
 West Sussex SEND தகவல், 

ஆல ோசனை மற்றும் ஆதரவு 

லசனவ 
EHC லதனவகள் மதிப்பீடு 



இந்தத் தகவல் கல்வி, உடல்ந ம் மற்றும் கவைிப்புத் லதனவகள் மதிப்பீடு (EHC 

லதனவகள் மதிப்பீடு) பற்றியதோகும், இனதப் பபோதுவோக ‘சட்டப்பூர்வ மதிப்பீடு’ என்று 

குறிப்பிடுவர். இதில் பின்வருவை அடங்கும்: 
 

 பதோடக்க நின  அனமப்பில் உள்ள குழந்னதகள் 

 கட்டோயம் பள்ளி பசல்  லவண்டிய வயது அனடந்த குழந்னதகள் 

 16 முதல் 25 வயதுக்குட்பட்ட கல்லூோி அல் து லமற்படிப்பில் உள்ள இளம் 

பருவத்திைர் 

 

பின்வருவை பற்ற்ய எங்கள் னகப்பிரதிகனளயும் நீங்கள் போர்க்க ோம்: கல்வி, 

உடல்ந ம் மற்றும் கவைிப்புத் திட்டங்கள் 
 

 EHC லதனவகள் மதிப்பீடு என்றோல் என்ை? 
 

EHC லதனவகள் மதிப்பீடு என்பது ஒரு குழந்னத/இளம் நபோின் சிறப்புக் கல்வித் 

லதனவகள் மற்றும் அவர் கல்வி கற்க லதனவப்படும் ஆதரவு ஆகியனவப் பற்றி 

விோிவோக அறிந்து பகோள்வதோகும் (SEN). 
 

குழந்னதகள் மற்றும் குடும்பத்திைர் சட்டம் 2014 (Children and Families Act 2014) 

இன்படி லதனவகள் மதிப்பீடுகனளச் பசய்வது உள்ளூர் நிர்வோக அனமப்பு 

அதிகோோிகளின் பபோறுப்போகும்  

 

லதனவகள் மதிப்பீட்டில், பின்வருவை பற்றிய தகவல்கள் திரட்டப்பட்டு 

ஒன்றினைக்கப்படும்: 

 
 உங்கள் குழந்னதயோல் என்ை பசய்ய முடியும் மற்றும் முடியோது என்பது 

 குழந்னதக்குத் லதனவப்படும் ஏலதனும் விலசஷ உதவி. 

 

 

இதில் பின்வரும் நபர்களிடமிருந்து பபறப்பட்ட தகவல்கள் அடங்கும்: 

 

 நீங்கள் 

 உங்கள் குழந்னத/இளம் பருவத்திைர் 

 கற்பித்தல் பதோடங்கும் வயதில் உள்ள குழந்னதகளின் சூழலில் உள்ளவர்கள், 

பள்ளி அல் து 16 வயதுக்கு பிந்னதய கல்வினய வழங்குபவர் 



 உங்கள் குழந்னத/இளம் பருவத்திைருடன் பைிபுோியும் அல் து ஆதரவளிக்கும் 

மற்ற பதோழில்முனற பைியோளர்கள். 
 

 
 

இந்த மதிப்பீடு, உங்கள் குழந்னதக்கு 

கல்வி, உடல்ந ம் மற்றும் கவைிப்பு திட்டம் (EHC திட்டம்)  
லதனவயோ என்று அறிந்துபகோள்வதற்கோகச் பசய்யப்படுகிறது.



எப்லபோது EHC லதனவகள் மதிப்பீடு அவசியமோகிறது? 

 

பள்ளி, கற்பித்தல் பதோடங்கும் அனமப்பு அல் து 16 வயதுக்கு பிந்னதய உதவிகனள 

வழங்குபவர் பபரும்போ ோை லநரங்களில் SEN ஆதரவு மூ ம் உங்கள் குழந்னதக்கு 

உதவ முடியும். இதன் பபோருள், உங்கள் குழந்னதயின் லதனவகனள நினறலவற்ற 

பள்ளியோல் கூடுதல் அல் து லவறு வனகயோை வசதிகனள பசய்ய முடியும் 

என்பதோகும். சி  லநரங்களில் பிற பதோழில்சோர் பைியோளர்களும் உங்கள் குழந்னத 

கற்பதற்கு உதவ ஆல ோசனை அல் து ஆதரனவ வழங்குவோர்கள். 
 

சி  குழந்னதகளுக்கு இன்னும் தீவிரமோை, விலசஷ உதவி லதனவப்படும். SEN 

ஆதரவு வழங்கப்பட்டப் பிறகும் உங்கள் குழந்னத லமம்போட்னடயும்  அனடயவில்ன  

என்றோல், ஒரு EHC லதனவகள் மதிப்பீடு அடுத்தக் கட்டத்தில் 

பசய்யலவண்டியிருக்க ோம். 

SEND நனடமுனற விதிகள் கூறுவது: 

 

 

ஒரு EHC லதனவகள் மதிப்பீடு லதனவயோ என்று போிசீலிக்கும்லபோது, கற்பித்தல் பதோடங்கும் 

அனமப்பு, பள்ளி அல் து 16 வயதுக்குப்பின் பசல்லும் கல்வி நிறுவைம் லபோன்றனவ 

குழந்னதயின் சிறப்பு கல்வி லதனவகனளக் கண்டறிய, மதிப்பிட மற்றும் பூர்த்தி பசய்ய 

லதனவயோை பதோடர்புனடய மற்றும் இ க்குனடய நடவடிக்னககள் எடுத்த பின்பும் குழந்னத 

அல் து இளம் பருவத்திைர் எதிர்போர்த்த லமம்போட்னட அனடயவில்ன  என்பதற்கோை 

ஆதோரம் இருக்கிறதோ என்பனத உள்ளூர் நிர்வோகம் போிசீலிக்க லவண்டும். (9.14) 

 
 

உள்ளூர் நிர்வோகம் பின்வருவைவற்னற கவைிக்க லவண்டும்: 
 

 உங்கள் குழந்னத எட்டிய இ க்குகள் மற்றும் லமம்போட்டின் லவகம் 

 அவர்களின் கல்விசோர்ந்த சிறப்பு லதனவகள் 

 முன்லப என்ைபவல் ோம் பசய்யப்பட்டிருக்கின்றை 

 ஆதரவோல் பபறப்பட்ட லவறுபோடு 

 உங்கள் குழந்னதயின் உடல்பூர்வ, உைர்வுபூர்வ மற்றும் சமூக லமம்போட்டு 

மற்றும் உடல்ந த் லதனவகள் 
 

SEND நனடமுனற விதிகள் கூறுவது: 

 

 



EHC திட்டத்திற்கு இைங்க, குழந்னத அல் து இளம்பருவத்திைருக்கு 

சிறப்புக் கல்வி வசதிகனள உருவோக்கித் தர லவண்டிய அவசியம் உள்ளது 

என்று உள்ளூர் நிர்வோகம் கருதும்லபோது, அது கல்வி, உடல்ந ம் மற்றும் 

கவைிப்பு லதனவகள் மதிப்பீட்னடக் கண்டிப்போக நடத்த லவண்டும். (9.3) 

 
 

EHC லதனவகள் மதிப்பீடு மற்றும் EHC திட்டம் லதனவப்படுவனதத் பதளிவோகச் 

சுட்டிக்கோட்டும் லதனவகள் சி  குழந்னதகள் மற்றும் இளம்பருவத்திைருக்கு 

இருக்கும். இதுலபோன்ற நின னய உள்ளூர் நிர்வோக அனமப்பு அறிந்து பகோண்டோல், 

எந்தபவோரு தோமதமும் இல் ோமல் பசயல்முனறனயத் பதோடங்க லவண்டும். 
 

உள்ளூர் நிர்வோக அனமப்பின் அதிகோோிகள் பின்பற்ற லவண்டிய லதர்வளனவகனளப் 

பற்றிய லமலும் விவரங்கனள நீங்கள்  SEND நனடமுனற விதிகளின் பிோிவுகள் 9.3 

மற்றும் 9.14 முதல் 9.16 வனரயிலும் அறிந்து பகோள்ள ோம். 

 
பின்வரும் பவஸ்ட் சஸ்பெக்ஸ் உள்ளூர் நிர்வோகச்பசய்தி இனையதளத்திலும் 

SEND நனடமுனற விதிகளின் இனைப்னப நீங்கள் கோை ோம்: 

westsussex.local-offer.org 



EHC லதனவகள் மதிப்பீட்னட யோபரல் ோம் லகோர ோம்?  
 

 பபற்லறோர் - உள்ளூர் நிர்வோகத்திற்கு எழுதி லகட்பதன் மூ ம் 

 16 வயதுக்கு லமற்பட்ட ஆைோல் 25 வயதுக்கு குனறவோை இளம்பருவத்திைர் 

 பதோடக்க நின  சூழன  வழங்கும் அனமப்பு, பள்ளி அல் து 16 வயதுக்கு 

பின்பு பசல்லும் கல்வி அனமப்பு, ஆைோல் முதலில் உங்களிடம் லபசிய பிறகு 

மட்டுலம. 
 

EHC லதனவகள் மதிப்பீட்னடக் லகோருவதற்கு முன்பு பள்ளி அல் து பதோடக்க நின ச் 

சூழன  வழங்கும் அனமப்பிைருடன் லபசுவது எப்லபோதுலம நல் து. 

உதவி லகோருவதற்கு பவஸ்ட் சஸ்பெக்ஸ், ஆல ோசனை மற்றும் ஆதரவு லசனவ 

உங்களுக்கு உதவ முடியும். 

உங்கள் மருத்துவர் அல் து உடல்ந  கவைிப்போளர் லபோன்றவர்களும் உங்கள் 

குழந்னதக்கு மதிப்பீடு லதனவப்படுகிறது என்று கருதுவதோக, உள்ளூர் 

நிர்வோகத்துக்குத் பதோிவிக்க முடியும். 

உள்ளூர் நிர்வோகத்துக்கு EHC லதனவகள் மதிப்பீட்டுக்கோை லகோோிக்னக 

வரப்பபற்றோல் என்ை நிகழும்? 

EHC லதனவகள் மதிப்பீட்டுக்கோை லகோோிக்னக உள்ளூர் நிர்வோகத்துக்கு வந்து 

லசர்ந்தவுடன், அனதப் பற்றி அவர்கள் உங்களிடம் பதோிவித்தோக லவண்டும். 

SEND நனடமுனறகள் விதிகள் கூறுவது: 

 

EHC லதனவகள் மதிப்பீடு லதனவயோ என்று போிசீலிக்கும்லபோது, உள்ளூர் நிர்வோக 

அதிகோோிகள், குழந்னத மற்றும் பபற்லறோர் அல் து இளம்பருவத்திைோின் 

எண்ைங்கள், விருப்பங்கள் மற்றும் உைர்வுகனள உன்ைிப்போக கவைிக்க 

லவண்டும். (9.12) 

 
 

லதனவகள் மதிப்பீட்னடச் பசய்ய லவண்டுமோ என்று தீர்மோைிக்க உள்ளூர் நிர்வோக 

அதிகோோிகள் ஆறு வோரங்கள் வனர எடுத்துக் பகோள்ள ோம். இந்த லநரத்தில், அவர்கள், 

உங்களிடம், பள்ளியிடம் அல் து பிற நிபுைர்களிடம் தகவல்கனளக் லகட்டுப் பபறக் 

கூடும். 
 



எல் ோ தகவல்கனளயும் பபற்றவுடன், பின்வருவைவற்றில் அதன் முடினவ 

உங்களிடம் பதோிவிக்கும், அனவயோவை: 

 

EHC லதனவகள் மதிப்பீட்னட உடைடியோகத் பதோடங்குதல் 
 

அல் து 
 

EHC லதனவகள் மதிப்பீடு லதனவயில்ன  என்பது. 



 EHC லதனவகள் மதிப்பீடு அவசியமில்ன  என்று உள்ளூர் 

நிர்வோகம் முடிபவடுத்தோல் என்ை நடக்கும்? 
 

EHC லதனவகள் மதிப்பீடு லதனவப்படோது என்று கருதுவதற்கோை என்பதற்கோை 

கோரைத்னதயும் பின்வரும் விவரங்கனளயும் உள்ளூர் நிர்வோக அதிகோோிகள் 

உங்களிடம் கண்டிப்போகத் பதோிவிக்க லவண்டும்: 

 

 லமல்முனறயீட்டுக்கோை உங்கள் உோினம 

 சோர்பற்ற ஏற்பின்னம தீர்வு மற்றும் நடுவோிடம் முனறயிடல் 

 எப்படி கூடுதல் தகவல், ஆல ோசனை அல் து ஆதரனவப் பபறுவது என்ற 

விவரம். 
 

முடினவ நீங்கள் ஏற்கவில்ன  என்றோல்,  உங்களுக்கு உள்ள விருப்பத்லதர்வுகனளப் 

பற்றி பவஸ்ட் சஸ்பெக்ஸ் தகவல், ஆல ோசனை மற்றும் ஆதரவு லசனவ விளக்கிக் 

கூறும். 

 
 

EHC லதனவகள் மதிப்பீடு அனுமதிக்கப்பட்டோல் என்ை நடக்கும்? 
 

SEND நனடமுனற விதிகள் கூறுவது: 

 
 

மதிப்பீட்டு பசயல்முனற நடக்கும் லபோதும், EHC திட்டத்னதத் தயோோிக்கும்லபோதும் 

உள்ளூர் நிர்வோக அதிகோோிகள், குழந்னத மற்றும் குழந்னதயின் பபற்லறோர் அல் து 

இளம்பருவத்திைனரத் பதோடர்ந்து க ந்தோல ோசிக்க லவண்டும். சோத்தியமோை 

வனரயிலும் குழந்னதனயயும் இந்தச் பசயல்முனறயில் ஈடுபடுத்த லவண்டும். 

தைிப்பட்ட குழந்னத மற்றும் இளம் பருவத்திைோின் லதனவகலள மதிப்பீடு மற்றும் 

திட்டமிடுதல் பசயல்முனறயின் னமயமோக இருக்க லவண்டும். (9.21) 

 

 

உள்ளூர் நிர்வோக அதிகோோிகள் என்ை நடக்கும் என்பனத உங்களிடம் 

பதோிவிப்போர்கள், லமலும் உங்கள் கருத்துகனளக் லகட்போர்கள். உங்கள் 

எண்ைங்களும் உங்கள் குழந்னதயின் எண்ைங்களும் மிகவும் முக்கியமோைனவ. 

West Sussex SEND தகவல், ஆல ோசனை மற்றும் ஆதரவு லசனவ உங்களுக்கு 

தகவல், ஆல ோசனை மற்றும் ஆதரனவ வழங்கி, இதில் உதவ முடியும். 

 



உங்கள் குழந்னதனயப் பற்றிய விவரங்கனள, உள்ளூர் நிர்வோகம் ப  நபர்களிடமும் 

கூட லகட்கும். இதுலவ ‘ஆல ோசனை’ என்றனழக்கப்படுகிறது, இதில் பின்வருவை 

பற்றிய விவரங்கள் உள்ளடங்கும்: 

 

 உங்கள் குழந்னதயின் கல்வி, உடல்ந ம் மற்றும் கவைிப்பு லதனவகள் 

 உங்கள் குழந்னதக்கோை விரும்பப்படும் ப ன்கள் 

 குழந்னதயின் லதனவகனளப் பூர்த்தி பசய்து, விரும்பப்படும் ப ன்கனள 

அனடவதற்குத் லதனவப்படும் சிறப்பு கல்வி, உடல்ந  மற்றும் கவைிப்பு 

வசதிகள். 

 

பின்வரும் நபர்களிடமிருந்து உள்ளூர் நிர்வோகம் ஆல ோசனை மற்றும் தகவல்கனளக் 

லகட்க லவண்டும்: 
 

 பபற்லறோர் (அல் து இளம்பருவத்திைர்) 

 உங்கள் குழந்னதயின் பதோடக்க நின  சூழன  வழங்குபவர்கள் அல் து 

மழன யர் பள்ளி அல் து பள்ளி அல் து கல்வி நிறுவைத்தில் 

லசர்ந்திருக்கவில்ன  என்றோல் குழந்னதக்கோை அல் து 

இளம்பருவத்திைருக்கோை கற்பித்தல் வசதிகனள வழங்குவதற்கு 

பபோறுப்போைவர் 

 கல்வியியல் உளவிய ோளர் 

 உங்கள் குழந்னத பசய ோற்றும் உடல்ந  கவைிப்போளர்கள். இதில் குழந்னத 

ந  மருத்துவர், லபச்சு மற்றும் பமோழி சிகிச்னசயோளர், உடலியக்க மருத்துவர் 

அல் து வோழ்வியல் சிகிச்னசயோளர் லபோன்றவர்களும் அடங்குவர். 

 சமூக கவைிப்பு பைியோளர் 

 நீங்கள் பதோடர்பு பகோள்ள லவண்டும் என்று லகட்டுக் பகோள்ளும் 

பதோடர்புனடய ஆல ோசனைனய வழங்கக்கூடிய லவறு ஏலதனும் நபர். 

 

உங்கள் குழந்னதக்கு போர்னவ அல் து லகட்டல் குனறபோடு இருந்தோல், 

பபோருத்தமோை தகுதி வோய்ந்த ஆசிோியோிடமும் உள்ளூர் நிர்வோக அனமப்பு தகவல் 

மற்றும் ஆல ோசனைனயப் பபறும். 

 

உள்ளூர் நிர்வோக அனமப்பு உங்கள் குழந்னதயின் எண்ைங்கனளயும் அறிந்து 

பகோள்ள முயற்சி பசய்ய லவண்டும். இதில் நீங்கள், பள்ளி அல் து பிற நிபுைர்கள் 

உதவ ோம். குழந்னத தைது கருத்துக்கனளத் பதோிவிக்க யோலரனும் உதவி பசய்ய 



லவண்டும் என்று நீங்கள் கருதிைோல், அனதப் பற்றிய கூடுதல் விவரங்கனள பவஸ்ட் 

சஸ்பெக்ஸ் தகவல், ஆல ோசனை மற்றும் ஆதரவு லசனவயிடம் லகட்க ோம். 

 

லதனவகள் மதிப்பீட்டில் பங்லகற்கும் அனைவருடனும் உங்கள் குழந்னதனயப் பற்றி 

க ந்தோல ோசிக்க உங்களுக்கு வோய்ப்பு கினடக்கும், லமலும் லதனவகள் மதிப்பீடு 

முடிவனடந்தவுடன் எல் ோ அறிக்னககளின் நகல்களும் உங்களுக்குத் தரப்படும். 

 

EHC லதனவகள் மதிப்பீட்டின்லபோது, உங்களுக்கு ஏலதனும் தகவல், ஆல ோசனை 

அல் து ஆதரவு லதனவப்பட்டோல், பவஸ்ட் சஸ்பெக்ஸ் பபற்லறோர் பங்லகற்பு 

லசனவனயத் (West Sussex Parent Partnership Service) பதோடர்பு பகோள்ளவும். 

இதில் உங்களுக்கோை ஒரு சோர்பற்ற ஆதரவோளனரக் பகோண்டிருப்பதும் அடங்கும். 

EHC லதனவகள் மதிப்பீடுகளுக்கோை ஆல ோசனை மற்றும் தகவல்கனளப் பற்றி 

லமலும் தகவல்கனள SEND நனடமுனற விதிகளின் பிோிவுகள் 9.45 – 9.52இல் 

அறிய ோம். 

 
 

இந்த ஆல ோசனையில் சி  பகுதிகள் ஏற்கைலவருக்கின்றை என்றோல் 

என்ைவோகும்? 
 

மற்ற நிபுைர்களும் உங்கள் குழந்னதயுடன் பசய ோற்றுவதோல், சி  லநரங்களில் 

ஆல ோசனையும் தகவல்களும் ஏற்கைலவ உங்களுக்கு கினடத்திருக்கும். 

 

SEND நனடமுனற விதிகள் கூறுவது: 

 

 

(ஏலதனும் கோரைத்துக்கோக) ஒரு ஆல ோசனை முன்லப வழங்கப்பட்டிருந்தோல், 

லமலும் அந்த ஆல ோசனைனய வழங்கும் நபர், உள்ளூர் நிர்வோக அனமப்பு மற்றும் 

குழந்னதயின் பபற்லறோர் அல் து இளம்பருவத்திைர் எை அனைவரும் அது 

லபோதுமோைது என்று திருப்தியுடன் இருந்தோல், மதிப்பீட்டு பசயல்முனறக்கு 

உள்ளூர் நிர்வோக அனமப்பு கண்டிப்போக லமலும் ஆல ோசனைனயக் லகோரக் 

கூடோது. இந்த முடினவ எடுக்கும்லபோது, உள்ளூர் நிர்வோகமும், ஆல ோசனைனய 

வழங்கியவரும், தரப்பட்ட ஆல ோசனை அப்லபோனதய கோ க்கட்டத்திற்கும் 

பபோருந்துகிறதோ என்பனத உறுதிபசய்ய லவண்டும். (9.47) 



EHC லதனவகள் மதிப்பீடு எப்லபோது முடிவனடயும்?  
 

உள்ளூர் நிர்வோகத்திற்கு எல் ோ தகவல்களும் ஆல ோசனையும் கினடத்தவுடன், உங்கள் 

குழந்னதக்கு கல்வி, உடல்ந ம் மற்றும் கவைிப்பு திட்டம் லதனவப்படுகிறதோ என்பனத 

முடிவு பசய்தோக லவண்டும். 

 

EHC திட்டம் என்பது உள்ளூர் நிர்வோக அனமப்பு அதிகோோியோல் எழுதப்படும் 

சட்டப்பூர்வ ஆவைம் ஆகும். ஒரு குழந்னத அல் து இளம்பருவத்திைருக்கு இருக்கும் 

சிறப்புக் கல்வித் லதனவகளும் அவற்னறப் பூர்த்தி பசய்ய அவருக்கு தர லவண்டிய 

உதவிகனளயும் இது விவோிக்கும். லமலும் இதில் லதனவயோை உடல்ந  மற்றும் 

கவைிப்பு வசதிகளும் உள்ளடங்கும். EHC திட்டங்கனளப் பற்றிய லமலும் விவரங்கனள 

உள்ளூர் நிர்வோகச் பசய்தி இனையத்தளத்தில் படிக்க ோம்: westsussex.local-offer.org 

 

சி  லநரங்களில், ‘SEN ஆதரவு’ மூ மோகப் பூர்த்தி பசய்யக்கூடிய சிறப்புக் கல்வித் 

லதனவகள் உங்கள் குழந்னதயிடம் இருப்பதோக உள்ளூர் நிர்வோகம் முடிவு பசய்யும். 

அவ்வோறு நிகழ்ந்தோல், EHC லதனவகள் மதிப்பீட்டுக்கோை லகோோிக்னகனயப் பபற்ற 16 

வோரங்களுக்குள்  உள்ளூர் நிர்வோகம் கண்டிப்போக அதன் முடினவ உங்களிடம் 

பதோிவித்தோக லவண்டும். உள்ளூர் நிர்வோகம் லமல்முனறயீடு பசய்வதற்கோை 

உங்களுனடய உோினமனயப் பற்றியும் பதோிவித்தோக லவண்டும். 

 

ஒரு EHC திட்டம் லதனவ என்று உள்ளூர் நிர்வோகம் தீர்மோைித்தோல், அது முதலில் ஒரு 

வனரவு திட்டத்னத எழுதியோக லவண்டும். அதன் பிறகு அது வனரவு EHC 

திட்டத்னதயும் அறிக்னககளின் நகல்கனளயும் உங்களுக்கு அனுப்பி னவக்கும், 

அவற்னற நீங்கள் படித்து போர்க்க ோம். அதில் நீங்கள் முக்கியமோைனவ என்று கருதும் 

அனைத்தும் லசர்க்கப்பட்டுள்ளதோ என்று லசோதிக்கவும், அதில் குறிப்பிட்ட ப ன்கள் 

மற்றும் முன்பமோழியப்பட்ட வசதிகள் ஆகியவற்னற ஏற்றுக் பகோள்ளவும் லவண்டும். 

உங்கள் குழந்னத எந்தப் பள்ளிக்கு பசல்  நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள் என்றும் உள்ளூர் 

நிர்வோகம் உங்களிடம் லகட்கும். 

 

கருத்துக்கனளத் பதோிவிக்க, சந்திப்னப ஏற்போடு பசய்ய லகோர அல் து வனரவு 

திட்டத்னத ஏற்க உங்களுக்கு 15 நோட்கள் தரப்படும். 

 



15 நோட்களுக்குள் நீங்கள் பதில் அளிக்கவில்ன  என்றோல், நீங்கள் வனரவு திட்டத்னத 

ஏற்றுக் பகோண்டதோக உள்ளூர் நிர்வோக அனமப்பு கருதும், எைலவ தரப்பட்டுள்ள 

விருப்பத்லதர்வுகனளப் போிசீலிக்க கூடுதல் லநரம் லதனவ என்று நீங்கள் நினைத்தோல், 

உள்ளூர் நிர்வோக அனமப்பிடம் பதோிவிக்கவும். 

 

விருப்பமோை பள்ளினயத் லதர்ந்பதடுக்க ோமோ? 
 
 

SEND நனடமுனற விதிகள் பின்வரும் சூழ்நின கள் வனரயிலும் உங்கள் 

விருப்பங்கனளப் போிசீலிக்க லவண்டும் என்று குறிப்பிடுகிறது 

 
 

  குழந்னதயின் அல் து இளம்பருவத்திைோின் வயது, திறன், இயல்பு அல் து 

SENக்குப் பபோருத்தமோைதோக இருக்கும் வனர, 

அல் து 

  குறிப்பிட்ட இடத்தில் குழந்னத அல் து இளம்பருவத்திைோின் இருப்பு, 

மற்றவர்களுக்கு திறம்பட கற்பித்தலுக்கு ஏற்றதோக இருக்கோது அல் து 

வளங்கனளத் திறம்பட பயன்படுத்தோது எனும்லபோது. (9.79) 



உள்ளூர் நிர்வோக அனமப்பு பசய்ய லவண்டிய கனடசி பைி, உங்களுக்கு இறுதி EHC 

திட்டத்னத அனுப்பி னவப்பலத ஆகும். அப்லபோதும் திட்டம் உங்களுக்குத் திருப்தியோக 

இல்ன பயன்றோல் அல் து உள்ளூர் நிர்வோக அனமப்புடன் உங்களோல் உடன்பட 

முடியவில்ன  என்றோல், நடுவனர அணுக மற்றும்/அல் து லமல்முனறயீடு பசய்ய 

உங்களுக்கு உோினம உள்ளது (கீலழ கோைவும்). 
 

எந்தபவோரு கட்டத்திலும் உங்களுக்கு உதவி லதனவப்பட்டோலும், நீங்கள் West 

Sussex SEND தகவல், ஆல ோசனை மற்றும் ஆதரவு லசனவனயத் பதோடர்பு 

பகோள்ள ோம். 

 

இதற்கு எத்தனை நோட்களோகும்? 
 

 

உள்ளூர் நிர்வோக அனமப்பு EHC லதனவகள் 

மதிப்பீட்டிற்கோை லகோோிக்னகனயப் 

பபறுகிறோர். இந்தக் லகோோிக்னகனயப் பற்றி 

அதிகோோி பபற்லறோோிடம் பதோிவிக்க 

லவண்டும் 

 
இதுதோன் பதோடக்கத் லததி 

EHC லதனவகள் மதிப்பீடு லதனவயோ என்று 

உள்ளூர் நிர்வோக அனமப்பு முடிபவடுக்கும். 

அதன் முடினவப் பற்றி அதிகோோி 

பபற்லறோோிடம் பதோிவிக்க லவண்டும் 

 

பதோடக்கத் லததிக்குப் பின் 

ஆறு வோரங்களுக்குள் 

EHC லதனவகள் மதிப்பீடு பின்வருமோறு 

நனடபபறும் 

முடிவு எடுத்தவுடன் இது 

பதோடங்கும்  

முத ோவது  

உள்ளூர் நிர்வோக அனமப்பு, EHC 

திட்டத்னத பவளியிட லவண்டோம் என்று 

முடிபவடுத்தனத பபற்லறோோிடம்  

பதோிவிக்கும் 

பதோடக்கத் லததிக்குப் பின் 16 

வோரங்களுக்குள் 

அல் து  



வனரவு EHC திட்டத்னதப் பபற்லறோருக்கு 

அனுப்பி னவக்கும் 

பதோடக்கத் லததிக்குப் பின் 16 

வோரங்களுக்குள் 

வனரவு EHC திட்டத்திற்கு பபற்லறோர் 

பதி ளிக்க லவண்டும். அவர்கள் 

பின்வருவைவற்னற பசய்ய ோம்: 

• வனரவு துல்லியமோக இருப்பதோக 

ஏற்க ோம் 

• மோற்றங்கள் பசய்யக் லகட்க ோம் 

• சந்திப்புக்கோகக் லகோர ோம். 

பள்ளி அல் து பதோடக்க நின  

அனமப்புக்கோை விருப்பத்லதர்னவயும் 

பபற்லறோர் குறிப்பிட லவண்டும் 

 

வனரவு EHC திட்டத்னதப் 

பபற்ற 15 நோட்களுக்குள் 

 

உள்ளூர் நிர்வோக அனமப்பு பள்ளி அல் து 

பதோடக்க நின  அனமப்புடன் 

க ந்தோல ோசிக்கும் 

வனரவு EHC திட்டத்திற்கு 

பபற்லறோர் பதி ளித்த 15 

நோட்களுக்குள் 

இறுதி EHC திட்டத்னத உள்ளூர் நிர்வோக 

அனமப்பு வழங்கும். 

பதோடக்கத் லததியிலிருந்து 20 

வோரங்களுக்குள் 

 

சி  விதிவி க்கோை சூழல்களில், இந்த கோ  அளவுகள் லவறுபட ோம். SEND 

நனடமுனற விதிகளின் 9.42 பிோினவக் கோைவும். 



EHC லதனவகள் மதிப்பீடு பதோடர்போை உள்ளூர் நிர்வோக அனமப்பு முடினவ 

அல் து EHC திட்டத்னத நோன் ஏற்கவில்ன  என்றோல் என்ைவோகும்? 
 
எந்தபவோரு கட்டத்திலும் உள்ளூர் நிர்வோக அனமப்பு ஊழியர்களில் ஒருவோிடம் 

நீங்கள் லபசுவதற்கு லகோர ோம். EHC லதனவகள் மதிப்பீட்டுக்கோை லகோோிக்னகனயப் 

பபற்ற பிறகு உள்ளூர் நிர்வோக அனமப்பு அனுப்பிய கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

நபரோகலவ நீங்கள் சந்திக்கவிருக்கும் நபர் இருப்போர். 

 

West Sussex SEND தகவல், ஆல ோசனை மற்றும் ஆதரவு லசனவ உங்களுக்கு 

இருக்கும் வோய்ப்புகள் குறித்து சோர்பற்ற தகவல்கனளயும் ஆல ோசனையும் வழங்கும், 

லமலும் இந்தச் பசயல்முனற முழுவதும் உங்களுக்கு துனையோக இருக்கும். 

 
நடுவர் உதவினய நோடுவனத போிசீலிப்பதற்கு பபரும்போ ோை சூழல்களில் 

உங்களுக்கு உோினம இருக்கும். இனதப் பற்றிய கூடுதல் விவரங்கனள உள்ளூர் 

நிர்வோகச் பசய்தி இனையதளத்தில் கோை ோம்: westsussex.local-offer.org மற்றும் 

SEND நனடமுனற விதிகள் பகுதி 9இல் கோை ோம். 

 

என் குழந்னதக்கு முன்லப அறிக்னக தரப்பட்டுள்ளது. குழந்னதக்கு EHC 

லதனவகள் மதிப்பீடு பசய்யப்படுமோ?  

 

பசப்டம்பர் 2014 மற்றும் ஏப்ரல் 1, 2018 ஆகியவற்றுக்கு இனடப்பட்ட கோ த்தில், 

சிறப்புக் கல்வித் லதனவகள் அறிக்னககனள உள்ளூர் நிர்வோக அனமப்புகள் 

பமதுவோக புதிய அனமப்புக்கு மோற்றுவோர்கள். உங்கள் குழந்னதக்கு அவ்வோறு 

நிகழும்லபோது, EHC திட்ட மோற்றுதல் மதிப்போய்வு நடக்கும். 

 

இந்த மதிப்போய்வில், EHC லதனவகள் மதிப்பீடு உள்ளடங்கும். மோற்றுதல் 

மதிப்போய்வின் ஒரு பகுதியோக, நீங்கள், உங்கள் குழந்னத அல் து இளம்பருவத்திைர் 

ஒரு சந்திப்பில் க ந்து பகோள்ள அனழக்கப்படுவீர்கள். 

 

ஏற்கைலவ உள்ள அறிக்னக, மதிப்போய்வு அறிக்னககள் மற்றும் பிற தகவல்கலள 

லபோதுமோைனவ என்று நீங்களும், உள்ளூர் நிர்வோக அனமப்பு மற்றும் 

ஆல ோசனைனய வழங்கும் நபர்கள் ஆகிலயோர்  ஒப்புக்பகோண்டோல், ஏற்கைலவ 

உள்ளனவ லபோதுமோைதோக இருக்க ோம். அனவ லபோதுமோைனவ அல்  என்று 

நீங்கள் கருதிைோல், லமலும் தகவல்கனளச் லசகோிக்கவும் ஆல ோசனைனயப் பபற 

உள்ளூர் நிர்வோக அனமப்பிடம் நீங்கள் லகட்க ோம். 



 

உள்ளூர் நிர்வோகச் பசய்தி இனையதளத்தில் கூடுதல் தகவல்கனள அறிய ோம்: 

westsussex.localoffer.org 

 

தகவல், ஆல ோசனை அல் து ஆதரனவ எங்லக பபறுவது?  

 

கல்வி, உடல்ந ம் மற்றும் கவைிப்பு லதனவகள் மதிப்பீடுகனளப் பற்றி SEND 

நனடமுனற விதிகள் பகுதி 9 இல் படிக்க ோம். 

 
EHC லதனவகள் மதிப்பீடுகளுக்கோக உள்ளூோில் பசய்யப்பட்டுள்ள ஏற்போடுகனளப் 

பற்றிய கூடுதல் விவரங்கனள உள்ளூர் நிர்வோகச் பசய்தியில் கோை ோம். 



West Sussex SEND தகவல், ஆல ோசனை மற்றும் ஆதரவு லசனவயோல் 

பின்வருவைவற்னற உங்களுக்கு வழங்க முடியும்: 
 

  EHC லதனவகள் மதிப்பீடுகள் பற்றிய விவரங்கள் 

  மதிப்பீட்டின் கோ த்தில் லதனவயோை ஆல ோசனை மற்றும் ஆதரவு 

  சோர்பற்ற ஆதரவுக்கோக பசய்யப்பட்ட உள்ளூர் ஏற்போடுகளின் விவரங்கள் 

  பிற நிறுவைங்கள், ஆதரவுக் குழுக்கள் மற்றும் லசனவகளின் விவரங்கள் 

  புகோர் அளித்தல், ஒப்புதல் இன்னமக்கோை சோர்பற்ற தீர்வு அல் து நடுவனர 

நோடுதல் ஆகியவற்றில் உங்களுக்கு உள்ள உோினமகள் குறித்த தகவல், 

ஆல ோசனை மற்றும் ஆதரவு. 

 

 

West Sussex SEND தகவல், ஆல ோசனை மற்றும் ஆதரவு லசனவனய 

எப்படித் பதோடர்பு பகோள்வது 
 

உதவி எண்: 0330 222 8555 
 

அஞ்சல் முகவோி 

SEND Information, Advice and Support Service 

St James Campus 

St James Road 

Chichester 

West Sussex 

PO19 7HA 
 

மின்ைஞ்சல் முகவோி: send.ias@westsussex.gov.uk   

எங்கள்  இனையதளங்கனளயும் நீங்கள் போர்க்க ோம்: 

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

SEND = சிறப்புக் கல்வித் லதனவகள் மற்றும் உடல்குனறபோடு (Special 

Educational Needs and Disabilities) 
 
 
 
 
 

mailto:send.ias@westsussex.gov.uk


 
 
 
 

     எல் ோ பபற்லறோருக்கும் போகுபோடற்ற தகவல்கள், ஆல ோசனைகள் 

மற்றும் ஆதரவு பசன்று லசர்வனத உறுதிப்படுத்துவலத WS SEND 

IAS இன் பங்கோகும், இதன் மூ ம் பபற்லறோர், தங்கள் 

குழந்னதயின் சிறப்புக் கல்வித் லதனவகனளப் பற்றிய தகவல் 

அறிந்த முடிவுகனள எடுக்க முடியும். போதிப்பு உனடய 

குடும்பங்களுக்கு அவர்களுனடய சூழல்களில் உதவக்கூடிய 

தைிநபர்கள், லசனவகள் அல் து ஏபென்சிகளுடன் பகிர்ந்து 

பகோள்வதற்கோை அனுமதி பபறப்பட்டோல் தவிர WS SEND IAS 

உடன் பகிர்ந்து பகோள்ளப்படும் தகவல்கள் ரகசியமோகலவ 

னவக்கப்படும். 
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