West Sussex SEND தகவல்,
ஆல ோசனை மற்றும் ஆதரவு
லசனவ
SEN ஆதரவு

வழக்கமோை பள்ளிகளில் SEN ஆதரவு
சிறப்புக் கல்வித் லதனவகள் (SEN) ககோண்ட குழந்னதகளுக்கு வழக்கமோை
பள்ளிகள் அளிக்க லவண்டிய ஆதரனவப் பற்றிய தகவல்கள் இங்லக
தரப்பட்டுள்ளை.
SEND நனடமுனற விதிகள் கூறுவது:
குழந்னதகள் லமம்போடு அனடவதற்கு லதனவயோை கல்வினயப் கபறுவது எல் ோ
குழந்னதகள் மற்றும் இளம்பருவத்திைருக்கு உோிய உோினமயோகும், கல்வியின்
மூ லம அவர்கள்:



தங்கள் சிறப்புநின னய அனடவோர்கள்
முழுனமயோை வோழ்னவ வோழக்கூடிய நம்பிக்னக நினறந்தவர்களோக
மோறுவோர்கள் மற்றும்



லவன , லமற்படிப்பு அல் து பயிற்சினயப் கபறுவதற்கு தகுதிவோய்ந்த
வளர்ந்தவர்களோக கவற்றிகரமோக மோற்றமனடவோர்கள்

SEN உதவிகனள வழங்குவதில் பள்ளிகளின் கடனமகள்
SEND நனடமுனற விதிகளின்படி எல் ோ பள்ளிகளும் கண்டிப்போக:


SEN ககோண்டிருக்கும் குழந்னதக்குத் லதனவயோை வசதிகள் கினடப்பனத
உறுதி கசய்ய தங்கள் மிகச்சிறந்த முயற்சிகனள கசய்தோக லவண்டும் –
இதன் கபோருள், குழந்னதகள் அல் து இளம்பருவத்திைோின் SEN ஐ
நினறலவற்ற லதனவயோை எல் ோவற்னறயும் கசய்வதோகும்



SEN ககோண்டுள்ள குழந்னதகள் மற்றும் இளம்பருவத்திைர் SEN
ககோண்டிரோத மோணவர்களுக்கோை கசயல்போடுகளிலும்
ஈடுபடுவனத உறுதிகசய்ய லவண்டும்



SEN வழங்குதன

ஒருங்கினணப்பதற்கு, கபோறுப்போக ஒரு

ஆசிோியனர நியமிக்க லவண்டும் –SEN ஒருங்கினணப்போளர்,
அல் து (SENCo)


ஒரு குழந்னதக்கு சிறப்புக் கல்வித் லதனவகனள வழங்கும்லபோது,
கபற்லறோருக்குத் கதோிவிக்க லவண்டும்

SEN தகவல் அறிக்னகனய கவளியிட லவண்டும், லமலும் ஊைமுற்ற



குழந்னதகனள லசர்த்துக்ககோள்வதற்கோை ஏற்போடுகள், ஊைமுற்ற
குழந்னதகளுக்கு மற்றவர்களுக்குத் தருவனதவிட குனறவோை ஈடுபோட்னட
அளித்து நடத்துவனதத் தவிர்க்க லமற்ககோள்ளப்பட்ட நடவடிக்னககள்,
ஊைமுற்ற குழந்னதகள் பள்ளினய அணுகுவதற்கு கசய்யப்பட்டுள்ள
வசதிகள் மற்றும் அவர்களுக்கோை அணுகன கோ ப்லபோக்கில் எப்படி
லமம்படுத்த திட்டமிட்டுள்ளைர் என்பனதக் கோண்பிக்கும்
அணுகல்தன்னம திட்டம் ஆகியவற்னறயும் கவளியிட லவண்டும்

SEN ஆதரவு என்பது என்ை?
சிறப்புக்

கல்வித்

லதனவகள்

இருப்பதோகக்

கண்டறியப்பட்டுள்ள

ஒவ்கவோரு

குழந்னதயும் SEN ஆதரனவப் கபற லவண்டும். இதன் கபோருள் இவர்களுனடய
வயதில் உள்ள மற்ற குழந்னதகளுக்குப் கபோதுவோக வழங்கப்படும் ஆதரவுடன்
கூடுத ோக அல் து லவறுபட்டதோக லதனவப்படும் உதவி என்பதோகும்.
SEN

ஆதரவின்

லநோக்கம்,

பள்ளியோல்

இவர்களுக்கோக

அனமக்கப்பட்டுள்ள

அனடதல் இ க்குகள் அல் து கற்றல் இ க்குகனள குழந்னதகள் எட்டுவதற்கு
உதவுவதோகும். இந்தச்
லவண்டும்.

கசயல்முனறயில் பள்ளிகள் கபற்லறோனரயும் ஈடுபடுத்த

பள்ளியில் தரப்படும் SEN வசதிகனளப் பற்றி, ஒவ்கவோரு பள்ளியும் SEN தகவல்
அறிக்னகனய கவளியிட லவண்டும். இனத நீங்கள் பள்ளியின் இனணயதளத்தில்
கோண ோம்.

குறிப்பிட்ட

பள்ளியில்

தரப்படும்

SEN

வசதிகனளப்

பற்றிய

விவரங்கனள, உங்கள் குழந்னதயின் ஆசிோியர் அல் து பள்ளிக்கோை சிறப்புக்
கல்வித் லதனவகளுக்கோை ஒருங்கினணப்போளோிடமும் நீங்கள் லகட்க ோம்.
எல் ோ குழந்னதகளுக்கும், SEN அல் து குனறபோடுகள் ககோண்ட குழந்னதகள்
மற்றும் இளம்பருவத்திைருக்கும் கதோடக்க நின ச் சூழல்கள், பள்ளிகள் மற்றும்
கல்லூோிகள்

எந்த

வனகயோை

உதவிகனளச்

கசய்ய

லவண்டும்

என்று

எதிர்போர்க்கப்படுகிறது என்பது கவஸ்ட் சஸ்கெக்ஸ் கவுண்டி கவுன்சிலின் உள்ளூர்
நிர்வோகச் கசய்தி கவளியீட்டிலும் வனரயறுக்கப்பட்டுள்ளது. SEN ஆதரவுக்கோை
நிதி உதவிகனளப் பற்றி, இங்லக அறிய ோம்: westsussex.local-offer.org
SEN ஆதரவு பல்லவறு வடிவங்களில் தரப்பட ோம், அதில் பின்வருவைவும்
அடங்கும்:










உங்கள் குழந்னதக்கோை சிறப்புக் கல்வித் திட்டம்
ஆசிோியர் அல் து கற்றல் உதவியோளோிடமிருந்து கூடுதல் உதவி
கற்றல் கபோருட்கள் அல் து உபகரணங்கனள உருவோக்குதல் அல் து மோற்றுதல்
சிறு குழுவோக உங்கள் குழந்னதயுடன் லசர்ந்து கசயல்படுதல்
வகுப்பில் அல் து இனடலவனளகளில் உங்கள் குழந்னதனய கண்கோணித்தல்
மற்றும் அவற்னறப் பதிவுகசய்து னவத்தல்
வகுப்பின் கசயல்போடுகளில் பங்லகற்பதற்கு உங்கள் குழந்னதக்கு உதவுதல்
லகள்விகள் லகட்க ஊக்கப்படுத்துவது மற்றும் கடிைமோை விஷயங்கனள முயற்சி
கசய்ய ஊக்கப்படுத்துவது மூ ம் குழந்னத புோிந்து ககோள்வனத உறுதிப்படுத்தல்
மற்ற குழந்னதகள் உங்கள் குழந்னதயுடன் லசர்ந்து கசயல்பட அல் து
இனடலவனளகளில் ஒன்றோக வினளயோட உதவுதல்
உடல்பூர்வ அல் து தைிப்பட்ட கவைிப்புகளில் உங்கள் குழந்னதக்கு
ஆதரவளித்தல், அதோவது உண்ணுதல், பள்ளியில் போதுகோப்போக உ வுதல்,
கழிவனறனயப் பயன்படுத்தல் அல் து ஆனட அணிதல் லபோன்றவற்றில்
உதவுதல்.

என் குழந்னதக்கு என்ை SEN ஆதரவு லதனவ என்பனத யோர் தீர்மோைிப்பது?

SEND நனடமுனற விதிகள் கூறுவது:
லமல்நின

தன னமக்குழுவின் ஆதரவுடன், வகுப்பு மற்றும் போட ஆசிோியர்கள்,

எல் ோ மோணவர்களின் லமம்போட்னடப் பற்றியும் வழக்கமோை மதிப்பீடுகனளச்
கசய்ய

லவண்டும்.

தங்கள்

வயது

மற்றும்

தைிப்பட்ட

சூழ்நின களின்படி

எதிர்போர்க்கப்படும் லமம்போட்னட விடக் குனறவோை லமம்போட்னட அனடந்திருக்கும்
மோணவர்களில் இதிலிருந்து கண்டறிய லவண்டும்.
பிறகு குழந்னதக்கு SEN ஆதரவு லதனவயோ என்பனத பள்ளி தீர்மோைிக்க லவண்டும்.
இனதப் பற்றி பள்ளி உங்களிடமும் உங்கள் குழந்னதயிடமும் லபச லவண்டும். ஒரு
இளம்பருவத்திைோின் வயது 16 அல் து அனத விட அதிகமோைதோக இருந்தோல்,
பள்ளி அவர்கனள லநரடியோக ஈடுபடுத்த ோம்.
சி

லநரங்களில் உங்கள் குழந்னதக்கு சிறப்புக் கல்வித் லதனவகள் இருப்பனத

அறிந்து ககோள்ளும் முதல் நபரோக நீங்கலள இருப்பீர்கள். உங்கள் குழந்னதக்கு SEN
ஆதரவு லதனவப்பட ோம் என்று நீங்கள் நினைத்தோல், உங்கள் குழந்னதயின்
ஆசிோியர்

அல் து

சிறப்புக்

கல்வித்

லதனவகள்

ஒருங்கினணப்போளோிடம்

அனதப்பற்றி லபச லவண்டும்.
உங்கள் குழந்னதப் கபற்று வரும் ஆதரவில் உங்களுக்குத் திருப்தியில்ன

என்றோல்,

சிறப்புக் கல்வித் லதனவகள் ஒருங்கினணப்போளர் அல் து தன னம ஆசிோியோிடம்
லபசுவதற்குக்கு லகட்க ோம். னகப்பிரதியின் இறுதியில் தரப்பட்டுள்ள கூடுதல்
விவரங்கள், ஆல ோசனை அல் து ஆதரனவ நோன் எங்லக கபறுவது? என்பதிலும்
நீங்கள் லமலும் விவரங்கனள அறிய ோம்.

படிப்படியோை அணுகுமுனற
SEND நனடமுனற விதிகள் கூறுவது


ஒரு மோணவருக்கு SEN இருப்பதோக அனடயோளம் கோணப்பட்டோல்,
அவருக்கு கற்றலுக்கு இருக்கும் தனடகனள அகற்றுவதற்கு
பள்ளியோைது நடவடிக்னக எடுக்க லவண்டும், லமலும் கசயல்திறமிக்க
சிறப்புக் கல்வித் ஏற்போடுகனள கசய்தோக லவண்டும்.

உங்கள்

குழந்னதக்கு

பள்ளியோைது

SEN

பின்வரும்

இருப்பதோக

நோன்கு

அனடயோளம்

படிகளின்

கோணப்படும்லபோது,

அடிப்பனடயில்

படிப்படியோை

அணுகுமுனறனயப் பயன்படுத்த லவண்டும். அனவயோவை:

மதிப்பிடல்

திட்டம்

மதிப்பிடல்

கசயல்படல்

மதிப்பிடல்

கற்பிக்கும் ஊழியர்கள், சிறப்புக் கல்வித் லதனவகள் ஒருங்கினணப்போளருடன்
லசர்ந்து, உங்கள் குழந்னதயின் லதனவகனள மதிப்பிட லவண்டும், இதன் மூ ம்
அவர்கள் சோியோை ஆதரனவ வழங்க முடியும். இதில் உங்கனளயும் அவர்கள்
ஈடுபடுத்த லவண்டும், சோத்தியமோை இடங்களில், குழந்னதயின் எண்ணங்கனளயும்
அறிய லவண்டும்.
SEND நனடமுனற விதிகள் கூறுவது:
கபற்லறோர்களின் எந்தகவோரு கவன னயயும் பள்ளிகள் முக்கியமோைதோகக் கருத
லவண்டும்.
சி

லநரங்களில் பள்ளிகள் ஒரு நிபுணத்துவம் கபற்ற ஆசிோியர் அல் து உடல்ந

கவைிப்போளோிடம் ஆல ோசனை கபறக் கூடும்.
இனதப் பற்றி அவர்கள் முதலில் உங்களிடம் லபச லவண்டும்.

திட்டம்

உங்கள் குழந்னதக்கு SEN ஆதரவு லதனவ என்று பள்ளி, தீர்மோைிக்குமோைோல்,
அவர்கள்

கண்டிப்போக

அனத

உங்களிடம்

கதோிவிக்க

லவண்டும்.

அனமக்கப்படவிருக்கும் இ க்குகள், வழங்கப்படவிருக்கும் உதவிகள் ஆகியனவப்
பற்றி அவர்கள் உங்களுடன் லபசி, லமம்போட்னட மதிப்போய்வு கசய்வதற்கோை ஒரு
லததினயயும் ஒப்புக் ககோள்ள லவண்டும்.
கசயல்படல்

உங்கள்

குழந்னதயுடன்

குழந்னதயின்
இருப்போர்,

வகுப்பு
லமலும்

கசய்யப்படும்
அல் து

அவலர

போட
இதில்

எல் ோ

கசயல்போடுகளுக்கும்

ஆசிோியலர

கபோதுவோகப்

ஈடுபடக்கூடிய

ஏலதனும்

உங்கள்

கபோறுப்போக
கற்பித்தல்

உதவியோளர்கள் அல் து நிபுணர்களுடன் இனணந்து கசயல்படுவோர். உங்கள்
குழந்னதப்

கபறக்கூடிய

ஆதரவுக்கு

கபோறுப்போைவர்

யோர்

என்பனத

பள்ளி

உங்களிடம் கதோிவிக்க லவண்டும்.
உங்கள் குழந்னதயுடன் கசய ோற்றும் அனைவரும் பின்வருவைவற்னற அறிந்திருக்க
லவண்டும்:
குழந்னதயின் லதனவகள், எதிர்போர்க்கப்படும் ப ன்கள், வழங்கப்படும் ஆதரவு
மற்றும் லதனவயோை ஏலதனும் கற்பித்தல் உத்திகள் அல் து அணுகுமுனறகள்.

மதிப்போய்வு

திட்டத்தில் ஒப்புக்ககோள்ளப்பட்ட லததியில், பள்ளியோைது உங்கள் குழந்னதயின்
லமம்போட்னடயும் குழந்னத கபற்ற உதவியோல் கபறப்பட்ட லவறுபோட்னடயும்
மதிப்போய்வு

கசய்ய

லவண்டும்.

மதிப்போய்வு

கசயல்போட்டிலும்

அடுத்த

கசயல்போட்னடத் திட்டமிடுவதிலும் நீங்களும் உங்கள் குழந்னதயும் ஈடுபடுத்தப்பட
லவண்டும்.
SEND நனடமுனற விதிகள் கூறுவது
வருடத்தில் மூன்று முனறகளோவது பள்ளிகள் கபற்லறோனரச் சந்திக்க லவண்டும்.
கூடுதல் மதிப்பீட்டுக்கு அல் து அடுத்த படிகனளத் திட்டமிடுவதில் உதவுவதற்கு
சி

லநரங்களில் மற்ற நிபுணர்கனள இதில் ஈடுபடுத்துவது உதவக்கூடும். உங்கள்

குழந்னத கணிசமோை லமம்போடு எனதயும் கபறவில்ன
கசய்ய

லவண்டும்

என்பனத

பள்ளியுடன்

என்றோல், அடுத்து என்ை

லசர்ந்து

ஒப்புக்

ககோள்வது

முக்கியமோைதோகும்.
உங்கள் குழந்னதயின் இ க்குகனள எட்டுவதற்கு உதவக்கூடிய என்ை வனகயோை
ஆதரவு கினடக்கிறது என்று அறிய நீங்களும் பள்ளியும் உள்ளூர் நிர்வோகச்
கசய்தினயப் போர்க்க ோம்.
கூடுதல் தகவல்கள், ஆல ோசனை அல் து ஆதரனவ நோன் எங்லக கபறுவது?
SEN ஆதரனவப் பற்றி பின்வரும் இடங்களில் லமலும் அறிய ோம்:


பள்ளி இனணயதளத்தில் SEN தகவல் அறிக்னகனயக் கோணுதல்




குழந்னதயின்
ஆசிோியர்
அல் து
சிறப்புக்
ஒருங்கினணப்போளோிடம் லபசுதல்
உள்ளூர் நல்னககள் என்ை என்று கோணுதல்



SEND நனடமுனற விதிகனளப் படித்தல்

கல்வித்

லதனவகள்

West Sussex SEND தகவல், ஆல ோசனை மற்றும் ஆதரவு லசனவனயயும் (WS
SEND IAS) நீங்கள் கதோடர்பு ககோள்ள ோம், அவர்கள் பின்வரும் தகவல்கனள
வழங்குவோர்கள்:


SEN நிதியுதவி பற்றிய தகவல்கள் உட்பட, SEN ஆதரனவப் பற்றிய



தகவல்கள்
உங்கள் பள்ளி வழங்கும் ஆதரவில் உங்களுக்கு திருப்தியில்ன
என்ை கசய்வது என்பது கதோடர்போை ஆல ோசனை

என்றோல்



உதவக் கூடிய மற்ற நிறுவைங்கள், உதவிக் குழுக்கள் மற்றும் தகவல்
லசனவகனளப் பற்றிய தகவல்கள்



EHC லதனவகள் மதிப்பீட்னடக் லகோருவதற்கோை உங்கள் உோினமகள் பற்றிய
தகவல்கள் மற்றும் ஆல ோசனை.

எங்கனளத் கதோடர்பு ககோள்ள

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 இனணயதளங்கனளயும் நீங்கள் போர்க்க ோம்:
https://westsussex.local-offer.org/services/7
SEND = சிறப்புக் கல்வித் லதனவகள் மற்றும் உடல்குனறபோடு (Special
Educational Needs and Disabilities)
The role of the WS SEND IAS is to
ensure that all parents have access
to impartial information, advice and
support so they can

எல் ோ கபற்லறோருக்கும் போகுபோடற்ற
தகவல்கள், ஆல ோசனைகள் மற்றும் ஆதரவு
கசன்று லசர்வனத உறுதிப்படுத்துவலத WS
SEND IAS இன் பங்கோகும், இதன் மூ ம்
கபற்லறோர், தங்கள் குழந்னதயின் சிறப்புக்
கல்வித் லதனவகனளப் பற்றிய தகவல்
அறிந்த முடிவுகனள எடுக்க முடியும். போதிப்பு
உனடய குடும்பங்களுக்கு அவர்களுனடய
சூழல்களில் உதவக்கூடிய தைிநபர்கள்,
லசனவகள் அல் து ஏகென்சிகளுடன்
பகிர்ந்து ககோள்வதற்கோை அனுமதி
கபறப்பட்டோல் தவிர WS SEND IAS உடன்
பகிர்ந்து ககோள்ளப்படும் தகவல்கள்
ரகசியமோகலவ னவக்கப்படும்.
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