆج يهكان بكات له خۆسازدانيان بۆ فهراههم كردنى
خزمهتگوزارييهكانى يارمهتيدان له داهاتوودا ،كه لهسهر بنهماى ناوچهيى و هاوئاههنگ لهگهڵ مۆد لى نيشتيمانى بۆ كارى
نيشتيمانى ،پ شكهش به قوتابيانى كهمايهتييه نهژادييهكان دەكر ت.
ڕاستييهكان و ژمارەكان

لهماوەى چوار سا ى ڕابوردوودا بڕى ئهو كاتهى ئهندامانى دەسته بۆ قوتابخانهكان تهرخانيان كردووە به بڕى  45%كهمى
كردووە.
ئامارى سا نهى قوتابخانه بۆ ئاستى قوتابى ) Pupil Level Annual School Census (PLASCله ج نيوەرى )كانونى دووەم(
ى  2017دا كه بۆ قوتابخانهكانى سوانسى ئهنجام دراوە و قوتابيانى تهمهن  19-3سا ى گرتووەتهوە ،بۆى دەركهوتووە كه:


ژمارەى قوتابيان له كهمايهتييه نهژادييهكان  5,338قوتابين ) %14.6ى كۆى قوتابيان(




ژمارەى قوتابيانى  4,220 EALقوتابين ) %11.8ى كۆى قوتابيان(
سهربارى ئينگليزى و  /يان و زى 145 ،زمان و ش وە زمانى تر قسهيان پ دەكر ت.





 68قوتابخانه كه قوتابيانى  EALيان تيادا ههبووە و دەستنيشان كراون
نزيكهى  2,345قوتابيى ) EALههند كيان ڕاستهوخۆ و ههند كى تريا به هاوپشكى لهگهڵ قوتابخانهكاندا(
به جووت زمانى به  10زمانى جياواز پ شكهشى به  330قوتابى كردووە

له مارچ )ئادار( ى  2017دا  EAMUيارمهتيى پ شكهش كردووە به:

پهيكهرەى دەستهيى له ئ ستادا

پهيكهرەى دەستهيى مارچ )ئادار( ى 2018

ژمارە

1
سهرۆكى EMAU
گهورە فهرماندەى تيم )له ناوەندى(
1
19
مامۆستايانى تايبهتمهند ) 6ناوەندى  13 /سهرەتايى( )به  4فهرماندەى تيمهوە(
ف ركارانى ياريدەدەرى جووت زمان ) / Bilingual teaching assistants (BTAوەرگ ڕان 16
)به  3فهرماندەى تيم و  1كارمهندى  BTAەوە كه لهﻻيهن نيو دايهر كشنز New Directions
ەوە خراوەته سهر كار تا خزمهتگوزارى پ شكهش به قسهكهران به زمانى ڕۆمانى پ شكهش
بكات(
3
كارمهندانى زانيارى  dataو كارگ ڕى و ڕ كخستن )(A&OA
كۆ
40
*سهربارى ئهمانهش  (fte 3) BTA 3له ڕ گاى پارەى تهرخان كراوى Syrian ) SRP
 Resettlement Programmaپرۆگرامى نيشتهج كردنهوەى سورى( يهوە خراونهته سهر
كار و ئ ستا له ﻻيهن سهرۆكى  EMAUەوە كاريان بهڕ وە دەبر ت به م پارەيان له پۆڤ رتى
ئهند پريڤ نشن )ههژارى و بهرپ گرتن(  Poverty and Preventionهه گيراوە.
ت چوونهكان
مووچهكانى  BTAو ) A&OAلهگه يشياندا ت چوونه گشتييهكان(
مووچهكانى مامۆستايان )لهگه يشياندا ت چوونه گشتييهكان(
كاتژم رى زيادە
خانهنشينى
بوونى مافى بيمه
تهرخان كردنى ئۆتۆمبيل
ت چوونهكانى تهلهفۆن
كۆ

19-2018

FTE
(Full-Time
)Equivalency
هاوتايى كاتى
تهواو
1.0
1.0
14.8
12.6
1.7
31.1

£298,800
£863,300
£3,000
£9,800
£5,100
£3,000
£3,000
£1,186,000

ئهنجومهن پ شنيازى چى دەكات بكر ت؟




كاركردن لهگهڵ حكومهتى و ز سهبارەت به پ شنياز بۆ كارى ناوچهيى و فهراههم كردنى خزمهتگوزارى.
بهگهڕ خستنى دەزگايهكى خزمهتگوزاريى ناوەند كه له داهاتوودا بهردەواميى ههب ت.
گۆڕان بهرەوە بوون به دەزگايهكى خزمهتگوزاريى ڕاو ژكارانهى ناوەنديى پچووك كه يارمهتيى ههموو قوتابخانهكان
بدات تا د نيا ب ت لهوەى قوتابيانى كهمايهتييه نهژادييهكان له قوتابخانه و له كۆمه گا خۆج ييهكاندا ج يان بووەتهوە و
دەتوانن ئهوەى له تواناياندايه بهدەستى به نن )تهماشاى بژاردەى به باشترين زانراو بكه لهخوارەوە(.




شۆڕبوونهوە و دابهشكردنى دەسته ت لهبهردەسته ،پارە تهرخان كردنى سهربار لهﻻيهن حكومهتى و زەوە بۆ قوتابيانى
كهمايهتييه نهژادييهكان بۆ قوتابخانهكان ،له ڕ گاى هاوك شهيهكهوە دەكر ت.
گواستنهوەى كارى بهڕ وەبردنى  BTAيهكان كه له ﻻيهن پرۆگرامى نيشتهج كردنهوەى سورييهوە پارەى بۆ تهرخان
دەكر ت ،بۆ پۆڤهرتى ئهند پريڤ نشن )ههژارى و بهر پ گرتن( .Poverty and Prevention

مۆد لى بهباشترين زانراو بۆ فهراههم كردن

مۆد لى پ شنياز كراو بۆ داهاتوو ئهوەيه خزمهتگوزارييهكى ڕاو ژكارانهى ناوەندى پ شكهش بكر ت كه له تايبهتمهند كى
سهرگهورە و دوو تايبهتمهند  /ڕاو ژكارى ج بهج كار پ ك ب ت .ههر پارەيهكى تهرخان كراو كه دەم ن تهوە دەدر ته دەست
قوتابخانهكان .وا پ شبينى دەكر ت كه دەسته بچ ته سهر سۆولب رى  ،Soulburyمهرج و بهندەكانى تايبهتمهندانى چاككردنى
پهروەردە ).Education Improvement Professionals (EIP

ئامانج له مۆد لى پ شكهش كردنى خزمهتگوزاريى داهاتوو ئهوەيه كه قوتابيانى كهمايهتييه نهژادييهكان له قوتابخانهكان و كۆمه گا
خۆج يهكانياندا ج يان بب تهوە و بتوانن ئهوەى له تواناياندايه بهدەستى به نن .مهبهسته مۆد لى پ شكهش كردنى خزمهتگوزارى بهم
ش وەيه ب ت:


تيشكۆ بخاته سهر باشتركردنى قوتابخانه و بنياتنانى تواناكان و دووركهوتنهوە لهوەى يارمهتى بۆ قوتابى له ڕ گاى
ناوەندەوە فهراههم بكر ت.
چاود رى كردن و هه سهنگاندى پ شكهوتن و بهدەسته نانى قوتابيانى كهمايهتييه نهژادييهكان بخاته گهڕ.
يارمهتيدانى قوتابخانه-بۆ-قوتابخانه و ئا وگۆڕى باشترين ئهزموونهكان هان بدات و بهرەوپ ش ببات.
باشكردنى زانين و كارامهييهكانى ه زى كارى ئهوانهى له قوتابخانهكاندان تا بتوانن يارمهتيى قوتابيانى كهمايهتييه
نهژادييهكان بدەن ئهوەى له تواناياندايه بهدەستى به نن.
پهرەپ دانى توانستى قوتابخانهكان له لهئام زگرتنى فرەڕەنگى ،به ش وەيهكى چاﻻكانه قوتابيانى كهمايهتييه نهژادييهكان
لهخۆ بگرن و لهگهڵ باوانيان  /سهرپهرشتيارانيان ت كهڵ بن و هاوكارى يهك بن.
پهرەپ دانى توانستى قوتابخانهكان لهوەدا كه قوتابيانى كهمايهتييه نهژادييهكان دەنگيان ههب ت.



يارمهتى بۆ قوتابخانهكان تا خۆيان خۆ -هه سهنگاندن بۆ ئهو سهرچاوە فهراههم كراوانه بكهن كه بۆ قوتابيانى كهمايهتييه
نهژادييهكان  /قوتابيانى  EALن و پﻼنهكانى كردار پهرە پ بدەن.
به گهنامهى ڕ نمايى و سهرچاوە.
ليست كى ئهو پشتيوانى و كۆرسى ڕاه نانه ناوەندييانهى لهبهردەستن.
دەستنيشان كردنى باشترين ئهزموون و ئاسانكارى بۆ پشتيوانى و يارمهتيى قوتابخانه – بۆ – قوتابخانه.
ئاسانكارى بۆ تۆڕەكانى ڕ كخهرانى .EAL
مامناوەند گيرى له ڕووما ى سا نهى پ ويستييهكانى  (Annual EAL Needs Survey) EALدا كه بۆ ئامارى سا نهى
قوتابخانه بۆ ئاستى قوتابى ) Pupil Level Annual School Census(PLASCئهنجام دەدر ت.







مۆد لى داهاتووى پ شكهش كردنى خزمهتگوزارى ئهمانه فهراههم دەكات:







وا پ شبينى دەكر ت ههر پارە تهرخان كردن ك لهﻻيهن حكومهتى و زەوە بۆ قوتابيانى كهمايهتييه نهژادييهكان كه فهراههم دەكر ت،
لهسهروو ئهوەوە كه بۆ پڕكردنهوەى ت چوونهكانى دەزگاى ناوەنديى خزمهتگوزارى پ ويسته ،دەسته تى خهرج كردنى بدر ت به
قوتابخانهكان.پارەى تهرخانكراو له بهكاره نانى بۆ قوتابيانى كهمايهتييه نهژادييهكان بهوﻻوە هيچ بوار كى تيادا نيه بۆ شت كى تر
بهكار ب ت .بڕ كى دەستنيشان كراو دابهش دەكر ت بهسهر ههموو قوتابخانهكاندا بۆ بنياتنانى تواناكان و خزمهتگوزارييهكانى
وەرگ ڕان و بڕەكهى تريش كه لهو تهرخانكراوە دەم ن تهوە له ڕ گاى هاوك شهيهكهوە كه ژمارەى قوتابيانى  EALو قۆناغه
سهرەكييهكان و قۆناغهكانى دەستكهوتهكانى  EALلهبهرچاو دەگر ت ،سهرف دەكر ت.
پهيكهرەى پ شنيازكراو بۆ دەسته و ت چوونهكان لهم خشتهيهى خوارەوەدا خراونهته بهر چاو:

پهيكهرەى پ شنيازكراو بۆ دەسته
تايبهتمهندى سهرگهورە )پ وانهى  EIPى سوۆلب رى ،مهوداى  ،11-8سهربارى ئهوەش  3خا ى (SPA
تايبهتمهندانى ج بهج كار )پ وانهى  EIPى سوۆلب رى ،مهوداى  ،6-3سهربارى ئهوەش  3خا ى (SPA
كۆى  FTEيهكان
ت چوون
مووچهكانى ئهندامانى دەسته )به  %35.5ت چوونى گشتييهوە(
خانهنشينى
بوونى مافى بيمه
تهرخان كردنى ئۆتۆمبيل
ت چوونهكانى تهلهفۆن
كۆ

£

FTE
هاوتايى كاتى
تهواو
1.0
2.0
3.0

£185,840
£9,800
£5,100
£3,000
£1,000
£204,740

بژاردەكانى پ شتر بيريان ل كراوەتهوە

بهدەر لهو بژاردەيهى بهباشترين دەزانر ت كه بژاردەى دەزگاى خزمهتگوزاريى ڕاو ژكارانهى ناوەنديى پچووكه ،بژاردەى تريش
خرابوونه بهرباس .كاركرد كى سهرەكى بۆ پشتگوێ خستنى بژاردەكان بنهماى پتهوى بوو كه له ياساى خۆشنووديى نهوەكانى
داهاتوو )و ز( Well-being of Future Generations Actى  2015دا هاتووە.


هه گرتنى ههموو پارە تهرخان كراوەكه له ﻻى دەسته تى خۆج يى بۆ پ دانى خزمهتگوزارييهكى پچووكتر و به
ناوەندى كراو كه تيشكۆيهكى زياتر بخاته سهر باشكردنى قوتابخانه و كهمتر تيشكۆ بخاته سهر يارمهتيى قوتابى لهچاو



هه گرتنى نزيكهى نيوەى پارە تهرخان كراوەكه له پ ناو پ شكهش كردنى خزمهتگوزارييهكى ڕاو ژكارانهى ناوەندى و



مۆد لى خزمهتگوزاريى ناوەنديى ئ ستا دا .له ميانهى كهم كردنهوەى پارەى تهرخان كراودا ئهمه ئيتر له
پاش ئهيپريڵ )نيسان( ى  2019ەوە ناتوانر ت پارەى بۆ دەستهبهر بكر ت ،و هيچ نيانييهك بۆ
قوتابخانهكان ناه تهوە تا پ دانى يارمهتى و سهرچاوەكانى خۆيان پهرە پ بدەن.

دانى نيوەى پارە تهرخان كراوەكه به قوتابخانهكان .له ميانهى كهم كردنهوەى پارەى تهرخان كراودا لهوە
دەچ ت ئهمه له داهاتوودا نهتوانر ت پارەى بۆ سهرف بكر ت يان پ ويست دەكات جار كى تر
سهرلهنوێ پهيكهرەى دابڕ ژر تهوە يان نيانى كهم بكر تهوە تا پارەى تهرخان كراو به
قوتابخانهكان بدر ن.
ههموو پارە تهرخان كراوەكه به قوتابخانهكان بدر ت .له دەسته تى خۆج يى دا تواناى ئهوە بهدەست
نايهت يارمهتيى قوتابخانهكان بدر ت و ڕاه نانيان پ بكر ت يان پتهويى بهرنامهكان و
گونجاوييان بۆ قوتابيانى كهمايهتييه نهژادييهكان  /قوتابيانى  EALدابين بكر ت.

ئهنجومهن لهبارەى ئهو بژاردەيهيهوە ڕاو ژ دەكات به م بهخۆشحا ييهوە پ شوازى لهههر كۆم نت كيش دەكات لهبارەى بژاردە
پشتگوێ خراوەكانهوە.
نۆڕينى كاريگهريى يهكسانى

نۆڕين كى كاريگهريى يهكسانى ) Equality Impact Assessment (EIAئهنجام دراوە .ئهم نۆڕينه پيشانى داوە كه پ شنيازەكه
كاريگهرييهكى پۆزەتيڤانهى لهسهر مندا ن و كهسانى ﻻو دەب ت لهبهر ئهو تيشكۆيهى دەيخاته سهر زيادكردنى توانستى ههموو
قوتابخانهكان له قهدرزانينى فرە ڕەنگى و لهسهر لهئام زگرتنى پهيوەنديى پۆزەتيڤانه و بهه ز له ن وان خه كانى بنهچه جياوازEIA .

به گهنامهيهكى ’زيندوو‘ ە و به در ژايى ڕاو ژكردنهكه و پرۆسهى بهكار خستنيشيدا چاكتر دەكر ت .ئهگهر داواى ڕونووس كى
 EIAى ئ ستات دەو ت ،ئهوا تكايه پهيوەندى به  education@swansea.gov.ukەوە بكه يان سهردانى و بسايتهكهمان
بكهwww.swansea.gov.uk/emauconsultation :
دەمانهو ت ت بگهين ئهم پ شنيازانه چۆن چۆنى كار لهتۆ دەكهن و ديد و بۆچوونهكانى تۆمان ﻻ ب ت بۆ ئهوەى يارمهتيمان بدات
له داڕشتنهوەى ئهم پ شنيازانه و لهسهر ڕ گاى بهردەممان ڕ ك بكهوين:


دەتوانيت لهكاتى ئهم كۆبوونهوە ڕاو ژكارييانهدا كۆم نتهكانت بدەيت:
 10ى مهى )مايس(  9:00 ،2018بهيانى –  12پاش نيوەڕۆ Canoflan Gorseinon
مامۆستايانى سهرەكى:
ئيپريڵ )نيسان(  /مهى )مايس(  4 2018پاش نيوەڕۆ –  6پاش نيوەڕۆ ،شو نهكهى
باوان:
دەب ت ديارى بكر ت.
له ڕ گاى ئهنجومهنهكانى قوتابخانهكان و ديوانى دەنگى قوتابى Pupil Voice Forum
قوتابيان:
له  9ى مهى )مايس( ى  2018دا 4 ،پاش نيوەڕۆ –  6پاش نيوەڕۆ ،شو نهكهى دەب ت
ديارى بكر ت.
دەتوانيت ڕاپرسييهكهى كه له ڕ گاى ئينتهرن تهوە )ئۆنﻼين( ل رەدا بهردەسته ،پڕ بكهيتهوە:



دەتوانيت ئهو فۆرمه سهرەتاييه پڕ بكهيتهوە كه هاوپ چ ن ردراوە و بين ريت بۆ:



www.swansea.gov.uk/emauconsultation
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ههموو كۆم نتهكان كه دەن ردر ن ،ناب ت له ڕ كهوتى  11ى مهى )مايس( ى  ،2018كاتژم ر  5ى پاش نيوەڕۆ ت پهڕن.
ڕاو ژكردنهكه بۆ دە  10زمانى سهرەكى وەرگ ڕدراوە كه قوتابييهكان و خ زانهكانيان قسهيان پ دەكهن .ههر كات كيش
كرا ،داواكارييهكان بۆ زمانهكانى تريش دەكهين.

بهدەنگهوەهاتنت بۆ ئهم ڕاو ژكردنه

تكايه ئهم زانيارييانهى خوارەوە پڕ بكهرەوە:

من لهگهڵ پ شنيازەكهدام

شۆڕكردنهوە و دابهش كردنى
ى دەسته تهكان لهبهر دەسته،
پارە تهرخانكردنى سهربار له
ﻻيهن حكومهتى و زەوە بۆ
قوتابخانهكان ،بۆ قوتابيانى
كهمايهتييه نهژادييهكان ،له
ڕ گاى هاوك شهيهكهوە.
گۆڕين بهرەو مۆد ل كى
خزمهتگوزاريى ڕاو ژكاريى
ناوەنديى پچووك كه يارمهتيى
ههموو قوتابخانهكان بدات بۆ

من لهگهڵ پ شنيازەكهدا نيم

من نه لهگهڵ پ شنيازەكهم و نه
دژيشيم

ئهوەى د نيا ب ت لهوەى
كهمايهتييه
قوتابيانى
نهژادييهكان ج گايان بووەتهوە
و لهخۆ گيراون و ئهوەى له
تواناياندايه بهدەستى دەه نن
ئهگهر ئارەزوو دەكهيت ههر كۆم نت كى تايبهت لهسهر پ شنيازەكه بنووسيت ،ئهوا تكايه له خوارەوە بهو زمانه بينووسه كه خۆت
دەتهو ت .ئهگهر هاتوو حهزيشت كرد به دەنگ پ شكهشى بكهيت ،ئهوا تكايه فايل كى دەنگى به  MP3بۆ
 .education@swansea.gov.ukبن رە.

تكايه بين رەوە بۆ:

يان به ئيمهيڵ بين رە بۆ:
education@swansea.gov.uk
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