எங்கவளத் வேோடர்பு வகோள்ள

EHC தேவைகள் மேிப்பீட்டின்த ோது வைஸ்ட் சஸ்வெக்ெுக்கு வசல்லுேல்
உங்கள் குழந்வேக்கோன EHC தேவைகள் மேிப்பீடு நடந்து வகோண்டிருக்கும்த ோது நீங்கள்
வைஸ்ட் சஸ்வெக்ெுக்கு இடம்வ யர்வீர்கள் என்றோல், உங்களுவடய

யணத்வேப்

ற்றி,

உங்கள் ேற்த ோவேய நிர்ைோக அவமப் ின் கீழ் உள்ள உங்கள் குழந்வேயின் ள்ளி மற்றும்
சிறப்புக் கல்ைித் தேவைகள் மேிப்பீட்டுக் குழுைினோிடம் அவேத் வேோிைிப் து முக்கியமோனேோகும்.
இேன் மூலம் ஏற்கனதை வேோகுக்கப் ட்ட அறிக்வககள் உட் ட எல்லோ ேிவுகளும் ைிவைைோக
வைஸ்ட் சஸ்வெக்ஸிற்கு இடமோற்றப் டுைவே உறுேிவசய்யலோம்.
நீங்கள் இடம் மோறியவுடன், EHC தேவைகள் மேிப்பீட்டு வசயல்முவறவயத் வேோடர்ைது வைஸ்ட்
சஸ்வெக்ஸ் கவுண்டி கவுன்சிலின் வ ோறுப் ோகி ைிடும்.

தமலும்ைிைைங்களுக்கு
உங்கள் குழந்வேக்கு அறிக்வக அல்லது EHCP ேைப் ட்டிருந்ேோல்:

West Sussex SEND Information, Advice and Support Service
Oriel Lodge
St James Campus
St James Road
Chichester
West Sussex
PO19 7HA
மின்னஞ்சல்: send.ias@westsussex.gov.uk
இவணயேளம்: http://westsussex.local-offer.org/services/7

வைஸ்ட் சஸ்வெக்ஸ் சிறப்புக் கல்ைித் தேவைகள் மேிப்பீட்டு குழு (SENAT)
குழு A: (Chichester, Bognor Regis, Selsey, Midhurst)0330 222 8881
குழு B: (Littlehampton, Angmering, Worthing, Shoreham, Steyning, Horsham West)
0330 222 8882
குழு C:(Crawley, Burgess Hill, Horsham East, HaywardsHeath, Cuckfield, East
Grinstead) 0330 222 8883
உங்கள் குழந்வேக்கு அறிக்வக அல்லது EHCP ேைப் டைில்வல என்றோல்:
வைஸ்ட் சஸ்வெக்ஸ் மோணைர் தசர்க்வக குழு
0333 014 2903

எல்லோ வ ற்தறோருக்கும்

ோகு ோடற்ற ேகைல்கள், ஆதலோசவனகள் மற்றும் ஆேைவு வசன்று

தசர்ைவே உறுேிப் டுத்துைதே WS SEND IAS இன்

ங்கோகும், இேன் மூலம் வ ற்தறோர், ேங்கள்

குழந்வேயின் சிறப்புக் கல்ைித் தேவைகவளப் ற்றிய ேகைல் அறிந்ே முடிவுகவள எடுக்க முடியும்.
ோேிப்பு உவடய குடும் ங்களுக்கு அைர்களுவடய சூழல்களில் உேைக்கூடிய ேனிந ர்கள்,
தசவைகள் அல்லது ஏவென்சிகளுடன்

கிர்ந்து வகோள்ைேற்கோன அனுமேி வ றப் ட்டோல் ேைிை

WS SEND IAS உடன் கிர்ந்து வகோள்ளப் டும் ேகைல்கள் ைகசியமோகதை வைக்கப் டும்.
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West Sussex SEND ேகைல், ஆதலோசவன
மற்றும் ஆேைவு தசவை

வைஸ்ட் சஸ்வெக்ெுக்கு வசல்லுேல்

அறிமுகம்
உங்கள் குழந்வே ஒரு அறிக்வக அல்லது EHCP ஐப் வ ற்றிருந்ேோல்

உங்கள் குழந்வேயின் அறிக்வக/EHCP இடம் மோற்றப் ட்ட

வீடு மோறி வசல்லும்த ோது கைனம் வசலுத்ேவும் ஒழுங்கவமக்கவும் ஏைோளமோன ைிஷயங்கள் இருக்கும், அேனோல் ஏதேனும்

நீங்கள் வைஸ்ட் சஸ்வெக்ஸிற்கு இடம்வ யை ேிட்டமிட்டிருந்ேோல், நீங்கள் வசய்ய தைண்டிய முேல் ைிஷயம், உங்கள்

ஒன்வறத் ேைற ைிடதைோ அல்லது கவடசி நிமிடம் ைவை வசய்யோமல் ைிட்டு ைிடதைோ ைோய்ப்புள்ளது. கூடுேல் ஆேைவு

ேற்த ோவேய உள்ளூர் நிர்ைோகத்ேின் சிறப்புக் கல்ைித் தேவைகள் மேிப்பீட்டுக் குழுவைத் வேோடர்பு வகோண்டு நீங்கள்

தேவைப் டும் உங்கள் குழந்வேவய ஒரு புேிய

ள்ளிக்கு

இடம்வ யர்ைவேத் வேோிைிக்க தைண்டும். இந்ேக் குழுதை உங்கள் குழந்வேயின் அறிக்வக/EHCPஐ தமற் ோர்வையிடும்,

அைர்கள் மோறுைவே உறுேிப் டுத்ே, நீங்கள் கூடிய ைிவைைில் முன்னேோகதை ேிட்டமிடத் வேோடங்குைது மிகவும்

அறிக்வக/EHCP வேோடர் ோக நீங்கள் வ ற்றுள்ள எந்ேவைோரு கடிேத்ேிலும் அைர்களுவடய வேோடர்பு ைிைைங்கவள

முக்கியமோனது.

நீங்கள் கோணலோம்.

இந்ே ைழிகோட்டியில் நீங்கள் எடுக்க தைண்டிய நடைடிக்வககள் மற்றும் வைஸ்ட் சஸ்வெக்ஸ் கவுண்டிக்கு நீங்கள்
ைைைிருக்கிறீர்கள் என்று வேோிந்ேவுடன் கவுண்டியின் கவுன்சில் வசய்யைிருக்கும் ஏற் ோடுகள் ஆகியைற்வறப் ற்றிய
ஆதலோசவனகள் ேைப் ட்டுள்ளன.

அைர்களிடம் நீங்கள் ின்ைரும் ைிைைங்கவள ைழங்க தைண்டும்:

ள்ளியில் தசர்க்கும்த ோது, எந்ேச் சிக்கலும் இல்லோமல் புேிய

SEN ஆேைவு
உங்கள் குழந்வே ேற்த ோது SEN ஆேைைில்

ேிவுவசய்ேிருந்ேோல் (அேோைது, சிறப்புக் கல்ைித் தேவைகள் அறிக்வக அல்லது

உங்கள் ேற்த ோவேய மற்றும் இடம்வ யைைிருக்கும் முகைோிகள்



நீங்கள் இடம்வ யரும் தேேி



உங்கள் குழந்வே ேற்த ோது யிலும் ள்ளியின் வ யரும் ைவகயும்



நீங்கள் இடம்வ யர்ந்து வசல்லும் இடத்ேின் உள்ளூர் நிர்ைோகத்ேின் வ யர் - (வைஸ்ட் சஸ்வெக்ஸ்)

வேோடர்பு வகோள்ள தைண்டும், அைர்கள் நீங்கள் இடம் மோறி வசல்ைேற்குள்,

தகட் ோர்கள். ைிண்ணப் ப்

டிைத்வே’ நிைப்புமோறு

ள்ளிகள் ைவை குறிப் ிடுமோறு

டிைத்வே நிைப்புைேில் உங்களுக்கு உேைி தேவைப் ட்டோல், West Sussex SEND ேகைல்,

ஆதலோசவன மற்றும் ஆேைவு தசவைவயத் (WS SEND IAS) வேோடர்பு வகோள்ளவும், அைர்கள் இேில் உங்களுக்கு
உேவுைோர்கள்.
தைவறோரு கவுண்டி அல்லது உள்ளூர் நிர்ைோகப்
என்றோல், உங்கள் குழந்வேயின் முந்வேய
ேிைிலிருந்து ைிலகிய 15

குேியிலிருந்து நீங்கள் வைஸ்ட் சஸ்வெக்ஸிற்கு இடம்வ யர்கிறீர்கள்

ள்ளி, உங்கள் குழந்வேயின்

ள்ளி

ேிதைடுகவள, உங்கள் குழந்வே அங்கு

ள்ளி நோட்களுக்குள் அனுப் ி வைக்க தைண்டும். ஆனோலும், இடமோற்ற ஏற் ோடுகள்

முன்னேோகதை வசய்யப் டும்த ோது, புேிய

ள்ளிக்கு சோியோன தநைத்ேில் ேகைல்கவள அளிப் து நல்ல நவடமுவறயோகும்.

இேன் மூலம் உங்கள் குழந்வேயின் ேனிப் ட்ட கற்றல் ேிட்டத்ேில் ைிளக்கியுள்ள டி, கற் ித்ேல் முவறகள், உ கைணங்கள்
அல்லது ைிதசஷ உேைிகள் த ோன்ற உங்கள் குழந்வேயின் தேவைகளுக்கு ஏற்

முன்னேோகதை

ள்ளியோல் ேிட்டமிட

முடியும்.
உங்கள் குழந்வேயின் எல்லோ சிறப்பு தேவைகள்

ேிவுகளும் ஆைணங்களும் புேிய ள்ளிக்கு அனுப் ப் ட தைண்டும், இேில்

அல்லது

எந்ேப்

ள்ளிவயப்

ோிசீலிக்க

தைண்டும்

ட்டியல்கவள அனுப் ி

ள்ளிகளின்
என்று

உங்களுக்கு

அந்ேப்

நீங்கள் இடம்வ யர்ந்ே

தகட் ோர்கள். சில தநைங்களில், இந்ே நகல்கள் அவனத்தும் கிவடக்கும் ைவை அைர்களோல் வேளிைோன ஆதலோசவனவய

அல்லது ைசேிகவள ைழங்குைவேஉறுேிவசய்ய வைஸ்ட் சஸ்வெக்ஸ் கவுண்டி கவுன்சில் முயற்சி வசய்யும்.

ைழங்க முடியோமல் இருக்கலோம்.

குறிப் ிட்ட

ிறகு, சோத்ேியமோன அளவு ைிவைைோக, உங்கள் குழந்வேவய சோியோன

ள்ளியில் தசர்ப் வே

ின்ைருைனைற்றுடன் உடன் ட்டிருந்ேோல், சிறப்புக் கல்ைித் தேவைகள் வகோண்ட குழந்வேகளில் வ ரும் ோலோதனோர்,
ைழக்கமோன ள்ளிகளிதலதய யில்ைவேஉறுேிவசய்யும் உட்தசர்த்ேல் வகோள்வகவய கவுண்டி ின் ற்றுகிறது:

நீங்கள் இடம்வ யர்ைேற்கு முன்பு, ேங்களோல் முடிந்ே அவனத்வேயும் SENAT வசய்யும் – நீங்கள் ஏற்கனதை ஒரு
ள்ளியில் இடம் தகட்கிறீர்கள்என்றோல், அைர்கள் அந்ே

ள்ளிக்கு ஆைணங்கவள அனுப் ி, உங்கள்

குழந்வேயின் தேவைகவள நிவறதைற்ற முடியுமோ என்று தகட் ோர்கள். ஆனோலும், SENAT நீங்கள் ைசிப் ேற்கோன
ஆேோைத்வேப் வ றும்ைவை, தசர்ைேற்கோன தகோோிக்வகவயச் வசய்ய முடியோது, இந்ே ஆேோைங்கள் ின்ைருமோறு:

உங்கள் ைழக்கறிஞோிடமிருந்து ஒரு கடிேம், அல்லது



புேிய முகைோியில் உங்கள் வ யவைக் வகோண்டிருக்கும் ைசீது

உளைியலோளர்கள் த ோன்தறோோின் ஆதலோசவனகள் த ோன்றவையும் அடங்கும்.





ைளங்கவளத் ேிறம் ட யன் டுத்ேல்
குழந்வேயின் தேவைகள் மற்றும் ைகுப் ில் உள்ள மற்ற குழந்வேகள் மற்றும்
வ ற்தறோர்களின் ைிருப் ங்கள்

ள்ளியின் வ யவைக் குறிப் ிடும் கடவமயும் வைஸ்ட் சஸ்வெக்ஸ் கவுண்டி கவுன்சிலுக்கு மோறக்கூடும். உங்கள்
குழந்வேயின் அறிக்வக/EHCP-இல் குறிப் ிடப் ட்ட

ள்ளி உங்கள் குழந்வே வசல்ல முடியோே அளவு வேோவலைில்

இருக்கலோம், அேனோல் வைஸ்ட் சஸ்வெக்ஸ் கவுண்டி கவுன்சில் புேிய

உங்கள் குழந்வேயின் சிறப்புக் கல்ைித் தேவைகவளயும், அந்ேத் தேவைகவளப் பூர்த்ேிவசய்ய அைர்கள் ைழங்க தைண்டிய

உங்கள் குழந்வேயின் அறிக்வக/EHCP இடம் மோற்றப் ட்ட

உேைிகவளயும் முழுவமயோகப் புோிந்து வகோள்ள, புேிய

அறிக்வக/EHCP-ஐ ைோமோிப் து, அேில்ைிளக்கப் ட்டுள்ள உேைிவய ைழங்குைது ஆகியைற்றுக்குப் வ ோறுப் ோகும்.

ிறகு, வைஸ்ட் சவெக்ஸ் கவுண்டி கவுன்சிதல,

ைழக்கமோன ைசேிகள், ைழக்கமோன
சிறப்பு

ள்ளிவயக் குறிப் ிட தைண்டியிருக்கலோம்.

ள்ளிகளில் நிபுணத்துை கற் ித்ேல் ைசேிகள் முேல் உள்ளூர் நிர்ைோக அவமப் ின்

ள்ளிகள் ைவை, ேைதைண்டிய சிறப்பு ைசேியின் ைவககவள வைஸ்ட் சஸ்வெக்ஸ் கவுண்டி கவுன்சில்

அறிந்ேிருக்கிறது.

குேிகளில் அறிக்வக/EHCP அவமப்பு
ள்ளியில்

யன் டுத்ேப் டுைேில்வல, அேனோல்,
டிக்க வைக்க தைண்டியிருக்கலோம்.

இப் டி ஒரு நிவல ஏற் ட்டோல், வைஸ்ட் சஸ்வெக்ஸிற்கு ைந்ேவுடன், மோணைர் தசர்க்வக குழுவை 0333 014 2903 என்ற
எண்ணில் வேோடர்பு வகோள்ைது முக்கியமோனேோகும். இேன் மூலம் ைழக்கமோன

சில தநைங்களில், நீங்கள் எங்கிருந்து ைருகிறீர்கள் என் வேப் வ ோறுத்து, SENAT

உறுேிவசய்யப் டும். இேன் வேோடர்ச்சியோக, EHCP ைழங்கப் டலோம் மற்றும், வ ோருந்ேினோல், அைர்களுவடய சிறப்பு
ள்ளிகளில் ஒன்றில் தசர்க்கப் டலோம். EHC தேவைகள் மேிப்பீட்வடமுடிப் ேற்கு முன்பு, ‘அைசைகோல தசர்க்வககவள’

யண தநைம் நியோயமோனது என்று

கருேினோல், உங்கள் குழந்வே ேற்த ோவேய ள்ளியிதலதய வேோடை தைண்டியிருக்கலோம்.

ள்ளிகளில் இடம் வ றுைதும், EHC

தேவைகள் மேிப்பீட்வடச் வசய்ய தைண்டுமோ என்றும் சிறப்புக் கல்ைித் தேவைகள் மேிப்பீட்டுக் குழு (SENAT) ோிசீலிப் தும்

SENAT வ ோதுைோக வசய்ைேில்வல.

ள்ளிக்கு தேவை. அறிக்வக அல்லது EHCP-இல் வசய்யப் டும் எல்லோ மோற்றங்கவளயும் த ோலதை, இேற்கும்

ைருடோந்ேை மேிப் ோய்வு அறிக்வககள் உட் ட உங்களுவடய குழந்வேயின் முந்வேய அறிக்வககள் அவனத்வேயும்

கற்றல் ேிட்டங்கள் மற்றும் உங்கள் குழந்வேயுடன் வசயலோற்றிய ஏதேனும் நிபுணத்துைம் வ ற்ற ஆசிோியர்கள் அல்லது கல்ைி

சோத்ேியமோன அளவு ைிவைைோக மேிப் ோய்வு வசய்ய ைிரும் க்கூடும்.

ள்ளியில் தசர்த்துக் வகோள்ள,

குேி 4 அல்லது EHCP-இன் ிோிவு 1இல் ேிருத்ேப் ட்டது த ோல, உள்ளூர் நிர்ைோக அவமப் ின் ஒப்புேல்

உங்களுக்கு தமல்முவறயீடு வசய்ய உோிவமகள் இருக்கும்.

உங்கள் குழந்வேயின் தேவைகவள முழுவமயோகப் புோிந்து வகோள்ைவே உறுேிப் டுத்துைேற்கோக, அைர்கள் சமீ த்ேிய

உங்கள் ைோடவக ஒப் ந்ேம்

அறிக்வக அல்லது EHCP இல்லோமல் உங்கள் குழந்வேவய ஒரு ைிதசஷ

ள்ளிகளுக்கோன ைிண்ணப் ங்கள், உள்ளூர் நிர்ைோகத்ேின் சிறப்புக் கல்ைித்

தேவைகள் மேிப்பீட்டுக் குழுைோதலதய (SENAT) வசய்யப் ட தைண்டும். குறிப் ிட்ட

முன்த

இடம்வ யரும்த ோது, முந்வேய கவுன்சில் அளித்ே குழந்வேயின் அறிக்வக/EHCP-ஐ SENAT உங்களிடம் தகட்கும்.



குறிப்பு. யுதகைிற்கு வைளிதய உள்ள சில

அறிக்வக/EHCP வ ற்றுள்ள குழந்வேக்கு,

ட்டியவல அனுப் ி

வேோிந்ேிருக்கலோம்



ள்ளி உங்கள் குழந்வேயின் ேனிப் ட்ட கற்றல் ேிட்டத்வே

ிோிைின் டி புேிய

குறிப் ிடல்

அறிக்வகயின்

ின்னணி ேகைல்கள், ேனிப் ட்ட

சிறப்புக் கல்ைித் தேவைகள் ஒருங்கிவணப் ோளர் (SENCo) தசகோித்ே ஏதேனும் ைிோிைோன

ள்ளிகளின்

வைப் ோர்கள். நீங்கள் ஏற்கனதை வைஸ்ட் சஸ்வெக்ஸிற்கு ைந்துைிட்டிருந்ேோலும்,
தகட்கலோம்

ின் ஆறு ைோைங்களுக்குள், வைஸ்ட் சஸ்வெக்ஸ் கவுண்டி கவுன்சில், உங்கள் குழந்வேயின்

உங்கள் குழந்வேயின் அறிக்வக அல்லது EHCP-இல் புேிய ள்ளியின் வ யவைக்

ிறகு புேிய நிர்ைோக அவமப் ின் சிறப்புக் கல்ைித் தேவைகள் மேிப்பீட்டுக் குழுவைத் (SENAT) வேோவலத சியில்

வைக்குமோறு

வசயல் ோடுகளில் ஏதேனும் உங்களுக்கு உேைி தேவைப் ட்டோல், WS SEND IAS-ஐத் வேோடர்பு வகோள்ளவும், அைர்கள்

மேிப்பீட்வட நடத்ே ைிரும்புகிறோர்களோ என்று வேோிைித்ேோக தைண்டும்.

மோணைர் தசர்க்வக குழுவை 0333 014 2903 என்ற எண்ணில் வேோடர்பு வகோண்டு த ச தைண்டும். உங்கள் குழந்வேயின்

தகோருைோர்கள், அேில் உங்கள் ைிருப் த் தேர்ைின் அடிப் வடயில் ைோிவசப் டுத்ேிய மூன்று

தைண்டிய உேைிகவளயும் முழுவமயோகப் புோிந்து வகோள்ைவே உறுேிவசய்யதை இவ்ைோறு வசய்யப் டுகிறது. இந்ேச்

அறிக்வக/EHCP-ஐ மேிப் ோய்வு வசய்யப் த ோகிறோர்களோ அல்லது கல்ைி சட்டத்ேின் 323ஆம்

அேன்

வேோிைிக்க இயலும், தமலும் ‘ைருட இவடக்கோலத்ேில் தசர்ைேற்கோன ஒரு ைிண்ணப் ப்

உங்கள் குழந்வேயின் சிறப்புக் கல்ைித் தேவைகவளயும், அந்ேத் தேவைகவளப் பூர்த்ேிவசய்ய அைர்கள் ைழங்க

இடமோற்றல் தேேிக்குப்



இடம்மோறுைேற்கோன உறுேிவசய்யப் ட்ட தேேி ஆகிய ஏற் ோடுகவள இறுேி வசய்ேவுடன் நீங்கள் வைஸ்ட் சஸ்வெக்ஸ்
ள்ளிகளில் இடம் இருக்கிறது என்று அைர்கள் உங்களுக்குத்

முயலலோம், தமலும் முந்வேய மேிப்பீடு எப்த ோது நிகழ்ந்ேிருந்ேோலும், ஒரு புேிய மேிப்பீட்வட நடத்ேக் கூடும். கவுன்சில்

உேவுைோர்கள்.

ஒரு கல்ைி, உடல்நலம் மற்றும் கைனிப்பு ேிட்டத்வேப் (EHCP) வ ற்றிருக்கோைிட்டோல்), உங்கள் புேிய முகைோி மற்றும்

ையேிற்குப் வ ோருத்ேமோன ைகுப் ில் எந்வேந்ே உள்ளூர்

ிறகு, SENAT அறிக்வக/EHCP-ஐ மேிப் ோய்வு வசய்ய

TAMIL

