લટુ ન (Luton)
ચિલ્ડ્રન્સ સેન્ટરનો રરરડઝાઈન કરે ો રામશ દસ્તાળેજ
રરિય
લુટનભાાં અભે અભાયા ભાટે ભશત્તત્તલાકાાંક્ષી રક્ષ્મ નનધાારયત કયુું છે કે, 2040 સુધીભાાં કોઈ ણ વ્મક્તત
ગયીફીભાાં જીલતો ન શોલો જોઈએ. આજે ળશેયોએ જે વૌથી ભોટા ડકાયોનો વાભનો કયલો ડે છે
તેભાાંથી કેટરાકના મ ૂભાાં ગયીફી જ છે , ભાટે અભે જે ણ કયીએ છીએ તેના શાદા ભાાં આ રયદૃશ્મ યશેલ ુાં
છે . અભે આ રદળાભાાં ગરાાંરૂે ટાઉન વેન્ટયનુ ાં રયલતાન કયલા ઉયાાંત યોજગાયનુ ાં વર્જન કયલા અને
વમુદામની આકાાંક્ષાઓને ઉચ્ચ ફનાલલાભાાં ભદદરૂ થઈએ છીએ. લુટન્વ ચચલ્ડ્રન પેનભરીઝ એન્ડ
એજ્યુકેળન રડાટા ભેન્ટ લુટન 2040 યત્તલે કામાયત યશેલા કરટફદ્ધ છે . અભારુાં ભાનવુ ાં છે કે ફધા
ફાકોને તેભની વાં ૂણા ક્ષભતા સુધી શોંચલા અને ગુણલત્તાવબય જીલન પ્રાપ્ત કયલાનો અનધકાય છે .
કાઉક્ન્વર તયીકે અભે અભાયા મ ૂલ્ડ્મોને આત્તભવાત કયીએ છીએ:
વશકાયાત્તભક, ભશત્તત્તલાકાાંક્ષી, આદય ૂણા, વળક્તતકૃત અને વશામક.
લુટનભાાં અભે કેલી યીતે ફાકો, યુલા રોકો અને રયલાયોને ભદદ કયીએ છીએ તે કેન્રસ્થાને છે . અભારુાં
ભાનવુ ાં છે કે, વાથે ભીને વાાંબીને, વભજીને અને વેલાઓની રડઝાઈન તૈમાય કયીને અને કોઈ ણ
જાતના  ૂલાનનણામ નલના કાભ કયીને, આણે એ રોકો ભાટે શ્રેષ્ઠ વાંબનલત રયણાભો સુનનનિત કયી
ળકીએ છીએ જેભને આણી વશામની જરૂય છે .
2020-2021 ભાટે વભતુચરત ફજેટ સુનનનિત કયલા લુટન કાઉક્ન્વરે £22 નભચરમનની વભગ્
કાઉક્ન્વરભાાં ફચત કયલી ડળે. ઈભયજન્વી ફજેટને વશામભ ૂત થલા ચચલ્ડ્રન્વ વનલિવીઝ કાઉક્ન્વરે £3.2
નભચરમનની ફચત કયલી ડળે. આણે લૈધાનનક વેલાઓ યની અવયને રઘુતભ ફનાલીએ તે
સુનનનિત કયલા, અભે અભાયી ચાય ચફન-લૈધાનનક ફા વેલાઓ, ફ્રાઈંગ સ્ટાટા ચચલ્ડ્રન્વ વેન્ટવા, અરી
શેલ્ડ્, ફ્રેળ સ્ટાટા અને ભેનય કોન્ટેતટ વેન્ટયને વાથે બેલીને એક એકીકૃત રયલાય વાંવાધન વેલાભાાં
તફરદર કયલાનો પ્રસ્તાલ ધયાલીએ છીએ. જે રયલાયોને અભાયી વશામની વૌથી લધુ જરૂય છે તેભના
ભાટે આ વેલાઓ કાભ કયે તેની ય અભે ુનઃધ્માન કેન્દ્ન્રત કયીશુ.ાં
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ઈભયજન્વી ફજેટ નલળેની લધુ ભારશતી ઉરબ્ધ છે અભાયી લેફવાઈટ ય:
https://democracy.luton.gov.uk/cmis5public/Meetings/tabid/70/ctl/ViewMeetingPublic/mid/39
7/Meeting/5727/Committee/1114/Default.aspx
ચિલ્ડ્રન્સ સેન્ટર શ ુંુ છે ?
ફ્રાઈંગ સ્ટાટા ચચલ્ડ્રન્વ વેન્ટવા શાર ગબાલતી ભરશરા શોમ તેલા રયલાયોને ફાક ાાંચ લાન ુ ાં થામ
ત્તમાાં સુધી વશામ કયે છે . તેઓ સ્થાનનક દામણો, જનયર પ્રેન્દ્તટળનય (GP), શેલ્ડ્થ નલચઝવવા, નવાયી અને
વામુદાનમક જૂથો વાથે કાભ કયીને સુનનનિત કયે છે કે રયલાયોને જરૂયી વશામ પ્રાપ્ત થામ.
ુ નની ફ્ાઈંગ સ્ટાટશ સેળા
લટ
ફ્રાઈંગ સ્ટાટા ન ુ ાં રયદૃશ્મ બાનલ ેઢીઓ ભાટે લુટનભાાં ગબાાલસ્થાથી ભાાંડીને ાાંચ લાની લમ સુધીના
ફાકોના જીલનભાાં શકાયાત્તભક રયલતાન અને આણા યુલા ફાકોના જીલનને તકો  ૂયી ાડલાનો છે .
આભ કયલા ભાટે તભાભ વેલાઓ વાથે ભીને ફાકો અને રયલાયો ભાટે રયણાભરક્ષી કાભગીયી
કયીને, તેભજ ભાતા-નતા અને વમુદામની આગેલાનીભાાં નનણામો રેલા એ આ પ્રરિમાનુ ાં શાદા છે . અભાયા
ચાલીરૂ બાગીદાયો અને અભાયા ફ્રાઈંગ સ્ટાટા ચચલ્ડ્રન્વ વેન્ટવા વાથે નનકટતા ૂણા કાભગીયી કયીને,
અભે વાંળોધન આધારયત વેલાઓ અને પ્રવ ૃનત્તઓની યે ન્જ  ૂયી ાડીએ છીએ. ઉચ્ચ તારીભફદ્ધ ફ્રાઈંગ
સ્ટાટા ચચલ્ડ્રન્વ વેન્ટય પેનભરી લકા વા વ્માલવાનમકોની વાથે કાભ કયીને ળક્ય શોમ ત્તમાાં જરૂરયમાતોને
અટકાલલા ય લધુ ધ્માન આલા ઉયાાંત આ જરૂરયમાતો લધતી ન જામ તે ભાટે લશેરો શસ્તક્ષે ન
કયલા ય ધ્માન આે છે .
ળહેી મદદ
ફાકો અને રયલાયો ભાટેની લશેરી ભદદથી ળરૂઆતભાાં જ વશામ  ૂયી ડામ છે , જ્માયે ણ કોઈ
વભસ્મા ઊબી થામ કે તુયત અથલા તે શેરાાં, એલા તફક્કે કે જ્માયે ફાક ગબાસ્થ શોમ, જન્ભ છી
અને તરુણાલસ્થા સુધી. લશેરી ભદદ અંતગાત એજન્વીઓ વાથે ભીને મોગ્મ વભમે અને વેલાના મોગ્મ
સ્તયે શસ્તક્ષે કયીને જરૂરયમાતોને લધતી અટકાલે છે . આ ાછનો ઉદ્દે ળ ફા યક્ષણ તેભજ વઘન
ળાયીરયક અને ભાનનવક નલકાવની વેલાઓ જેલા નનષ્ણાતોના શસ્તક્ષે ભાટેની જરૂરયમાતોને યોકલા
અથલા ઘટાડલાનો છે .
ફ્રે સ્ટાટશ
ફ્રેળ સ્ટાટા એલી ભરશરાઓ વાથે કાભ કયે છે કે જેભણે ફાકોને તેભની કાજીભાાંથી શટાલામા શોમ તેનો
અનુબલ કમો શોમ અથલા પયીથી દૂ ય કયાલાના જોખભે શોમ. તે ાછનો ઉદ્દે ળ આ ચિને તોડીને
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ુ યોની તક  ૂયી ાડલાનો છે જેનાથી તેઓને લધુ
ભરશરાને નલા કૌળલ્ડ્મો નલકવાલલા તેભજ એલા પ્રત્તયત્ત
શકાયાત્તભક યક્ષણની યચના કયલાભાાં ભદદ ભે .
મેનર કોન્ટેક્ટ સેન્ટર
ભેનોય કોન્ટેતટ વેનટયભાાંનો તારીભફદ્ધ સ્ટાપ ભાતા-નતાને વશામ, વરાશ અને ભાગાદળાન  ૂરુાં ાડે છે
કે જેઓ નનયીક્ષણ ૂણા લાતાલયણભાાં ોતાના લારીણાના કૌળલ્ડ્મને કેલલા ભાટે વોનળમર કેય વશામ
ભેલલા ભાટે ભોકળાં ભન ધયાલે છે .
આણે ા માટે રામશ કરી રહ્યા છીએ?
નાણાકીમ વાતત્તમતા સુનનનિત કયલા અભે છે લ્ડ્રા ચાય લાભાાં નોંધાત્ર ફચતો કયી છે . અત્તમાયે આભેમ
ડકાયરૂ રયક્સ્થનત છે જેને કોનલડ-19 (COVID-19) ની કટોકટીએ લધુ લણવાલી છે જેની કાઉક્ન્વરભાાં
વેલાઓ ભાટે ઉરબ્ધ પન્દ્ન્ડિંગ ય અવય ડી છે . તભાભ સ્થાનનક વત્તાલાાઓ વાથે અભાયી ણ
વભતુચરત ફજેટ વાથે કામાયત યશેલાની કાન ૂની પયજ ફને છે . અભાયે કેટરાક આકયા નનણામો કયલા
ડયા છે . અભાયે એ સુનનનિત કયવુ ાં ડ્ુાં છે કે અભે જે નાણાાં ખચીએ અને જે વાંવાધનો ઉરબ્ધ શોમ
તેનો અત્તમત
ાં અવયકાયક યીતે ઉમોગભાાં રેલામ જેથી આણા વમુદામના વૌથી નફા રોકોની
જરૂરયમાતોને રય ૂણા કયી ળકામ.
અભાયા પ્રસ્તાલથી આણા ચચલ્ડ્રન્વ વેન્ટય જે યીતે ચારે છે તેભાાં રયલતાન આલળે અને કેલી યીતે અને
ક્યાાંથી વેલાઓ  ૂયી ડામ છે તેભાાં પેયપાય જોલા ભળે. આ રયલતાનોને “અભાયા પ્રસ્તાલ” ભાાં અને “શુ ાં
અવય થઈ?” નલબાગોભાાં નીચે નનધાારયત કયામા છે . અભે એલા રોકો ાવેથી લાત વાાંબલા ઉત્તસકુ
છીએ કે જેઓ અભાયા ફ્રાઈંગ સ્ટાટા ચચલ્ડ્રન્વ વેન્ટવાનો ઉમોગ કયે છે જેથી સ ૂચચત પેયપાયોની કોઈ
ણ વાંબનલત અવયને વભજી ળકીએ.
અભાયો ઉદ્દે ળ આ તકનો આણા વમુદામોની જરૂરયમાતો ય પયી નજય કયલા અને એલી વેલા
નલકવાલલાનો છે કે જે જરૂરયમાતભાંદો સુધી શોંચે અને એ સુનનનિત કયે કે આણી ાવે અતુલ્ડ્મ
વેલાઓ  ૂયી ાડલા જરૂયી નન ૂણતાયુતત જ્ઞાન અને કૌળલ્ડ્મ છે .
અમારા પ્રસ્તાળ
આ પ્રસ્તાલ વશામનુ ાં એવુ ાં ભોડેર નલકવાલલાનો છે કે જે રયલાયોને પ્રલતાભાન રયલાય, નભત્રો અને
વમુદામના નેટલકા સુધી શોંચ ભેલીને તેની ય નનભાાણ કયે . એ ાછનો ઉદ્દે ળ રોકોને ળક્ય શોમ
ત્તમાાં તેભના ોતાના ઉકેરો અને ધ્મેમો જાતે ભેલતા વળતત કયલાનો છે . સ ૂચચત વેલા એલા રયલાયો
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અને ફાકો ભાટે શળે કે જેભની લમ સ્ેનળમર એજ્યુકેળન નીડ્વ એન્ડ ઓય રડવએચફચરટીઝ (SEND)
ધયાલતા ફાકો ભાટે 0-19 અથલા 0-25 લચ્ચેની છે અને અત્તમત
ાં જરટર અને નોંધાત્ર ડકાયોનો
વાભનો કયે છે , અને આ વશામનો જેભને વૌથી લધુ રાબ ભળે.
આ વેલા સુધી કોણ શોંચ ભેલી ળકે તે નનધાારયત કયલા અને તેભના ભાટે ખાવ વશામ ેકેજ તૈમાય
કયલા યે પયર અને મ ૂલ્ડ્માાંકન પ્રરિમાનો ઉમોગ કયાળે - અથલા તેભને વામુદાનમક અથલા સ્લૈચ્ચ્છક ક્ષેત્ર
આધારયત વેલાઓ ભાટે અંરકત કયાળે.
અભે આલા રયલાયો ભાટે એકીકૃત વશામ વેલા  ૂયી ાડીશુ:ાં
 ફાકોના આયાં ચબક લા
 સ્ેનળમર એજ્યુકેળનર નીડ્વ એન્ડ રડવએચફચરટીઝ ધયાલતા ફાકો
 નનયીક્ષણયુતત વાંકા ની જરૂરયમાતલાા ફાકો
 ળાાની-લમના ફાકો
 તરુણ ફાકો
આ શાાંવર કયલા, અભાયો ઉદ્દે ળ રતા કે નલસ્તાય આધારયત ભન્દ્લ્ડ્ટ-રડનવચ્પ્રનયી પેનભરી રયવોવીઝ વનલિવ
નલકવાલલાનો છે કે જે જરૂરયમાતના આધાયે નલચબન્ન પ્રકાયની વશામતાની યે ન્જ  ૂયી ાડે. આ ભાટેનો
પ્રસ્તાલ એ છે કે અભાયા પ્રેન્દ્તટળનવા નવાયી, સ્કૂરો તથા અન્મ ચાલીરૂ વેલાઓની વાથે નનકટતાની
કાભગીયીના વાંફધ
ાં ો કેલીને 5 રતા અથલા નલસ્તાયોભાાંના વૌથી ખયાફ રયક્સ્થનત ધયાલતા ફાકો
અને રયલાયોને રક્ષ્માાંરકત અને ભાખાગત વેલા  ૂયી ાડે. વશામતા ફે યીતે  ૂયી ડાળે જેભાાં શેરી
યીત પ્રત્તમક્ષ ધોયણે કોઈ એક શફભાાં અથલા રયલાયના ઘયની અંદય જ કોઈ રયલાય અથલા
રયલાયજન વાથે પ્રત્તમક્ષ યીતે કાભગીયી શાથ ધયીને અને ફીજી યીત કોઈ એક શફ ખાતે ગ્રુ વેળન
આમોજજત કયીને તેના દ્વાયા વશામતા આલાની શળે.
અભે નીચેની જરૂરયમાતો ધયાલનાયાને વશામતા  ૂયી ાડીએ છીએ:


 ૂયાલા આધારયત લારીણા કામાિભો (જેલા કે સ્રેન્ધનનિંગ પેનભરીઝ, સ્રેન્ધનનિંગ કોમ્યુનનટીઝ, અને
ઈન્િેરડફર મવા) અને લારીણાના મ ૂલ્ડ્માાંકનો (નળશુઓના લારી ફનવુ,ાં નલકરાાંગતા ધયાતા
ફાકોના લારી ફનવુ,ાં લારીઓ લચ્ચેન ુ ાં ઘાણ ઘટાડવુ)ાં



ઘયે લ ુ રશિંવાભાાં શસ્તક્ષે અને આખા રયલાય ભાટે વશામ



સ્કૂરની તૈમાયીભાાં વશામ



તભાભ રયલાયજનોને જરૂય ડયે વાભ-વાભે અથલા ગ્રુ વત્ર દ્વાયા નળીરા રવ્મોના દુરૂમોગ અંગે
ભાગાદળાન, વરાશ અને વશામતા



ારકગૃશ અથલા દત્તક રેલાની પ્રરિમા શેઠના ફાકો અને યુલા રોકોને વશામતા આલા ભાટે
રાઈપ સ્ટોયી લકા જેથી તેભની અંગત મુવાપયીની વભજ કેલીને તેભને તેભના ભ ૂતકાને એકીકૃત
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કયીને, તેભને તેભના લતાભાન નલળે વભજ કેલલા તેભજ તેભના બનલષ્મ ભાટેની ઓખનો સ્ષ્ટ
ખ્માર આલા વક્ષભ ફનાલલા


યુલા કાજી યાખનાયા અને તેભના રયલાયો ભાટે વ્મક્તતગત વશામતા.



જરૂરયમાતલાા તભાભ રયલાયજનો ભાટે વાભ-વાભે અથલા ગ્રુ વત્ર દ્વાયા ભાનનવક આયોગ્મ અને
સ્લાલરાંફી વશામતા



તરુણાલસ્થાભાાં ઘયનલશોણા થતા યોકલા વ્મક્તતગત વશામતા



જાશેય પાંડ સુધી શોંચ ન ધયાલતા રયલાયો ભાટે વશામતા. નલદે ળથી આલેરા રોકો કે જેઓ રાબો
પ્રાપ્ત કયલા રામક નથી ઠયતા અને ઘયનલશોણા છે યાં ત ુ તેઓ લુટનભાાં ‘વાધાયણ યીતે નનલાવી’ છે
તેલા રોકો ભાટે વરાશ, ભાગાદળાન અને ભમાારદત વશામ



લારીઓને સુયચક્ષત લાતાલયણભાાં તેભના લારીણાના કૌળલ્ડ્મનુ ાં નનભાાણ કયલાભાાં ભદદરૂ થલા
નનયીક્ષણકૃત વાંકા દ્વાયા વરાશ અને ભાગાદળાન



રોભા નલળે ભારશતગાય પ્રેન્દ્તટવ અને ભોરટલેળનર ઈન્ટયવ્યુઈંગ એ વાભ-વાભે અથલા ગ્રુ વત્રો દ્વાયા
વશામતા ધયાલનાયા તભાભ રયલાયજનો ભાટે તેને  ૂયી ાડલા ભાટેનો અભાયો અચબગભ યશેળે



યુલા રોકોના રયલાયથી ય જઈને નોંધાત્ર નુકવાનના તેભના અનુબલોને વભજલા અને તેને
ુ ય આલાનો અભાયો અચબગભ જ વાંદચબિક યક્ષણ  ૂરુાં ાડલાનો છે
પ્રત્તયત્ત



ૂ ા બ્રેતવ  ૂયા ાડલાનુ ાં ચાલુ
રાંડન યોડ જરટર આયોગ્મની જરૂરયમાતો ધયાલતા યુલા રોકો ભાટે ટાંક
યાખળે.



વાભ-વાભે અને ગ્રુ વત્ર દ્વાયા ફ્રેળ સ્ટાટા વશામ  ૂયી ડાળે



SEND દ્વાયા ફાકો અને યુલા રોકો તથા તેભના રયલાયોને વશામ  ૂયી ડામ છે

ૂ તા
અભાયો ફે મુખ્મ પેનભરી રયવોવા શફ ધયાલલાનો પ્રસ્તાલ છે , જેની વાંદગી જરૂરયમાતો, અનુક
નનભાાણ અને શોંચી ળકામ તેલા સ્થોના આધાયે કયામ છે , તેભાાં વાભેર છે :
1. ભેનય કોન્ટેતટ વેન્ટય (Manor Contact Centre), Chase Street, Luton LU1 3QZ
2. રીગ્રેલ એરયમાભાાં (Leagrave Area), જેભાાં વાઈટની શલે વાંભનત થળે
જેભાાં ફે આઉટયીચ ફેઝ શળે:
1. રાંડન યોડ રયવોવા વેન્ટય (London Road Resource Centre), 111 London Road, Luton, LU1
3RH
2. ફીચ રશર ચચલ્ડ્રન્વ વેન્ટય (Beech Hill Children’s Centre), Dunstable Road, Luton LU4 8BW
દયે ક શફ ફે વાંકુરભાાં વેલાઓ  ૂયી ાડળે.
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શ ુંુ અસર થઈ?
અભાયા પ્રસ્તાલે એ સુનનનિત કયવુ ાં ડે કે, વશામ પ્રાપ્ત કયનાયા રોકો એલી વશામ  ૂયી ાડળે કે જે
તેભની જરૂરયમાતો મુજફ ઘડાઈ શોમ. અભે સ્ટે એન્ડ પ્રે જેલી તભાભ યુનનલવાર પ્રવ ૃનત્તઓ તથા અન્મ
ુ યી 2021ભાાં અને તભાભ રડચરલયી
વેલાઓ ધીયે ધીયે ઘટાડીશુ ાં જે નીચે જુઓ* ઉરબ્ધતા ળરૂ થળે પેબ્રઆ
ફાંધ કયાળે 30ભી એનપ્રર 2021થી. એનએચએવ (NHS) જેલા અભાયા બાગીદાયો વાથે કાભ કયતી
લેાએ, વામુદાનમક આયોગ્મ વેલાઓ, સ્કૂર, નવાયી અને વમુદામની અંદય સ્લૈચ્ચ્છક ક્ષેત્ર દ્વાયા એ તકો
ળોધાળે કે કેલી યીતે આણે તેભના દ્વાયા ઓપય કયાતી વેશામ થકી આણી સ ૂચચત નલી વેલાભાાં જોડાઈ
ળકીએ.
આણે શલેથી નીચેના સ્થોએ ચચલ્ડ્રન્વ વેન્ટય વાંકુરભાાંથી કોઈ ણ ચચલ્ડ્રન્વ વેન્ટય વેલાઓ  ૂયી
ાડીશુ ાં નશીઃ


ફ્રાઈંગ સ્ટાટા વેન્રર ચચલ્ડ્રન્વ વેન્ટય (Flying Start Central Children’s Centre): (ડેનફાઈ
(Denbigh), સ્ટોપ્સ્રી ફેન્દ્પ્ટસ્ટ ચચા (Stopsley Baptist Church))



ફ્રાઈંગ સ્ટાટા નોથા ચચલ્ડ્રન્વ વેન્ટય (Flying Start North Children’s Centre): (ચરમ્ફયી
(Limbury), યે ડગ્રેલ વીલામી (Redgrave CYP), ચગર બ્રોઅવા નવાયી ચરફેંક (Gill Blowers
Nursery Leabank))



ફ્રાઈંગ સ્ટાટા વાઉથ ચચલ્ડ્રન્વ વેન્ટય (Flying Start South Children’s Centre): (ાકા ટાઉન
(Park Town), નલયરી (Whipperley), ધ ભોર (The Mall))



ફ્રાઈંગ સ્ટાટા લેસ્ટ ચચલ્ડ્રન્વ વેન્ટય (Flying Start West Children’s Centre) : (ડેરો
(Dallow), ાસ્ટયવ લે નવાયી (Pastures Way Nursery), પોતવડેર (Foxdell), ફીચવુડ
(Beechwood), ભોવડેર કોટા (Mossdale Court), રીગ્રેલ (Leagrave), ચોર એન્ડ કોમ્યુનનટી
વેન્ટય (Chaul End Community Centre))

લતાભાન ફ્રાઈંગ સ્ટાટા રડચરલયી વાઈટ્વ દળાાલતો નકળો અશીં ઉરબ્ધ છે
https://www.flyingstartluton.com/wp-content/uploads/2018/08/Flying-Start-May-2018Revision.pdf
જો કે, અભે એ સુનનનિત કયલાની તકો ળોધતા યશીશુ ાં કે ભકાનનો ઉમોગ ફાકો, યુલા રોકો અને
રયલાયોને વશામ આલા ભાટે ચાલુ યશે.
અભે તભાયા ભાંતવ્મો જાણલા ભાગીએ છીએ કે કેલી યીતે અભાયા પ્રસ્તાલોથી તભને જરૂયી વશામતા સુધી
તભાયી શોંચને અવય થળે. અભે ત્તમાયફાદ તભાયા ભાંતવ્મોનો ઉમોગ કયીને નવુ ાં ભોડેર તૈમાય
કયલાભાાં અભાયી ભદદભાાં રઈશુ.ાં
*સ ૂચચત યુનનલવાર વનલિવીઝ કે જેનો 30 એનપ્રર 2021ના યોજ અંત આલળે
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પ્રેગ્નેન્વી તરફ, ફમ્ ટુ ફેફ એન્દ્ન્ટનેટર એજ્યુકેળન, પીડીંગ મોય ન્ય ૂ ફોના, બ્રેસ્ટ રપરડિંગ કાપે, ડેક 5
કાપે, ફેફી ભવાજ, ફેફી ટોક, સ્ટે એન્ડ પ્રે, ભેવી પ્રે, નવિંગ એન્ડ વાઈન, ેયેન્દ્ન્ટિંગ ઝર કોનવિવ,
નચારયિંગ પ્રોગ્રાભ કોનવિવ, શેન્રી કોનવિવ (તાંદુયસ્ત જીલનળૈરી, બોજન અને ોણ), અન્મ આયોગ્મ
વાંફનાં ધત વેલાઓ કે જેને ફ્રાઈંગ સ્ટાટા ચચલ્ડ્રન વેન્ટય વાઈટ્વભાાં જાલી યખાઈ છે .
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લટુ ન (Luton)
ચિલ્ડ્રન્સ સેન્ટસશ રરરડઝાઈન કન્સલ્ડ્ટન્સી સળે
ઓલયવ્યુ
અભાયે કેટરાક આકયા નનણામો કયલા ડયા છે .
કોનલડ-19 કટોકટી કે જેની વભગ્ર કાઉક્ન્વરની વેલાઓ ભાટે ઉરબ્ધ પન્દ્ન્ડિંગ ય અવય ડી છે અને
તેનો અથા એ થમો કે ચચલ્ડ્રન્વ વનલિવીઝે ઈભયજન્વી ફજેટને વશામભ ૂત થલા £3.2 નભચરમનની ફચત
કયલી ડી છે .
લુટન્વ ચચલ્ડ્રન પેનભરીઝ એન્ડ એજ્યુકેળન રડાટા ભેન્ટ લુટન 2040 યત્તલે કામાયત યશેલા કરટફદ્ધ છે .
અભારુાં ભાનવુ ાં છે કે ફધા ફાકોને તેભની વાં ૂણા ક્ષભતા સુધી શોંચલા અને ગુણલત્તાવબય જીલન
પ્રાપ્ત કયલાનો અનધકાય છે . આ કાયણે એ જરૂયી છે કે આણે જે નાણાાં ખચીએ અને જે વાંવાધન
ઉરબ્ધ શોમ તેનો આણા વમુદામભાાંના વૌથી નફા રોકોની જરૂરયમાતોને શોંચી લલા અત્તમત
ાં
અવયકાયક યીતે ઉમોગભાાં રેલામ.

ળા ભાટે આણે યાભળા કયી યહ્યા છીએ
અભાયા પ્રસ્તાલથી આણા ચચલ્ડ્રન્વ વેન્ટય જે યીતે ચારે છે તેભાાં રયલતાન આલળે અને કેલી યીતે અને
ક્યાાંથી વેલાઓ  ૂયી ડામ છે તેભાાં પેયપાય જોલા ભળે. આ રયલતાનોને ફીડામેરા યાભળા
દસ્તાલેજના “અભાયા પ્રસ્તાલ” ભાાં અને “શુ ાં અવય થઈ?” નલબાગોભાાં નનધાારયત કયામા છે .
અભે એલા રોકો ાવેથી લાત વાાંબલા ઉત્તસકુ છીએ કે જેઓ અભાયા ફ્રાઈંગ સ્ટાટા ચચલ્ડ્રન્વ વેન્ટવાનો
ઉમોગ કયે છે જેથી સ ૂચચત પેયપાયોની કોઈ ણ વાંબનલત અવયને વભજી ળકીએ.
અભે પયીથી આણા વમુદામોની જરૂરયમાતોનુ ાં અલરોકન કયીને એક એલી વેલા નલકવાલીશુ ાં કે જે આ
જરૂરયમાતોને રય ૂણા કયે અને સુનનનિત કયીશુ ાં કે અતુલ્ડ્મ વેલાઓ  ૂયી ાડલા જરૂયી નન ૂણતા ૂણા જ્ઞાન
અને કૌળલ્ડ્મ આણી ાવે શોમ.
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અભાયા પ્રસ્તાલો અંગે તભાયા અચબપ્રામો વાાંબલા અભે ઉત્તસકુ છીએ. કૃા કયીને નીચેના પ્રસ્તાલો નલળે
લાાંચો અને 20 વપ્ટેમ્ફય 2020 શેરાાં ઓનરાઈન વલે  ૂણા કયો.
ુ બેઠક ઉબ્ધ નહીં કરાળાય, જો કે ઓનાઈન બેઠકો યોજાતી
કોવળડ-19ને કારણે કોઈ સન્મખ
રહે જેથી રહતધારકો પ્રસ્તાળો વળે સાુંભલી ને પ્રશ્નો પ ૂછી કે.
આ કાયશક્રમ 13 ઓગસ્ટે ઝૂમ એ ર બોરે 1થી સાુંજે 6.30 ળાગ્યા દરવમયાન યોજાળાન ુંુ
આયોજન છે . હાજર રહેળામાું તમને રસ હોય તો કૃા કરીને નોંધણી કરાળળા અમને એક ઈમેઈ
મોકો.
ુ ય આલા પ્રોત્તવારશત કયીએ છીએ યાં ત ુ તભે નીચે
અભે રોકોને આ યાભળાનો ઓનરાઈન પ્રત્તયત્ત
આેરા ‘રયરેટેડ ડોક્યુભેન્ટ્વ’ નલબાગભાાંથી વલેની કાગ નકર ડાઉનરોડ કયી ળકળો. લૈકચ્લ્ડ્ક યીતે,
કાગ નકર ટાઉન શોર (Town Hall) ય ઉરબ્ધ શળે અથલા આ ાનાાં યની વાંકા નલગતોનો
ઉમોગ કયી અભાયો વાંકા કયીને ભેલી ળકાળે.
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રયચમ
ુ યોને ગોનીમ યખાળે.
કૃા કયીને ખાતયી યાખજો કે તભાભ પ્રત્તયત્ત
તભને

આ

યાભળા

અંગે

કોઈ

ણ

 ૃચ્છા

શોમ

તો

તભે

PeopleDirectorateSupportUnit@luton.gov.uk ય ઈભેઈર રખી ળકો છો અથલા તભે 01582
546939 ય તભાયી વાંકા નલગતો વરશતનો એક લોઈવભેઈર ભેવજ
ે છોડી ળકોળો જેથી અભે તભાયો
લતો વાંકા કયીશુ.ાં
તભે 13ભી ઓગસ્ટે ઝૂભ નભરટિંગભાાં બાગ રેલા ઈચ્ુક શોલ, તો કૃા કયીને અભને એક ઈભેઈર
ભોકરળો.
કૃા કયીને તભાયી વાં ૂણા નલગતો બયે રી પ્રશ્નાલચર અભને (રટરકટ ચોંટાડલાની જરૂય નથી) ફ્રીોસ્ટ
લુટન ફયો કાઉક્ન્વર (LUTON BOROUGH COUNCIL), આઈએપઆયએવ (IFRS) કન્વલ્ડ્ટેળન ય
20ભી વપ્ટેમ્ફય 2020 શેરાાં યત ભોકરળો.
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1 શુાં તભે મુખ્મત્તલે એક ............... તયીકે આ યાભળાનો પ્રત્તયુત્તય આી યહ્યા
છો?
કૃા કયીને પતત એક આઈટભ વાંદ કયો






18થી ઓછી લમની યુલા વ્મક્તત
 જાશેય જનતાના વભ્મ
આયોગ્મ પ્રનતનનનધ/જીી
 સ્કૂર પ્રનતનનનધ
 ભજૂય ભાંડના પ્રનતનનનધ
ચચલ્ડ્રન્વ વેન્ટયના સ્ટાપના વભ્મ
 સ્લૈચ્ચ્છક અને વામુદાનમક ક્ષેત્ર વાંગઠન
ખાનગી ક્ષેત્રનુ ાં વાંગઠન
 રયદના વભ્મ/વાંવદવભ્મ  અન્મ
લારી/યખેલા

અન્મ, કૃા કયીને સ્ષ્ટતા કયો

રાગુ ડતુ ાં શોમ તો કૃા કયીને તભાયી વાંસ્થાનુ ાં નાભ  ૂરુાં ાડો:

2 શુાં તભે સ્ેનળમર એજ્યુકેળનર નીડ્વ એન્ડ રડવએચફચરટીઝલાળાં ફાક
અથલા ફાકો ધયાલો છો?
કૃા કયીને પતત એક આઈટભ વાંદ કયો



શા



ના

જો શા, તો કેટરા ફાક?

ચચલ્ડ્રન્વ વેન્ટય વનલિવીઝ
3 શુાં તભે છે લ્ડ્રા ફે લાભાાં નીચે ઉલ્ડ્રેખ કયામેરી વેલાઓભાાંથી કોઈનો ણ
ઉમોગ કમો છે ? જો શા તો કૃા કયીને વાંરગ્ન વેલાઓ ય ખરુાં કયો
કૃા કયીને રાગુ ડતી તભાભ ય ખરાંુ કયો




ફ્રાઈંગ સ્ટાટા ચચલ્ડ્રન્વ વેન્ટવા



લશેરી ભદદ  ફ્રેળ સ્ટાટા

ભેનય કોન્ટેતટ વેન્ટય
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4 વાભાન્મ વાંજોગોભાાં કેટરી લાય (દા.ત. કોનલડ-19 કટોકટી શેરાાં) તભે
લુટનભાાં ચચલ્ડ્રન્વ વેન્ટય વનલિવીઝનો ઉમોગ કમો શતો?
કૃા કયીને પતત એક આઈટભ વાંદ કયો




વપ્તાશભાાં 2 અથલા લધુ લખત
ભરશનાભાાં એકલાય





વપ્તાશભાાં એક લખત



ભરશનાભાાં કેટરીક લખત

ભરશનાભાાં એક કયતા ણ ઓછી લખત



ભેં કોઈ ણ ચચલ્ડ્રન્વ વેન્ટયનો

ઉમોગ નથી કમો

પ્રસ્તાલો નલળે
5 શુાં તભે ભાનો છો કે સ ૂચચત પેયપાયોની તભાયી, તભાયા રયલાય અને/અથલા
ફીજા ય શકાયાત્તભક કે નકાયાત્તભ અવયો ડળે?
કૃા કયીને પતત એક આઈટભ વાંદ કયો



એક શકાયાત્તભક અવય



એક નકાયાત્તભક અવય



કોઈ અવય નશીં



નથી જાણતો/નનનિત નથી

કૃા કયીને વભજાલો:

યુનનલવાર વનલિવીઝ
અમે યવુ નળસશ પ્રળવિઓને* 31મી માિશ 2021થી પ ૂરી ાડળાન ુંુ બુંધ કરળાનો પ્રસ્તાળ ધરાળીએ છીએ.
ુ સેળાઓને તેમના
તેના બદે અમે અમારા ભાગીદારો સાથે િિાશ કરીશ ુંુ કે કેળી રીતે આમાુંની અમક
દ્વારા રડચળર થઈ કે.
*

પ્રેગ્નેન્વી તરફ, ફમ્ ટુ ફેફ એન્દ્ન્ટનેટર એજ્યુકેળન, પીડીંગ મોય ન્ય ૂ ફોના, બ્રેસ્ટ રપરડિંગ કાપે, ડેક 5

કાપે, ફેફી ભવાજ, ફેફી ટોક, સ્ટે એન્ડ પ્રે, ભેવી પ્રે, નવિંગ એન્ડ વાઈન, ેયેન્દ્ન્ટિંગ ઝર કોનવિવ,
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નચારયિંગ પ્રોગ્રાભ કોનવિવ, શેન્રી કોનવિવ (તાંદુયસ્ત જીલનળૈરી, બોજન અને ોણ), અન્મ આયોગ્મ
વાંફનાં ધત વેલાઓ કે જેને ફ્રાઈંગ સ્ટાટા ચચલ્ડ્રન વેન્ટય વાઈટ્વભાાં જાલી યખાઈ છે .

6 તભને કઈ યુનનલવાર પ્રલનત્તઓ આલશ્મક રાગે છે અને તેને પ્રાથનભકતાભાાં

ગણલી જોઈએ?
કૃા કયીને વભજાલો કે કેભ

7 તભે કોઈ ાટા નય એજન્વી છો તો તભને શુાં રાગે છે કે કેલી યીતે આ
પેયપાયોથી તભાયી વેલા અને તભે જેને ોો છો તે રયલાયને અવય થળે?
કૃા કયીને વભજાલો

વૌથી લધુ નફી ક્સ્થનતના રયલાયોની જરૂરયમાતોને શોંચી લલી
8 શુાં તભને રાગે છે કે ઈન્દ્ન્ટગ્રેટેડ પેનભરી રયવોવા વનલિવીઝભાાં સ ૂચચત પેયપાયોથી
લુટનના વૌથી નફી ક્સ્થનતના રયલાયોની જરૂરયમાતોને શોંચી લાળે?
કૃા કયીને પતત એક આઈટભ વાંદ કયો



શા



ના



નથી જાણતો / નનનિત નથી
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કૃા કયીને વભજાલો:

સ ૂચનો અને રટપ્ણીઓ
9 જરૂયી ફચતને કાઉક્ન્વર પ્રાપ્ત કયી ળકે તે ભાટે ના લૈકચ્લ્ડ્ક ઉામો નલળે શુાં
તભાયી ાવે કોઈ સ ૂચનો છે ?
કૃા કયીને નીચેના ખાનાભાાં રખો

10 શુાં તભાયી ાવે લુટન ચચલ્ડ્રન્વ વેન્ટવાભાાં સ ૂચચત પેયપાયો નલળે કોઈ સ ૂચનો છે
દાખરા તયીકે લૈકચ્લ્ડ્ક નલકલ્ડ્ો, ળા ભારટ કાઉક્ન્વરે કોઈ ચોક્કવ ચચલ્ડ્રન્વ
વેન્ટય ચાલુ યાખવુાં કે ફાંધ કયલા નલચાયવુાં જોઈએ અથલા તભે ફીજુ ાં કાાંઈ
ઉભેયલા ભાગતા શોલ?
કૃા કયીને નીચેના ખાનાભાાં રખો
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11 શુાં તભાયી ાવે કોઈ લધુ રટપ્ણીઓ છે કે કાઉક્ન્વરે જેનો નલચાય કયલો
જોઈએ?
કૃા કયીને નીચેના ખાનાભાાં રખો

તભાયા નલળે
ુ ય
‘તભાયા નલળે’ નલબાગભાાં તભે જે નલગત  ૂયી ાડો છો તેનાથી કાઉક્ન્વરને યાભળાનો કોણે પ્રત્તયત્ત
આપ્મો છે તેના નલળે લધાયાની ભારશતી ભે છે અને રયણાભે પીડફેકના નલશ્રેણભાાં ભદદ ભે છે .
તભાયા પીડફેકને શાંભેળા ગોનીમ યખામ છે અને કોઈ ણ ત્રારશત ક્ષ વાથે તેની લશેંચણી નશીં કયામ.
અભે સુનનનિત કયીશુ ાં કે રયણાભોનુ ાં રયોરટિંગ કયતી લેાએ વ્મક્તતગત ઓખ વાંબલ થઈ ળકે નશીં.

12 તભાયા ઘયનો ોસ્ટકોડ કમો છે ? આ પ્રશ્નનો પતત નલશ્રેણ શેત ુ ઉમોગ
કયાળે
કૃા કયીને તભાયો ોસ્ટકોડ એન્ટય કયો

13 તભાયી જાનત કઈ છે ?
કૃા કયીને પતત એક આઈટભ વાંદ કયો



ુરુ



ભરશરા



અન્મ
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14 શુાં તભે શાર ગબાલતી છો અથલા છે લ્ડ્રા છ ભરશનાભાાં તભને ફાક થઈ ચ ૂક્યુાં
છે ?
કૃા કયીને પતત એક આઈટભ વાંદ કયો



શા



ના



કાાંઈ કશેવ ુ ાં નથી

15 તભે કઈ લમજૂથભાાં આલો છો?
કૃા કયીને પતત એક આઈટભ વાંદ કયો




18થી ઓછી
65-74





18-24



 35-44  45-54 
લધુ  કાાંઈ કશેવ ુ ાં નથી

25-34

75-84  85 અને

55-64

16 નીચેનાભાાંથી કયુાં જૂથ તભને શ્રેષ્ઠ યીતે દળાાલે છે ?
કૃા કયીને પતત એક આઈટભ વાંદ કયો

 શ્વેત - ચબ્રરટળ  શ્વેત – આઈરયળ  શ્વેત –  ૂલા યુયોનમન  અન્મ શ્વેત
 નભશ્ર- શ્વેત અને અશ્વેત કેરયચફમન  નભશ્ર – શ્વેત અને અશ્વેત આરફ્રકન
 નભશ્ર – શ્વેત અને એનળમન  અન્મ નભશ્ર  એનળમન/એનળમન ચબ્રરટળ - બાયતીમ
 એનળમન/એનળમન ચબ્રરટળ - કાશ્ભીયી  એનળમન/એનળમન ચબ્રરટળ - ારકસ્તાની
 એનળમન/એનળમન ચબ્રરટળ - ફાાંગ્રાદે ળી  અન્મ એનળમન
 અશ્વેત/અશ્વેત ચબ્રરટળ - કેરયચફમન  અશ્વેત/અશ્વેત ચબ્રરટળ - આરફ્રકન  અશ્વેત અન્મ
 ચાઈનીઝ  અન્મ
17 શુાં તભને નલકરાાંગતા છે /અથલા શોલા તયીકે લગીકૃત કયામા છે ?
કૃા કયીને પતત એક આઈટભ વાંદ કયો



શા

 ના 

કાાંઈ કશેવ ુ ાં નથી

આના પીડફેક ફદર આનો ધન્મલાદ
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