
 West Sussex SEND தகவல், 
ஆல ோசனை மற்றும் ஆதரவு 
லசனவ  

வருடோந்திர மதிப்போய்வுகள் 



வருடோந்திர மதிப்போய்வு என்றோல் என்ை? 

 
உங்கள் குழந்தையானது கல்வி உடல்நலம் மற்றும் கவனிப்புத் ைிட்டத்ைின்கீழ் (EHC 

ைிட்டம்) இருந்ைால், அந்ைத் ைிட்டத்ைில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இறுதி ப ன்கதளப் 

பபறுவைில் உங்கள் குழந்தையின் முன்னனற்றத்தைக் கண்காணிக்க, உள்ளூர் நிர்வாக 

அதமப்பு குதறந்ைது ஒவ்பவாரு 12 மாைங்களுக்கு ஒருமுதற அதை மைிப்பாய்வு பெய்ய 

னவண்டும், இைன் மூலமாகத் ைிட்டத்ைில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பலன்களும் துதண 

இலக்குகளும் பைாடர்ந்து பபாருத்ைமானைாக நீடிக்கிறைா என்றும் ஆரோயப்படும். 

இந்ைச் பெயல்முதறக்கு வருடாந்ைிர மைிப்பாய்வு என்று பபயர். பள்ளி பெல்லும் 

குழந்தைகளுக்கு, இந்ை மைிப்பாய்தவ குழந்தையின் ைதலதம ஆெிாியர் நடத்துவார். 

இந்ைச் ெந்ைிப்புகள் பபாதுவாக குழந்தையின் பள்ளியில், பகல் னநரத்ைில் 

னமற்பகாள்ளப்படும். 

குழந்னதயின் வளர்ச்சினயப் பற்றி உங்களுக்கு ஏலதனும் கவதல ஏற்பட்டிருந்ைால் 

அல் து உங்கள் குழந்னத, பள்ளி மோற லவண்டியிருந்தோல், வருடோந்திர மதிப்போய்னவ 

முன்கூட்டிலய நடத்த ோம். 

கல்வி உடல்நலம் மற்றும் கவனிப்புத் ைிட்டத்ைின்கீழ் உள்ள ஐந்து வயதுக்கு 

குனறவோை குழந்னதகளுக்கு, இந்த மதிப்போய்வு ஆறு மோதங்களுக்கு ஒருமுனற 

நடத்தப்படும். 

 

ஏன் என் குழந்தைக்கு வருடாந்ைிர மைிப்பாய்வு பெய்யப்படுகிறது? 

 

இந்த மதிப்போய்வு சந்திப்பின் லநோக்கங்கள் பின்வருமோறு: 
 

 உங்களுனடய, உங்கள் குழந்னதயுனடய மற்றும் உங்கள் குழந்னதயின் 

வளர்ச்சிக்கு உதவும் அனைவோின் கண்ல ோட்டங்கனளயும் ஒருங்கின த்தல், 

 உங்கள் குழந்னதக்கோகச் சசய்யப்பட்டுள்ள சிறப்பு ஏற்போடுகனள மதிப்போய்வு 

சசய்தல்  

 முன்ைதோக தீர்மோைிக்கப்பட்ட இ க்குகள் எட்டப்படுகின்றைவோ என்று 

உறுதிப்படுத்திக் சகோண்டு, அடுத்த ஆண்டுக்கோை புதிய இ க்குகனளத் 

தீர்மோைித்தல் 



 EHC திட்டம்/அறிக்தகயில் சோத்தியமோை திருத்தங்கனளச் சசய்வதற்குப் 

போிந்துனரத்தல் 

 ஒரு EHC திட்டம்/அறிக்தக சதோடர்ந்து லதனவப்படுகிறதோ என்று ஆரோய்தல் 
 

சபற்லறோர்களின் பங்கு 

உங்கள் கருத்துகள் முக்கியமோைனவ, வருடோந்திர மதிப்போய்வு சசயல்முனறயில் 

நீங்கள் க ந்துசகோள்வது மிகவும் இன்றியதமயாைது. கடந்த ஆண்டில் ஏற்பட்ட 

உங்கள் குழந்னதயின் வளர்ச்சினயக் குறித்தும், குழந்னதக்கு அளிக்கப்படும் ஆதரவு 

அவர்களின் வளர்ச்சியில் உதவுகிறதோ என்பது குறித்தும் உங்கள் எண் ங்கனளப் 

பகிர்ந்து சகோள்ள இதுலவ உங்களுக்கு கினடக்கும் வோய்ப்போகும். சந்திப்பில் க ந்து 

சகோள்வதற்கோை அனழப்பு இரண்டு வோரங்களுக்கு முன்ைதோகலவ பள்ளியோல் 

அனுப்பப்படும். அத்துடன் உங்கள் குழந்னதயின் வளர்ச்சினயப் பற்றி நீங்கள் 

சதோிவிக்க விரும்பும் ஏலதனும் கருத்துகள் அல் து தகவல்கனள அனுப்பி 

னவக்குமோறும் லகட்டுக் சகோள்ளப்படும். நீங்கள் வழங்கும் தகவல்களும், உங்கள் 

குழந்னதயுடன் அன்றோட நடவடிக்னககளில் ஈடுபட்டுள்ள மற்றவர்களின் 

அறிக்னககளும் ஒன்றோகச் லசர்த்து விவோதிக்கப்படும். 
 

குழந்னதகள் பங்கு 

மதிப்போய்வு சசயல்முனறயில் உங்கள் குழந்னதயும் ஈடுபோட்டுடன் க ந்து சகோள்ள 

லவண்டும், அது எல் ோ அல் து லதனவயோை வருடோந்திர மதிப்போய்வு சந்திப்புகளிலும் 

க ந்து சகோள்ள லவண்டும். நனடமுனறயில் சோத்தியமோகும் லநரங்களில், உங்கள் 

குழந்னதயிடம், அவர்களுனடய வளோர்ச்சினயப் பற்றி என்ை நினைக்கின்றைர் 

என்றும், பிடித்த அல் து பிடிக்கோத விஷயங்கள் என்சைன்ை என்றும் சபோதுவோகப் 

பள்ளி குறித்தும் லகள்விகள் லகட்கப்படும். இது சபோதுவோக ஒரு படிவத்தில் 

பதிவுசசய்யப்படும். இது உங்கள் குழந்னதயுடன் லசர்ந்து நிரப்புமோறு உங்களுக்கு 

அனுப்பி னவக்கப்படலாம் அல் து இந்தப் படிவத்னத பள்ளியில் ப ியோளருடன் 

லசர்ந்தும் நிரப்ப ோம். மதிப்போய்வு சசயல்முனறயில் உங்கள் குழந்னதயின் பங்லகற்பு 

எப்படியிருக்கும் என்பனதப் பற்றி உங்கள் பள்ளியுடன் லபச விரும்ப ோம். 



மதிப்போய்வு சந்திப்பில் யோசரல் ோம் க ந்து சகோள்வோர்கள்? 

 

பின்வரும் நபர்கனளக் கண்டிப்போக அனழக்க லவண்டும்: 

 நீங்கள் – குழந்தையின் பபற்னறார் அல்லது இளம் நபர். ெந்ைிப்புக்கு பென்று 

உங்கள் கருத்துகதளப் பகிர்ந்து பகாள்வைன் மூலம் நீங்கள் 

உண்தமயினலனய பபாிய மாற்றத்தை உருவாக்கலாம். (நீங்கள் 

விரும்பினால் ஒரு நண்பர் அல்லது பிரைிநிைிதயயும் அதழத்து பெல்லலாம்) 

 பள்ளிதயச் னெர்ந்ை, உங்கள் குழந்தைதயப் பற்றி அறிந்துள்ள ஒரு பிரைிநிைி 

 ஒரு உள்ளூர் நிர்வாக அதமப்பின் பிரதிநிதி 

 ஒரு உடல்நல னெதவ தமய பிரைிநிைி 

 உள்ளூர் நிர்வாகத்ைின் ெமூக கவனிப்பு பிரைிநிைி ஒருவர் 

 பைாடர்புதடய பிற நபர்கதளயும் அதழக்க னவண்டும் 
 

அதழக்கப்படும் அதனவருனம மைிப்பாய்வு ெந்ைிப்பில் கலந்து பகாள்ள முடியாமல் 

னபாகலாம், ஆனால் உங்கள் குழந்தையுடன் அைிக பைாடர்பு பகாள்ளக்கூடிய 

நபர்களுக்கு வெைியாக இருக்கும்படி ெந்ைிப்பின் னைைிதய ைதலதம ஆெிாியர் 

நிர்ணயிக்க முயற்ெி பெய்வார். 

 

சந்திப்புக்கு முன்பு என்ை நடக்கும்? 

 
பின்வரும் நபர்களிடமிருந்து அறிக்தககதள எழுத்துவடிவில் ஆெிாியர் 

கண்டிப்பாகக் னகட்க னவண்டும்: 
 

 நீங்கள் (நிரப்புவைற்கான படிவம் பள்ளியில் உங்கள் குழந்தையிடம் 

ைரப்படும்) 

 உங்கள் குழந்தையின் ஆெிாியர்கள் 

 மைிப்பாய்வு ெந்ைிப்பில் பங்னகற்க அதழக்கப்பட்ட மற்றவர்கள் 
 

ைதலதம ஆெிாியர் பின்வருவனவற்தற பெய்ய னவண்டும்: 
 

 மைிப்பாய்வு ெந்ைிப்பு நடப்பைற்கு இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்னைாக, அைில் 

பங்னகற்க அதழக்கப்பட்ட அதனவருக்கும் அறிக்தககளின் எழுத்துவடிவ 

நகதல அனுப்பி தவக்க னவண்டும். 

 கூடுைல் கண்னணாட்டங்கதளக் னகாரலாம், இைில் ெந்ைிப்பில் பங்னகற்க 

முடியாை நபர்களிடமிருந்து கருத்துகதளப் பபறுவதும் அடங்கும். 

 

 



உங்கள் அறிக்தகயில் என்ன எழுதுவது? 
 

பின்வருவன பற்றிய கருத்துகதளச் னெர்த்துக் பகாள்வது உங்களுக்கு உைவும்: 
 

 கடந்ை ஆண்டில் குழந்தையின் னமம்பாட்தடப் பற்றிய உங்கள் பார்தவகள் 

 எைில் ெிறப்பாக இருக்கிறார், எைில் கவதலகள் உள்ளன என்று நீங்கள் 

கருதுபதவ 

 வரவிருக்கும் ஆண்டில், பள்ளியில் குழந்தையின் னைதவகளாக 

இருக்கக்கூடும் என்று நீங்கள் கருதுபதவ 

 அந்த்த் னைதவகதள நிதறனவற்ற நீங்களும் பள்ளியும் பெய்ய னவண்டியதவ 

என்று நீங்கள் கருதுபதவ 

 குழந்தையின் னமம்பாட்தடப் பாைித்ைிருக்கும் என்று நீங்கள் உணரக்கூடிய 

ஏனைனும் முக்கியமான மாற்றங்கள் அல்லது நிகழ்வுகள் 
 

படிவங்கதள நிரப்புவைற்கு, அறிக்தககதளப் பார்ப்பைற்கு மற்றும் உங்களுடன் 

னெர்ந்து வருடாந்ைிர மைிப்பாய்வு ெந்ைிப்பில் கலந்து பகாள்வைற்கு உங்களுக்கு 

உைவ, West Sussex SEND ைகவல், ஆனலாெதன மற்றும் ஆைரவு னெதவதயச் 

னெர்ந்ைவர்களிடம் உைவி னகாரலாம் என்பதை மறக்காைீர்கள்.



 வருடாந்ைிர மைிப்பாய்வு ெந்ைிப்பில் என்ன நடக்கும்  
 
 

என்னபவல்லாம் விவாைிக்கப்படும்? 
 

உங்கள் குழந்தை அதடந்துள்ள னமம்பாட்டில் வருடாந்ைிர மைிப்பாய்வில் கவனம் 

பெலுத்ைப்படும். இைில் கடந்ை ஆண்டு முழுவதும் அவர்கள் அதடந்துள்ள 

பவற்றிகள், ைீர்க்க னவண்டிய ஏனைனும் ெிக்கல்கள் னபான்றதவயும் அடங்கும். 

இைன்மூலம், இைில் ஈடுபட்டுள்ள அதனவரும், குழந்தைக்கு அளிக்கப்படும் 

துதண பெயல்பாடுகளின் பெயல்ைிறதன ஆய்வு பெய்ய முடியும், னமலும் EHC 

ைிட்டம்/ அறிக்தக பபாருத்ைமானைா அல்லது ஏனைனும் ைிருத்ைங்கள் 

னைதவப்படுகிறைா என்று ைீர்மானிக்கவும் முடியும். 

 

EHC ைிட்டம்/ அறிக்தகயின் இலக்குகள் மற்றும் பபாதுவான இலக்குகதள 

உங்கள் குழந்தையின் னமம்பாடு எட்டுகிறைா என்று இந்ை மைிப்பாய்வில் 

மைிப்பிடப்படும். ெிறப்பு உபகரணங்கள் மற்றும் பபாருட்கள் உட்பட, உங்கள் 

குழந்தைக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள ஏனைனும் ெிறப்பு வெைிகளின் பலனளிப்பு ைிறனும் 

இைில் மைிப்பிடப்படும். 

 

இந்ை விவாைங்களில் பபற்னறார் முழுதமயாக பங்னகற்க னவண்டும். ெந்ைிப்புக்கு 

முன்னைாகனவ எல்னலாருதடய அறிக்தககளும் உங்களுக்கு அனுப்பப்படும், 

னமலும் னகள்விகள் னகட்கவும், கருத்துகதளக் கூறவும் உங்களுக்கு வாய்ப்பு 

வழங்கப்படும். உங்களுக்கு உைவ, னைதவப்பட்டால் னகட்க னவண்டிய னகள்விகள் 

அல்லது பைாிவிக்க னவண்டிய கருத்துகள் குறித்ை பட்டியதல எடுத்துச் 

பெல்லுங்கள். நீங்கள் விரும்பும் எந்ைபவாரு னகள்விதயயும் னகட்கத் ையங்க 

னவண்டாம் அல்லது னைதவப்பட்டால் எதைனயனும் மீண்டும் விளக்கிக்கூற 

னவண்டும் என்றாலும் னகட்கலாம். நீங்கள் விரும்பினால், நண்பர் அல்லது 

ஆைரவாளர் ஒருவதர கூட அதழத்துச் பெல்லலாம் அல்லது West Sussex SEND 

ைகவல், ஆனலாெதன மற்றும் ஆைரவு னெதவயிலிருந்தும் நபர்கதளத் துதணக்கு 

அதழத்துச் பெல்லலாம். 



 ெந்ைிப்புக்குப் பிறகு என்ன நிகழும்? 
 

ெந்ைிப்பு முடிவதடந்ை பிறகு, அைன் முடிவுகதளச் சுருக்கமாகத் பைாிவிக்கும் ஒரு 

அறிக்தகதய பள்ளி ையாாிக்கும், அைில் வரவிருக்கும் ஆண்டிற்கான இலக்குகளும் 

வதரயறுக்கப்படும். அந்ை அறிக்தக, மைிப்பாய்வில் பங்னகற்ற அதனவருக்கும், 

ெந்ைிப்பு முடிவதடந்ை 2 வாரங்களுக்குள் அனுப்பி தவக்கப்படும். 

 

மைிப்பாய்வு ெந்ைிப்பு முடிவதடந்ை 4 வாரங்களுக்குள், உள்ளூர் நிர்வாக அதமப்பு, 

உங்கள் குழந்தையின் உடல்நல கவனிப்பு ைிட்டத்தை, ைரப்பட்ட அறிக்தகயின் 

அடிப்பதடயில் மைிப்பாய்வு பெய்யும், பிறகு பின்வரும் முடிவுகதள எடுக்கும்: 
 

 எந்ை மாற்றங்களும் இல்லாமல் EHC ைிட்டம்/அறிக்தகனய அப்படினய 

பராமாிப்பது 

 EHC ைிட்டம்/அறிக்தகயில் மாற்றங்கள் பெய்வது 

 EHC ைிட்டம்/அறிக்தகனயப் பராமாிப்பதை நிறுத்துவது 

உள்ளூர் நிர்வாக அதமப்பு, எல்லா முடிவுகதளயும் கண்டிப்பாக உங்களிடமும் 

ைதலதம ஆெிாியர் மற்றும் பைாடர்புதடய மற்ற அதனவாிடமும் பைாிவிக்க 

னவண்டும்.  

ஏற்கனனவ உள்ள ைிட்டம், பைாடர்ந்து பபாருத்ைமானைாக இருக்கும் என்று 

முடிவில் பைாியவந்ைால், வரவிருக்கும் ஆண்டில் உங்கள் குழந்தைக்கான 

இலக்குகள் மற்றும் துதணபெயல்பாடுகளில் ெில மாற்றங்கள் பெய்ய 

னவண்டியிருக்கலாம். 

 

உள்ளூர் நிர்வாக அதமப்பு உங்கள் குழந்தையின் EHC ைிட்டம்/அறிக்தகயில் 

மாற்றங்கள் பெய்ய விரும்பினால், பெய்யவிருக்கும் மாற்றங்கள் மற்றும் 

அவற்றுக்கான காரணங்கதள உங்களுக்கு அவர்கள் எழுத்துவடிவில் 

பைாிவிப்பார்கள். அந்ை மாற்றங்கதளப் பாிெீலிக்க உங்களுக்கு குதறந்ைது 15 

நாட்கள் ைரப்படும். 

 

இறுைிபெய்யப்பட்ட EHC ைிட்டத்தை பவளியிடுவைற்கு அல்லது ைிருத்ைங்கதள 

பெய்யாமல் விடுவைற்கு, மைிப்பாய்வு ெந்ைிப்பு முடிவதடந்ை பிறகு 8 வாரங்கள் 

வனர உள்ளூர் நிர்வாக அதமப்பிற்கு கால அவகாெம் இருக்கும். முடிதவ நீங்கள் 

ஏற்றுக் பகாள்ளவில்தல என்றால், இைனுடன் பைாடர்புதடய உள்ளூர் நிர்வாக 



அதமப்பு அதிகோோியுடன் அதைப் பற்றி விவாைிக்கலாம். 

 

ெில சூழல்களில், உள்ளூர் நிர்வாக அதமப்பு, EHC ைிட்டம்/அறிக்தகயின் 

இலக்குகள் எட்டப்பட்டு விட்டைாக முடிபவடுத்து, ைிட்டத்தைப் பராமாிப்பதை 

நிறுத்ைத் ைீர்மானிக்கலாம். கல்வி உடல்நலம் மற்றும் கவனிப்புத் ைிட்டம் வழங்கும் 

கூடுைல் உைவிகள் குழந்தைக்கு இனியும் னைதவப்படாது என்ற நிதலயில் மட்டுனம 

இந்ை முடிவு எடுக்கப்படும். இதுனபான்ற நிதலகளில், பள்ளியானது ‘SEN ஆைரவு’ 

மூலமாக உங்கள் குழந்தைக்குத் பைாடர்ந்து ஆைரவு வழங்கும். 

 

உங்கள் குழந்தையின் கல்வி உடல்நலம் மற்றும் கவனிப்புத் ைிட்டம்/அறிக்தகயில் 

பெய்யப்படும் ஏனைனும் மாற்றங்கதள நீங்கள் ஏற்கவில்தல என்றால், நாட்டின் 

ொர்பற்ற நடுவர் னெதவதய அணுகும் உாிதம உங்களுக்கு உண்டு 

மற்றும்/அல்லது ெிறப்புக் கல்வித் னைதவகள் மற்றும் உடல்குதறபாடு 

ைீர்ப்பாயத்ைில் (SEND Tribunal) முதறயிடலாம். கூடுைல் விவரங்கதள, West 

Sussex SEND ைகவல், ஆனலாெதன மற்றும் ஆைரவு னெதவ தமயத்தை 0330 222 

8555 என்ற எண்ணில் அதழத்து அறிந்து பகாள்ளலாம். 



 ெிறப்பு ஏற்பாடுகள் 

 

ஆண்டுகள் 5/6 – 5வது ஆண்டில் பெய்யப்படும் வருடாந்ைிர மைிப்பாய்வில், 

உங்கள் குழந்தைதய ஆரம்ப பள்ளியில் இருந்து லமல்நிதல பள்ளிக்கு 

மாற்றுவதும் கருத்ைில் பகாள்ளப்படும், அைனால் கிதடக்க கூடிய வாய்ப்புகதளப் 

பாிெீலிப்பைற்கான வாய்ப்பும் ைிட்டமிடுவைற்கான னநரமும் இருக்கும். 5வது 

ஆண்டுக்கான மைிப்பாய்வு னகாதட காலத்ைில் நடத்ைப்பட னவண்டும், 

அப்னபாதுைான் பள்ளி மாறும் வருடத்ைின் பிப்ரவாி 15ஆம் னைைிக்குள் கல்வி 

உடல்நலம் மற்றும் கவனிப்புத் ைிட்டத்தை மாற்றியதமத்து பவளியிட முடியும். 

பள்ளியின் ெிறப்புக் கல்வித் னைதவகள் ஒருங்கிதணப்பாளர் (SENCo) 5ஆம் 

ஆண்டு மற்றும் 6ஆம் ஆண்டு மைிப்பாய்வில் கலந்து பகாள்ள அதழக்கப்படலாம். 

 

நிதலமாறுைல் மைிப்பாய்வு என்றால் என்ன? 
 

 

9ஆம் ஆண்டு மற்றும் அைற்கு பிந்தைய ஆண்டுகளில், வருடாந்ைிர மைிப்பாய்வில் 

உங்கள் குழந்தையின் நிதலமாறுைல் பைாடர்பான னைதவகளும் இடம்பபற 

னவண்டும். னமலும் வழக்கமான வருடாந்ைிர மைிப்பாய்வு அறிக்தகயுடன் 

நிதலமாறுைல் ைிட்டம் ஒன்றும் கண்டிப்பாக வழங்கப்பட னவண்டும். அைன் பிறகு, 

குழந்தை பள்ளியிலிருந்து பவளினயறும் வதர, நிதலமாறுைல் ைிட்டத்தை, 

ஒவ்பவாரு வருடாந்ைிர மைிப்பாய்விலும் புதுப்பித்து வழங்க னவண்டும். இந்ை 

மைிப்பாய்வில் பின்வருவன அடங்கும்: 
 

 

பள்ளி, உங்கள் குழந்தைக்கு துதண புாிய ைற்னபாது வழங்கப்பட்டு வரும் 

பள்ளியின் வழங்குைல் பைாடர்பான ைகவல்கதள வழங்க னவண்டும். 

 

நீங்களும் உங்கள் குடும்பத்ைினரும், உங்கள் குழந்தை பள்ளியிலிருந்து 

பவளினயறிய பிறகு, குழந்தைக்கு என்ன னைதவப்படும் என்பது குறித்ை உங்கள் 

கருத்துகள், னமலும் ஒரு வளர்ந்ை நபராக குழந்தை நடந்து பகாள்வைற்குத் 

னைதவப்படும் ைனிப்பட்ட மற்றும் ெமூக ைிறன்கதள னமம்படுத்ை நதடமுதறயில் 

என்ன உைவி னைதவப்படும் என்பதையும் கலந்துதரயாட னவண்டும். 

 



உங்கள் குழந்தை, ைன்னுதடய னைதவகதளப் பற்றியும், பள்ளியிலிருந்து 

பவளினயறிய பிறகு அவர் என்ன பெய்ய விரும்புகிறார் என்பதைப் பற்றியும் கூற 

னவண்டும். 

 

(11ஆம் ஆண்டு முைல்) பைாழில் வாழ்க்தக ஆனலாெகர், நிதலமாறுைல் ைிட்டம் 

ொியாக நதடமுதறப்படுத்ைப்படுகிறைா என்பதை உறுைிப்படுத்துவைற்கு 

பபாறுப்பானவர். 
 

 

சூழ்நிதலகதளப் பபாறுத்து, பின்வரும் னெதவகளும் இடம்பபறலாம்: 

 
ெமூக கவனிப்பு னெதவகள், உடல் குதறபாடுதடய நபர்களுக்கான ெட்டம் 1986 

(Disabled Persons Act 1986) இன்படி ஏனைனும் மைிப்பீடுகளுக்கு ஏற்றபடி 

ஏற்பாடுகள் பெய்யப்படுவைற்கு அல்லது குழந்தை பபாது கவனிப்பின் கீழ் 

இருந்ைால் அல்லது ‘உைவி னைதவப்படும் குழந்தையாக’ இருந்ைால். 

 

உடல்நலச் னெதவ, னைதவப்படக் கூடிய ஏனைனும் உடல்நலச் னெதவகள் 

பைாடர்பான ஆனலாெதன வழங்குவைற்கு. 



 

எங்கதளத் பைாடர்பு பகாள்ள 

 

உைவி எண்: 

0330 222 8555 

 

அஞ்ெல் முகவாி: 

SEND Information, Advice and Support Service 

St James Campus  

St James Road 

Chichester 

West Sussex 

PO19 7HA 

 

மின்னஞ்ெல் முகவாி: send.ias@westsussex.gov.uk 

 

எங்கள் இதணயைளங்கதளயும் நீங்கள் பார்க்கலாம்: 

https://westsussex.local-offer.org/services/7 

 

SEND = ெிறப்புக் கல்வித் னைதவகள் மற்றும் உடல்குதறபாடு (Special 

Educational Needs and Disabilities) 
 

 
 
 

 

 

 

mailto:send.ias@westsussex.gov.uk


 

எல்லா பபற்னறாருக்கும் பாகுபாடற்ற ைகவல்கள், 

ஆனலாெதனகள் மற்றும் ஆைரவு பென்று 

னெர்வதை உறுைிப்படுத்துவனை WS SEND IAS 

இன் பங்காகும், இைன் மூலம் பபற்னறார், ைங்கள் 

குழந்தையின் ெிறப்புக் கல்வித் னைதவகதளப் 

பற்றிய ைகவல் அறிந்ை முடிவுகதள எடுக்க 

முடியும். பாைிப்பு உதடய குடும்பங்களுக்கு 

அவர்களுதடய சூழல்களில் உைவக்கூடிய 

ைனிநபர்கள், னெதவகள் அல்லது 

ஏபென்ெிகளுடன் பகிர்ந்து பகாள்வைற்கான 

அனுமைி பபறப்பட்டால் ைவிர WS SEND IAS 

உடன் பகிர்ந்து பகாள்ளப்படும் ைகவல்கள் 

ரகெியமாகனவ தவக்கப்படும். 
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