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Urdu
برادری کی مشاورت
 اورCannington
 کا عالقہMaddington
 کے عالقے میں سرکاری اسکولوں میں تدریسMaddington  اورCannington

The State Government is undertaking community consultation with local
parents, students and community members about schooling in the
Cannington and Maddington area and possible changes to Cannington
Community College, Sevenoaks Senior College, Cannington Community
Education Support Centre, and Yule Brook College.

 طالبعلموں اور برادری کے ارکان سے،ریاستی حکومت مقامی والدین
 کے عالقے میں تدریس اورMaddington  اورCannington
Cannington Community College, Sevenoaks Senior College, Cannington
Community Education Support,
 میں ممکنہ تبدیلیوں کے بارے میں برادری سے مشاورتYule Brook College اور
کررہی ہے۔

The Department of Education’s preferred model of secondary schooling
is to, where possible, provide students with continuity of learning from
Years 7 to 12 within a single school environment.

 طالبعلموں کو پڑھائی،محکمہ تعلیم کا ثانوی کی تدریس کا ترجیحی نمونہ یہ ہے کہ جہاں ممکن ہو
 تک ایک ہی اسکول کے ماحول میں تسلسل فراہم کیا جائے۔12  سے7 کیلئے سال

At present:







Cannington Community College caters for students in Kindergarten
to Year 10. Students then need to enrol at Sevenoaks Senior College
or another school for Years 11 and 12.
Sevenoaks Senior College caters for students in Years 11 and 12.
The Big Picture Education Australia program is one of a range of
programs offered at the College.
The Cannington Community Education Support Centre caters for
students in Years 7 to 12 across two sites. Students in Years 7 to 10
attend Cannington Community College and students in Years 11 and
12 attend Sevenoaks Senior College.
Yule Brook College caters for students in Years 7 to 10. The College
uses the Big Picture Education Australia program to provide
individualised learning plans for students. Students then have the
option to continue their learning at Sevenoaks Senior College for
Years 11 and 12, either in Big Picture or other secondary courses.

There are currently 1691 students between the four schools.
The current structure of the schools has been a topic of discussion in the
community. There are concerns about the requirement for students to
change schools during their secondary education.
There are a number of factors to consider, including:




the number of students enrolled;
resourcing schools to maximise student learning; and
continuity and consistency in learning and student support.

:فی الحال
 کے طالبعلموں کی10  کنڈر گارٹن سے سالCannington Community College •
 کیلئے12  اور11 ضروریات پوری کرتا ہے۔ اس کے بعد طالبعلموں کو سال
 یا کسی اور اسکول میں اندراج کرانا پڑتا ہے۔Sevenoaks Senior College
 کے طالبعلموں کی ضروریات پوری12  اور11  سالSevenoaks Senior College •
کرتا ہے۔
 پروگرام کالج میں پیش کیے جانے والےThe Big Picture Education Australia
مختلف پروگراموں میں سے ایک ہے۔
 دو مقامات پرCannington Community Education Support Centre •
 کے طالبعلم10  سے7  کے طالبعلموں کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ سال12  سے7 سال
 کے طالبعلم12  اور11  میں پڑھتے ہیں اور سالCannington Community College
 میں پڑھتے ہیں۔Sevenoaks Senior College
 کے طالبعلموں کی ضروریات پوری کرتا ہے۔10  سے7  سالYule Brook College •
کالج طالبعلموں کیلئے انفرادی طور پر پڑھائی کے منصوبوں کی فراہمی کیلئے
 پروگرام کا استعمال کرتا ہے۔ اس کے بعدBig Picture Education Australia
 کی پڑھائی12  اور11 طالبعلموں کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ سال
 یا دوسرے ثانوی کورسوں میںBig Picture  میںSevenoaks Senior College
جاری رکھیں۔
 طالبعلم ہیں۔1691 چاروں اسکولوں کے مابین اس وقت
اسکولوں کا موجودہ ڈھانچہ برادری میں گفتگو کا موضوع رہا ہے۔ طالبعلموں کو ان کی ثانوی تعلیم
کے دوران اسکول تبدیل کرنے کی ضرورت کے بارے میں خدشات ہیں۔
: جن میں یہ شامل ہیں،غور کرنے کیلئے متعدد عوامل موجود ہیں
• اندراج ہونے والے طالبعلموں کی تعداد؛
• طالبعلموں کی پڑھائی کو زیادہ سے زیادہ موئثر کرنے کیلئے اسکولوں کو وسائل کی فراہمی؛ اور
• طالبعلموں کی پڑھائی میں مدد میں تسلسل اور مستقل مزاجی۔

Local community members are invited to have their say through an
online survey, where they can select one of the following options:
Option 1





Yule Brook College extends to enrol Years 11 and 12 students in the
Big Picture Education Australia program only.
Cannington Community College becomes a Kindergarten to Year 6
primary school.
Sevenoaks Senior College extends to Years 7 to 12.
Cannington Community Education Support Centre offers Years 7 to
12 on the Sevenoaks Senior College site.

Option 2




Yule Brook College extends to enrol Years 11 and 12 students in the
Big Picture program only.
Amalgamate Cannington Community College and Sevenoaks Senior
College and offer Kindergarten to Year 12 across two sites.
Cannington Community Education Support Centre offers Years 7 to
12 on one site.

Q. Is the number of students in a school important?
A. Schools of all sizes can be successful. As enrolments grow, a school
increases its capacity and resource flexibility to offer wider educational
opportunities and a broader range of specialised programs for students.

،مقامی برادری کے ارکان کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ آن الئن سروے کے ذریعے اپنی رائے دیں
:جس میں وہ مندرجہ ذیل اختیارات میں سے کسی ایک کا انتخاب کرسکتے ہیں
1 اختیار
 کے طالبعلموں کو صرف12  اور11  سالYule Brook College •
 پروگرام میں اندراج کی توسیع کرے۔Big Picture Education Australia
 واال پرائمری اسکول6  کنڈر گارٹن سے سالCannington Community College •
بن جائے۔
 تک کی توسیع ہوجائے۔12  سے7  میں سالSevenoaks Senior College •
 تک12  سے7  سالCannington Community Education Support Centre •
 کے مقام پر پیش کرے۔Sevenoaks Senior College
2 اختیار
 کے طالبعلموں کو صرف12  اور11  سالYule Brook College •
 پروگرام میں اندراج کی توسیع کرے۔Big Picture
 یکجاSevenoaks Senior College  اورCannington Community College •
 تک دو مقامات پر پیش کریں۔12 ہوجائیں اور کنڈر گارٹن سے سال
 تک12  سے7  سالCannington Community Education Support Centre •
ایک مقام پر پیش کرے۔
 کیا کسی اسکول میں طالبعلموں کی تعداد اہم ہے؟:سوال
 ایک، ہر وسعت کے اسکول کامیاب ہوسکتے ہیں۔ جوں جوں اندراجات کی تعداد بڑھتی ہے:جواب
اسکول اپنے طالبعلموں کیلئے وسیع تر تعلیمی مواقع اور خصوصی پروگراموں کی وسیع پیمانے پر
پیشکش کیلئے اپنی صالحیت اور وسائل کی لچک میں اضافہ کرتا ہے۔

The total enrolments as at Wednesday, 19 August 2020 for each school
are:
اسکول
Cannington Community College
Sevenoaks Senior College
Yule Brook College
Cannington Community Education Support Centre

: تک کل اندراجات یہ ہیں2020  اگست19 ،ہر اسکول کے بدھ

سال
10 کنڈرگارٹن سے سال
12  اور11 سال
10  سے7 سال
10  سے7 سال
Cannington Community College
12  اور11 کے مقام پر اور سال
Sevenoaks Senior College
کے مقام پر

Q. What is the preferred model of primary schooling?
A. The preferred model of primary schooling in Western Australian public
schools is Kindergarten to Year 6 in one school. Currently, Cannington
Community College students go through to Year 10 at their school.
Q. What is the preferred model of secondary schooling?
A. The preferred model of secondary schooling is to, where possible,
provide students with seamless Years 7 to 12 secondary schooling in
one school. A secondary school with around 1200 students can provide
the necessary breadth and depth of curriculum throughout the secondary
school years.

کل اندراج
761
493
317
120

 پرائمری تدریس کا ترجیحی نمونہ کیا ہے؟:سوال
 ویسٹرن آسٹریلیا کے سرکاری اسکولوں میں پرائمری تدریس کے ترجیحی نمونے کے تحت:جواب
، تک ہے۔ فی الحال6 ایک اسکول میں کنڈر گارٹن سے سال
 تک پڑھتے ہیں۔10  کے طالبعلم اپنے اسکول میں سالCannington Community College
 ثانوی تدریس کا ترجیحی نمونہ کیا ہے؟:سوال

12  سے7  طالبعلموں کو سال، ثانوی تدریس کا ترجیحی نمونہ یہ ہے کہ جہاں ممکن ہو:جواب
 طالبعلم1200 ثانوی تدریس ایک اسکول میں فراہم کی جائے۔ ایک ثانوی اسکول جس میں تقریبا
 وہ اسکول ثانوی کے سالوں میں نصاب کی ضروری وسعت اور گہرائی فراہم کرسکتا ہے۔،ہیں

Q. Who will be consulted as part of the community consultation process?

A. Parents/carers, students and community members in the Cannington
and Maddington area are invited to have their views heard by providing
feedback through an online survey. The survey is also available to
interest groups, students and other stakeholders.

Q. How can I be involved in the consultation process?

 برادری کی مشاورت کے عمل کے تحت کس سے مشورہ کیا جائے گا؟:سوال
 طالبعلم، دیکھ بھال کرنے والے/ کے عالقے کے والدینMaddington  اورCannington :جواب
اور برادری کے ارکان کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ ایک آن الئن سروے کے ذریعے رائے فراہم
کرکے
 طالبعلموں اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کو،اپنے خیاالت کا اظہار کریں۔ یہ سروے مفاداتی گروپوں
بھی دستیاب ہے۔
 میں مشاورت کے عمل میں کیسے شامل ہوسکتا ہوں؟:سوال

A. The consultation process will take eight weeks. Initially, you can be
involved by providing feedback through a short survey. Your responses
are anonymous and will be collated with other responses for analysis.
The survey is online at education.wa.edu.au and is open for three weeks
from 9.00am on Wednesday 26 August 2020 and will close at 5.00pm on
Tuesday 15 September 2020.

 آپ مختصر سروے کے ذریعے، مشاورت کے عمل میں آٹھ ہفتے لگیں گے۔ ابتدائی طور پر:جواب
رائے فراہم کرکے شامل ہوسکتے ہیں۔ آپ کے جوابات گمنام رہیں گے اور تجزیے کیلئے دوسرے
education.wa.edu.au جوابات کے ساتھ ترتیب دیے جائیں گے۔ سروے
 بجے سے تین ہفتوں کیلئے کھال ہے اور9.00  کو صبح2020  اگست26 پر آن الئن ہے اور یہ بدھ
 بجے بند ہوگا۔5  کو شام2020  ستمبر15 منگل

If you do not have access to the internet, you are welcome to visit your
local school during school hours for assistance. Please contact your local
school to arrange a suitable time.

 تو مدد کیلئے اسکول کے اوقات میں آپ کا اپنے مقامی،اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ تک رسائی نہیں ہے
اسکول میں جانے کا خیرمقدم کیا جاتا ہے۔ مناسب وقت ترتیت دینے کیلئے براہ کرم اپنے
مقامی اسکول سے رابطہ کریں۔

The outcomes of the consultation process will help inform any decisions
by the State Government about public schooling in the Cannington and
Maddington area.

مشاورت کے عمل کے نتائج سے
 کے عالقے میں سرکاری اسکولوں کی تدریس کے بارے میںMaddington  اورCannington
ریاستی حکومت کے کوئی بھی فیصلوں سے مطلع رہنے میں مدد ملے گی۔

Q. Can I attend a forum?
A. Yes, there are three community forums being held:







Sevenoaks Senior College and Cannington Community Education
Support Centre school communities - Wednesday 26 August 2020
from 6.00pm to 7.00pm at Sevenoaks Senior College lecture theatre,
275 Sevenoaks Street, Cannington. Register at
Sevenoaks.sc.parentinfo@education.wa.edu.au.
Cannington Community College - Tuesday 1 September 2020 from
6.00pm to 7.00pm at Cannington Community College library, 147
Wharf Street, Cannington. Register at
Cannington.cc@education.wa.edu.au.
Yule Brook College – Wednesday 2 September 2020 from 6.00pm to
7.00pm at Yule Brook College performing arts theatre, 61 Dellar
Road, Maddington. Register at Yulebrook.col@education.wa.edu.au.

Physical distancing measures will apply at the community forums.
Q. What is being considered in this consultation process?

A. There are a number of factors to consider throughout this process,
including the size of schools, number of students enrolled, range of
courses and subjects that students can study, and pastoral care
programs and support services for students.

 کیا میں کسی فورم میں شرکت کرسکتا ہوں؟:سوال
: برادری کے تین فورمز منعقد ہونگے، جی ہاں:جواب

 اورSevenoaks Senior College •
26  بدھ-  اسکول کی برادریCannington Community Education Support Centre
 لیکچر تھیٹرSevenoaks Senior College  بجے تک7.00  سے شام6.00  شام2020 اگست
 میں۔275 Sevenoaks Street, Cannington
 پر ریجسٹر کریں۔Sevenoaks.sc.parentinfo@education.wa.edu.au
7.00  سے شام6.00  شام2020  ستمبر1  منگل- Cannington Community College •
، میں کتب خانہCannington Community College بجے تک
 میں۔147 Wharf Street, Cannington
 پر ریجسٹر کریں۔Cannington.cc@education.wa.edu.au
 بجے تک7.00  سے شام6.00  شام2020  ستمبر2  بدھ- Yule Brook College •
، میں پرفارمنگ آرٹس تھیٹرYule Brook College
 میں۔61 Dellar Road, Maddington
 پر ریجسٹر کریں۔Yulebrook.col@education.wa.edu.au

برادری کے فورمز میں جسمانی دوری کے اقدامات کا اطالق ہوگا۔
 اس مشاورت کے عمل میں کیا زیرغور ہوگا؟:سوال

، جن میں اسکولوں کی وسعت، اس سارے عمل میں غور کرنے کے متعدد عوامل موجود ہیں:جواب
، کورسوں اور مضامین کی حدود جو طالبعلم پڑھ سکتے ہیں،اندراج ہوئے طالبعلموں کی تعداد
اور طالبعلموں کیلئے تربیتی پروگرام اور معاونت کی خدمات شامل ہیں۔

Q. Will any changes disrupt students already enrolled at the schools?
A. High quality education is the main focus in managing any change to
public schooling. The Department of Education works closely with school
leaders and others whenever changes are made to schools to ensure
they do not impact on student learning and wellbeing.
Q. Will there be any changes to school local-intake areas?
A. This depends on any decision by the State Government following the
consultation process.
Q. Is funding allocated to implement outcomes of the consultation?
A. Any decision by the State Government about changes to public
schooling in the Cannington and Maddington area will need to be
properly costed and appropriate funding allocated. This also applies to
any building requirements.
Q. What will happen to the information gathered as part of the
consultation process?
A. Outcomes of the consultation process will help inform any decisions
by the State Government about public schooling in the Cannington and
Maddington area.
Q. When will a decision be made?
A. The Minister for Education and Training will inform the community
when a decision is made.

 کیا اسکولوں میں پہلے سے اندراج ہوئے طالبعلموں کو کوئی فرق پڑے گا؟:سوال
 سرکاری اسکولوں کی تدریس میں کسی قسم کی تبدیلی کا انتظام کرنے میں تعلیم کے اعلی:جواب
معیار پر توجہ مرکوز ہے۔ جب بھی اسکولوں میں تبدیلیاں کی جاتی ہیں تو محکمہ تعلیم اسکول کے
رہنماؤں اور دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جاسکے کہ یہ
طالبعلموں کی پڑھائی اور فالح و بہبود پر اثرانداز نہیں ہوگا۔
 کیا اسکول کے مقامی داخلوں کے عالقوں میں کوئی تبدیلی ہوگی؟:سوال
 یہ مشاورت کے عمل کے بعد ریاستی حکومت کے کسی فیصلے پر منحصر ہے۔:جواب
 کیا مشاورت کے نتائج کے نفاذ کیلئے رقم مختص کی جاتی ہے؟:سوال
 کے عالقے میں سرکاری اسکولوں کی تدریس میںMaddington  اورCannington :جواب
تبدیلیوں کے بارے میں ریاستی حکومت کے کسی بھی فیصلے سے مناسب رقم مختص کرنے
اور مناسب طریقے سے خرچ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس کا اطالق عمارت کی کسی بھی
ضروریات پر
بھی ہوتا ہے۔
 مشاورت کے عمل کے حصے کے طور پر جمع کی گئی معلومات کا کیا ہوگا؟:سوال
 مشاورت کے عمل کے نتائج سے:جواب
 کے عالقے میں سرکاری اسکولوں کی تدریس کے بارے میںMaddington  اورCannington
ریاستی حکومت کے کوئی بھی فیصلوں سے مطلع رہنے میں مدد ملے گی۔
 فیصلہ کب ہوگا؟:سوال
 فیصلہ ہونے پر:جواب
 برادری کو مطلع کردیں گے۔Minister for Education and Training

Additional information added Tuesday 8 September 2020:
Q. Why is there no option for no change?

: کو شامل کی گئی اضافی معلومات2020  ستمبر8 منگل
 بغیر تبدیلی واال کوئی اختیار کیوں نہیں ہے؟:سوال

A. The State Government wants to know which of the two options the
community would prefer if changes were to be made to schooling in the
Cannington and Maddington area, so the option of no change has not
been included.

 ریاستی حکومت جاننا چاہتی ہے کہ اگر:جواب
 کے عالقے میں اسکولوں کی تدریس میں تبدیلی النا ہو توMaddington  اورCannington
 لہذا بغیر کسی تبدیلی کا اختیار شامل نہیں،برادری ان دو اختیارات میں سے کس کو ترجیح دے گی
کیا گیا ہے۔

Q. What is the timeframe for any changes to take place once a decision
is made?

 فیصلہ آنے کے بعد کسی بھی قسم کی تبدیلیاں ہونے کی مدت کیا ہے؟:سوال

A. Should the State Government decide to change schooling in
Cannington and Maddington area, a lot of planning would need to be
done. This includes any changes to the buildings and establishment of
the new schools, including staffing. There is no timeframe as yet.
Q. Will staff at any of the schools lose their jobs?
A. All permanent staff are employees of the Department of Education
and are guaranteed continuity of employment. All fixed term contracts
will be honoured.

 اگر ریاستی حکومت:جواب
 کے عالقے میں اسکولوں کی تدریس تبدیل کرنے کا فیصلہMaddington  اورCannington
کرتی ہے تو بڑی منصوبہ بندیاں کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس میں عمارتوں میں تبدیلی سمیت
نئے اسکولوں کی عمارتوں کا قیام شامل ہے۔ ابھی تک کوئی مدت نہیں ہے۔
 کیا کسی بھی اسکول میں عملہ اپنی نوکریوں سے محروم ہوگا؟:سوال
 تمام مستقل عملہ:جواب
 کے مالزم ہیں اور ان کی مالزمت میں تسلسل کی ضمانت دیDepartment of Education
جاتی ہے۔ تمام مقررہ مدت کے معاہدوں پر عمل کیا جائے گا۔

Q. Is it possible for a third option which would see Yule Brook College
extend to Years 11 and 12, and no changes happen at Cannington
Community College, Cannington Community Education Support Centre
and Sevenoaks Senior College?

 کیا یہ تیسرے اختیار کے طور پر ممکن ہے جس میں:سوال
 تک ہو اور12  اور11  کی توسیع سالYule Brook College
،Cannington Community College
 اورCannington Community Education Support Centre
 میں کوئی تبدیلی نہ ہو؟Sevenoaks Senior College

A. That is not one of the options proposed, but if the survey shows that
the community would like this option to be considered, the State
Government would take that into consideration.

 لیکن اگر سروے سے پتہ چلتا ہے کہ برادری، یہ تجویز کردہ اختیارات میں سے نہیں ہے:جواب
 تو ریاستی حکومت اس پرغورکرے گی۔،چاہتی ہے کہ اس اختیار پر غور کیا جائے

Q. Will any changes be made to the catchment areas?
A. Changes to local intake areas could be made to accommodate the
needs of all students.
Q. What capital works will be required?

 کیا داخلوں والے عالقوں میں کوئی تبدیلی کی جائے گی؟:سوال
 تمام طالبعلموں کی ضروریات کو پورا کرنے کیلئے مقامی داخلوں کے عالقوں میں تبدیلیاں:جواب
کی جاسکتی ہیں۔
 سرمائے کے کون سے کاموں کی ضرورت ہوگی؟:سوال

A. The capital works requirements will be determined when the State
Government makes a decision about the model of schooling to be
implemented.

 سرمائے کے کاموں کی ضروریات کا تعین اس وقت کیا جائے گا جب ریاستی حکومت:جواب
اسکولوں کی تدریس کے نمونے کے نفاذ کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے گی۔

Q. One of the benefits of Sevenoaks Senior College is the adult style
education. How will that change if Years 7 to 10 are added?

10  سے7  کا ایک فائدہ بالغ طرز کی تعلیم ہے۔ اگر سالSevenoaks Senior College :سوال
شامل کردیئے جائیں تو یہ کیسے بدلے گا؟

A. All secondary schools recognise the needs of young adult learners
and make special provision for them. This includes privileges not
available to younger students.

 تمام ثانوی اسکول نوجوان بالغ پڑھنے والوں کی ضروریات کو تسلیم کرتے ہیں اور ان:جواب
کیلئے خصوصی انتظامات کرتے ہیں۔ اس میں کم عمر والے طالبعلموں کو مراعات نہیں ملتی ہیں۔

2017 retention data

 کے برقرار رکھنے کے اعداد و شمار2017

Yule Brook College

Yule Brook College





39.3% (22 out of 56) of 2017 Year 10 students from Yule Brook
College enrolled in Year 12 at Sevenoaks Senior College.
14.3% (8 out of 56) of 2017 Year 10 students from Yule Brook
College enrolled in Year 12 at public schools other than Sevenoaks
Senior College.
19.6% (11 out of 56) of 2017 Year 10 students from Yule Brook
College have no enrolment in a public school after Year 10.

)22  میں سے56(  فیصد39.3  کے10  کے سال2017  کےYule Brook College •
 میں اندراج کروایا۔Sevenoaks Senior College  میں12 طالبعلموں نے سال
)8  میں سے56(  فیصد14.3  کے10  کے سال2017  کےYule Brook College •
 کے عالوہ دوسرے سرکاریSevenoaks Senior College  میں12 طالبعلموں نے سال
اسکولوں میں اندراج کروایا۔
)11  میں سے56(  فیصد19.6  کے10  کے سال2017  کےYule Brook College •
 کے بعد کسی سرکاری اسکول میں اندراج نہیں ہے۔10 طالبعلموں کا سال

Cannington Community College




63.4% (78 out of 123) of 2017 Year 10 students from Cannington
Community College enrolled in Year 12 at Sevenoaks Senior College.
5.7% (7 out of 123) of 2017 Year 10 students from Cannington
Community College enrolled in Year 12 at public schools other than
Sevenoaks Senior College.
12.2% (15 out of 123) of 2017 Year 10 students from Cannington
Community College have no enrolment in a public school after Year
10.

Yule Brook College and Cannington Community College


55.9% (100 out of 179) of total 2017 Year 10 students from Yule
Brook College or Cannington Community College completed Year 12
at Sevenoaks Senior College.

Cannington Community College
 فیصد63.4  کے10  کے سال2017  کےCannington Community College •
 میں اندراج کروایا۔Sevenoaks Senior College 12 ) طالبعلموں نے سال78  میں سے123(
میں
 کے10  کے سال2017  کےCannington Community College •
 میں12  طالبعلموں نے سال5.7 )7  میں سے123( فیصد
 کے عالوہ دوسرے سرکاریSevenoaks Senior College
اسکولوں میں اندراج کروایا۔
 فیصد12.2  کے10  کے سال2017  کےCannington Community College •
 کے بعد کسی سرکاری اسکول میں اندراج نہیں ہے۔10 ) طالبعلموں کا سال15  میں سے123(
Cannington Community College  اورYule Brook College
Cannington Community College  یاYule Brook College •
12 ) طالبعلموں نے سال100  میں سے179(  فیصد55.9  کے کل10  کے سال2017 کے
 میں مکمل کیا۔Sevenoaks Senior College

2018 retention data

 کے برقرار رکھنے کے اعداد و شمار2018

Yule Brook College

Yule Brook College





45.6% (31 out of 68) of 2018 Year 10 students from Yule Brook
College enrolled in Year 12 at Sevenoaks Senior College.
11.8% (8 out of 68) of 2018 Year 10 students from Yule Brook
College enrolled in Year 12 at public schools other than Sevenoaks
Senior College.
14.7% (10 out of 68) of 2018 Year 10 students from Yule Brook
College have no enrolment in a public school after Year 10.

)31  میں سے68(  فیصد45.6  کے10  کے سال2018  کےYule Brook College •
 میں اندراج کروایا۔Sevenoaks Senior College  میں12 طالبعلموں نے سال
)8  میں سے68(  فیصد11.8  کے10  کے سال2018  کےYule Brook College •
 کے عالوہ دوسرے سرکاریSevenoaks Senior College  میں12 طالبعلموں نے سال
اسکولوں میں اندراج کروایا۔
)10  میں سے68(  فیصد14.7  کے10  کے سال2018  کےYule Brook College •
 کے بعد کسی سرکاری اسکول میں اندراج نہیں ہے۔10 طالبعلموں کا سال

Cannington Community College




62.7% (74 out of 118) of 2018 Year 10 students from Cannington
Community College enrolled in Year 12 at Sevenoaks Senior College.
11.0% (13 out of 118) of 2018 Year 10 students from Cannington
Community College enrolled in Year 12 at public schools other than
Sevenoaks Senior College.
4.2% (5 out of 118) of 2018 Year 10 students from Cannington
Community College have no enrolment in a public school after Year
10.

Yule Brook College and Cannington Community College


56.5% (105 out of 186) of total 2018 Year 10 students from Yule
Brook College or Cannington Community College completed Year 12
at Sevenoaks Senior College.

Cannington Community College

 فیصد62.7  کے10  کے سال2018  کےCannington Community College •
 میں اندراج کروایا۔Sevenoaks Senior College 12 ) طالبعلموں نے سال74  میں سے118(
میں
118(  فیصد11.0  کے10  کے سال2018  کےCannington Community College •
 کے عالوہ دوسرے سرکاریSevenoaks Senior College ) طالبعلموں نے سال13 میں سے
 میں اسکولوں میں اندراج کروایا۔12
 فیصد4.2  کے10  کے سال2018  کےCannington Community College •
 کے بعد کسی سرکاری اسکول میں اندراج نہیں ہے۔10 ) طالبعلموں کا سال5  میں سے118(

Cannington Community College  اورYule Brook College
Cannington Community College  یاYule Brook College •
12 ) طالبعلموں نے سال105  میں سے186(  فیصد56.5  کے کل10  کے سال2018 کے
 میں مکمل کیا۔Sevenoaks Senior College

