கூடுதல் தகவல்களை எங்கக அறிவது?

மற்றும் ஆதரவு கசளவ

எங்களைத் வதாைர்பு வகாள்ை
உதவி எண்:

சார்பற்ற தகவல், ஆக ாசளை மற்றும் ஆதரவு விவரங்கள் SEND நளைமுளற விதிகள் பகுதி

0330 222 8555

2-இல் படிக்க ாம். வவஸ்ட் சஸ்வெக்ஸ் உள்ளூர் நல்ளககள் வசய்தி இளையதைத்திலும்

அஞ்சல் முகவாி:

இந்த வழிகாட்டுதள க் காை ாம்:

SEND Information, Advice and Support Service

westsussex.local-offer.org. அதன் பிறகு ‘information tab’ என்ற தாவள க் கிைிக் வசய்யவும்.
உள்ளூர் நல்ளககள் வசய்தியில், தகவல், ஆக ாசளை மற்றும் ஆதரவு வழங்க வவஸ்ட்
சஸ்வெக்ஸ் வசய்துள்ை ஏற்பாடுகைின் விவரங்கள் இருக்கும்.
எங்கள் கசளவகளைப் பற்றிய விவரங்களை அறியவும், எங்கள் வவைியீடுகைின் நகல்களைப்
வபறவும், வதாைர்பு விவரங்களைக் காைவும், WS SEND IAS இளையதைத்ளதக் காண்க.
ஒரு வபற்கறாராக, பாதுகாவ ராக, அளைத்ளதயும் நன்றாக அறிந்த நிள யில் நீங்கள்
வசாந்தமாக கதர்வுகளைச் வசய்ய உதவும் தகவல்களை வழங்குவகத எங்கள் கநாக்கம்.
நாங்கள் வழங்கும் கசளவ, உங்கள் குழந்ளதயின் இ க்குகளைப் பற்றிய விவாதங்கைில்
பங்ககற்பதற்கும், முடிவுகளை எடுப்பதற்கும் கதளவயாை நம்பிக்ளகளயப் வபறுவதற்கு
உங்களுக்கு உதவும். இது உங்கள் குழந்ளதயின் கல்வி, கவைிப்பு மற்றும் உைல்ந த்தில்
நீங்கள் ஒரு வசயல்திறமிக்க, நன்றாக அறிந்து வகாண்ளை பங்ளக அைிக்க உங்களுக்கு

St James Campus St
James Road
Chichester
West Sussex
PO19 7HA
மின்ைஞ்சல் முகவாி: send.ias@westsussex.gov.uk
எங்கள் இளையதைங்களையும் நீங்கள் பார்க்க ாம்:

https://westsussex.local-offer.org/services/7
SEND = சிறப்புக் கல்வித் கதளவகள் மற்றும் உைல்குளறபாடு (Special
Educational Needs and Disabilities)

உதவும்.
எங்களைப் பற்றி நீங்கள் வதாிந்துவகாள்ை கவண்டிய மற்ற தகவல்கள்:

எல் ா வபற்கறாருக்கும் பாகுபாைற்ற தகவல்கள்,
ஆக ாசளைகள் மற்றும் ஆதரவு வசன்று கசர்வளத




வாரநாட்கைில் காள

9 மைி முதல் மாள

4 மைி வளர வசயல்படும் ரகசியக்காப்பு உதவி

உறுதிப்படுத்துவகத WS SEND IAS இன்

வதாள கபசி எண் உள்ைது.

பங்காகும், இதன் மூ ம் வபற்கறார், தங்கள்

குறிப்பிட்ை இளைவவைியில் வவைிவரும் வசய்திமைல் உள்ைது, அதில் உள்ளூர் குழுக்கள் பற்றிய

குழந்ளதயின் சிறப்புக் கல்வித் கதளவகளைப்
பற்றிய தகவல் அறிந்த முடிவுகளை எடுக்க முடியும்.
பாதிப்பு உளைய குடும்பங்களுக்கு அவர்களுளைய

தகவல்கள், வசயல்பாடுகள் விவாிக்கப்படும், கமலும் SEN வகாள்ளகயில் வசய்யப்படும் மாற்றங்கள்
பற்றிய வழக்கமாை அறிவிப்புகள் இருக்கும். இதன் விநிகயாகிப்பு பட்டியலில் நீங்களும்
இளைக்கப்பை விரும்பிைால், எங்கள் உதவி எண்ளை அளழக்கவும் அல் து மின்ைஞ்சல்
அனுப்பவும்.


‘PACE’ கபான்ற வபற்கறார்களுக்கு ஆதரவைிக்கும் நிகழ்வுகளையும் நைத்துகிகறாம்.



‘ாீச்சிங் ஃகபமிலிஸ்’ என்ற அளமப்பின் மூ ம் வபற்கறார்களுக்கு பயிற்சி வழங்குகிகறாம்



வபற்கறார்களுைன் வதாைர்பு வகாள்வது வதாைர்பாக நிபுைர்களுக்கும் / வதாழில்முளற
பைியாைர்களுக்கும் பயிற்சி மற்றும் வழிகாட்டுதல் வழங்குகிகறாம்.

சூழல்கைில் உதவக்கூடிய தைிநபர்கள், கசளவகள்
அல் து ஏவென்சிகளுைன் பகிர்ந்து
வகாள்வதற்காை அனுமதி வபறப்பட்ைால் தவிர
WS SEND IAS உைன் பகிர்ந்து வகாள்ைப்படும்
தகவல்கள் ரகசியமாககவ ளவக்கப்படும்.

West Sussex SE தகவல், ஆக ாசளை

சிறப்புக் கல்வித் கதளவகள் மற்றும்/அல் து ஊைம்
உள்ை குழந்ளதகைின் வபற்கறார்
கவைிப்பாைர்களுக்காை ஆக ாசளையும்
வழிகாட்டுதலும்

www.westsussex.gov.uk
WS1108 09.16

நாங்கள் சார்பற்றவர்கள்
குறிப்பிடுகிகறாம்?

WS SEND IAS-இன் பங்கைிப்பு
சிறப்புக் கல்வித் கதளவகள் மற்றும்/அல் து ஊைம் உள்ை குழந்ளதகைின் வபற்கறார் மற்றும்
கவைிப்பாைர்களுக்கு சார்பற்ற தகவல், ஆக ாசளை மற்றும் ஆதரளவ வழிகாட்டுதல் ஆகியவற்ளற
West Sussex SEND தகவல், ஆக ாசளை மற்றும் ஆதரவு கசளவ வழங்குகிறது. வபற்கறார்கள்,
அவர்கள் குழந்ளதகைின் பள்ைி, சமூக கவைிப்பு, உள்ளூர் நிர்வாகம், உைல்ந ம் மற்றும் பிற
அளமப்புகள் கூட்ைாகப் பைியாற்றுவகத இந்தச் கசளவயின் கநாக்கமாகும்.
சிறப்புக் கல்வித் கதளவகள் மற்றும்/அல் து ஊைம் உள்ை அல் து இருப்பதாக அளையாைம்
காைப்பைக்கூடிய குழந்ளதகைின் வபற்கறார் மற்றும் கவைிப்பாைர்களுக்கு எங்கள் கசளவ கிளைக்கும்.

சார்பற்ற தகவல், ஆக ாசளை மற்றும் ஆதரவு என்பதன் வபாருள் என்ை?
சார்பற்ற தகவல், ஆக ாசளை மற்றும் ஆதரவு பற்றிய இந்தத் தகவல் SEND நளைமுளற விதிகைின்படி
ககாரப்படுகிறது.
SEND நளைமுளற விதிகள் என்ை வசால்கிறது?
குழந்ளதகள் மற்றும் குடும்பங்கள் சட்ைம் 2014-இன் கூற்றுப்படி, குழந்ளதகள், இைம்பருவத்திைர்
மற்றும் வபற்கறார்களுக்கு, சிறப்புக் கல்வித் கதளவகள் (SEN), ஊைம் மற்றும் உைல்ந

மற்றும் சமூக

கவைிப்பு பற்றிய தகவல், ஆக ாசளை மற்றும் ஆதரளவ உள்ளூர் நிர்வாக அளமப்புககை கண்டிப்பாக
வழங்க கவண்டும்.

SEND நளைமுளற விதிகைின்படி:
உள்ளூர் நிர்வாக அளமப்புகள் தங்கள் வபாறுப்பில் உள்ை SEN அல் து ஊைங்கள் உளைய குழந்ளதகள்,
அவர்கைின் வபற்கறார்கள் மற்றும் SEN அல் து ஊைங்கள் உளைய இைம்பருவத்திைருக்கு அவர்களுளைய SEN
அல் து ஊைங்களுைன் வதாைர்புளைய தகவல்கள் மற்றும் ஆக ாசளைகளை வழங்க கவண்டும். இதில்
உைல்ந ம் மற்றும் சமூக கவைிப்பு வதாைர்பாை விவரங்களும் அைங்கும். இதில் தைிப்பட்ை நிதி ஒதுக்கீடுகளை
எடுத்துக் வகாள்ளுதல் மற்றும் நிர்வகித்தல் வதாைர்பாை தகவல், ஆக ாசளை மற்றும் ஆதரவு உள்ைைங்க
கவண்டும். குழந்ளதகள் மற்றும் குடும்பத்திைர் சட்ைம் 2014-இல் பகுதி 3-இல் உள்ை தங்கள் கைளமகளை
வசய்வதுைன் கூடுத ாக, உள்ளூர் நிர்வாக அளமப்புகள் முடிவுகைில் பங்ககற்பதற்கு அத்தியாவசியமாை
தகவல்கள் மற்றும் ஆதரளவ குழந்ளதகள் மற்றும் அவர்கைின் வபற்கறார்கள் மற்றும் இைம்பருவத்திைருக்கு
வழங்குவதற்கும் அதிக முக்கியத்துவம் தர கவண்டும். (2.1)

இதன் வபாருள், ஒவ்வவாரு உள்ளூர் நிர்வாக அளமப்பும், இ வசமாை, அணுகுவதற்கு எைிதாை மற்றும்
ரகசியங்களைக் காக்கும் தன்ளம வகாண்ை கசளவளய வழங்க கவண்டும், இதன் மூ ம் குழந்ளதகள்,
வபற்கறார் மற்றும் இைம்பருவத்திைர் தங்கள் வாழ்க்ளகளய மாற்றும் முடிவுகளை எடுக்கும்கபாது உதவ
கவண்டும்.
இந்தச் கசளவக்கு உள்ளூர் நல்ளக (Local Offer) என்று வபயர், வபற்கறார்கள், குழந்ளதகள் மற்றும்
இைம்பருவத்திைருக்கு

அைிக்கப்படும்

தகவல்கள்,

ஆக ாசளை

மற்றும்

ஆதரவின்

மூ ங்கைின்

விவரங்களையும் உள்ைைக்கியிருக்க கவண்டும் மற்றும் எப்படி இளவ அைிக்கப்படுகின்றை என்ற
விவரமும் இருக்க கவண்டும்.

என்று

வசால்லும்கபாது

என்ை

வபாருைில்

SEND நளைமுளற விதிகள் கூறுவது:
தகவல்கள், ஆக ாசளை மற்றும் ஆதரவு பாகுபாைற்றதாகவும், உள்ளூர் நிர்வாக அளமப்பு மற்றும்
மருத்துவ கமிஷைிங் குழுக்கள் ஆகியற்றின் மூ மாக கபாதுமாை இளைவவைியுைன் வழங்கப்பை
கவண்டும் (2.8)
இதன் வபாருள் நாங்கள் வழங்கும் தகவல், ஆக ாசளை மற்றும் ஆதரவு கண்டிப்பாக சட்ைத்திற்கு
உட்பட்ைதாகவும், SEND நளைமுளற விதிகைின்படியும் அளமந்திருக்கும் என்பதாகும்.
உள்ளூர் நிர்வாக அளமப்பின் வகாள்ளககள் மற்றும் நளைமுளறகள் மற்றும் உள்ளூர் பள்ைிகள் மற்றும்
பிற அளமப்புகைில் உள்ை வகாள்ளக மற்றும் நளைமுளறகள் பற்றி பாகுபாைற்ற தகவல் மற்றும்
ஆக ாசளைகளை நாங்கள் வழங்குகிகறாம்.

என்வைன்ை தகவல், ஆக ாசளை மற்றும் ஆதரளவ நாங்கள்
வழங்குகிகறாம்?
சிறப்புக் கல்வித் கதளவகள் மற்றும் ஊைம் வதாைர்பாை, துல்லியமாை, புத்தம்புதிய மற்றும் சார்பற்ற
வைங்கள் மற்றும் தகவல்களை நாங்கள் வழங்குகிகறாம். இதில் பின்வருவை அைங்கும்:








கல்வி, உைல்ந ம் மற்றும் சமூக கவைிப்பு.
கதசிய மற்றும் உள்ளூர் வகாள்ளக.
உள்ளூர் நல்ளககள்.
உங்கள் உாிளமகளும் விருப்பத் கதர்வுகளும்.
நீங்கள் பங்ககற்பதற்காை வாய்ப்புகள்.
உதவி மற்றும் ஆக ாசளைளய நீங்கள் வபறக்கூடிய இைங்கள்.
இந்த ஆதரவு அளமப்ளப அணுகும் முளற.

ஏகதனும் ஒரு வளக குளறபாடு, ஊைம் அல் து சிறப்புக் கல்வித் கதளவ கபான்றவற்றுக்கு நாங்கள்
முன்னுாிளம அைிப்பதில்ள அகதகபா கல்விக்காை ஏகதனும் ஒரு குறிப்பிட்ை அணுகுமுளறளயயும்
நாங்கள் முன்ைிறுத்துவதில்ள .

எங்கள் இளையதைம், வவைியீடுகள், பயிற்சி நிகழ்வுகள் மற்றும் கூட்ைங்கள் ஆகியளவ
உட்பை ப வழிகைில் நாங்கள் தகவல்களை வழங்குகிகறாம்.

நாங்கள் சார்பற்றவர்கள் என்று எப்படி எங்களுக்குத் வதாியும்?

சி கநரங்கைில் தகவல்கள் மட்டுகம கபாதுமாைதாக இருக்காது. நீங்கள் தகவல்களைச்
கசகாித்து, அளதப் புாிந்து வகாண்டு, அளத உங்கள் சூழ்நிள க்கு ஏற்ப பயன்படுத்த
விரும்பக் கூடும். இளத நாங்கள் ஆக ாசளை என்று அளழக்கிகறாம், கமலும் இந்தச்
கசளவளய மின்ைஞ்சல், வதாள கபசி அளழப்பு, கநரடியாகப் கபசுதல் மற்றும் குழுக்களுைன்
வசய ாற்றுதல் அல் து பயிற்சி ஆகிய வழிகைில் வழங்குகிகறாம்.

ஏகதனும் ஒரு சார்புநிள க்கு வசன்று விடுதல் எைிதாைது. எல் ா விஷயங்களைப் பற்றியும்
எல்க ாருக்கும் ஏகதாவவாரு கருத்து இருக்கும்! சி கநரங்கைில் தாங்கள் சார்பு நிள யில் இருப்பளத
மக்கள் உைர்வகத இல்ள .
அதைால்தான், எங்களுளைய தகவல்கள், ஆக ாசளை மற்றும் ஆதரவு பற்றிய உங்கள் கருத்துகளை
நாங்கள் மிகவும் மதிக்கிகறாம். நாங்கள் சார்புளையவர்கைாக இருக்கிகறாம் என்று நிளைத்தால், அளத
நீங்கள் வதாிவிக்க கவண்டுவமை விரும்புகிகறாம். நாங்கள் சார்பற்றவர்கைாக இருப்பளத உறுதிவசய்து
வகாள்ை, நாங்கள் அடிக்கடி எங்கள் கசளவகளைப் பயன்படுத்தும் நபர்கைிைம் நாங்கள் ஏகதனும்
வளகயில் சார்புளையவர்கைாக இருக்கிகறாமா என்று ககட்கிகறாம்.
WS SEND IAS-இல் நாங்கள், சார்பற்ற தகவல், ஆக ாசளை மற்றும் ஆதரளவ வழங்குவதில் கதசிய
அைவி ாை தரநிள களைப் பின்பற்றுகிகறாம். இந்தத் தரநிள களை, வநட்வவார்க் ஆஃப்
இன்ஃபர்கமஷன், அட்ளவஸ் அண்ட் சப்கபார்ட் உருவாக்கியுள்ைது. இது நாங்கள் வழங்கும் கசளவயின்
வசயல்திறளைக் கண்காைிக்க உதவுவகதாடு, அது உள்ளூர் நிர்வாக அளமப்பிைமிருந்து ’கபாதுமாை
இளைவவைியுைன்’ நைத்தப்படுகிறதா என்பளதயும் உறுதிவசய்ய முடியும். இதன் மூ மாக, நாங்கள்
சுதந்திரமாை வளகயிலும், சார்பற்ற நிள யிலும் வசயல்பைவும் வசயல்படுகிகறாம் என்று அறியப்பைவும்
முயலுகிகறாம், எங்கள் பகுதியில் உள்ை உள்ளூர் நிர்வாக அளமப்பு அல் து மருத்துவ கமிஷைிங் குழு
ஆகியவற்றின் எந்தவவாரு தாக்கம் அல் து கட்டுப்பாடும் இல் ாமல் வசயல்பை, வசயல்படுகிகறாம்
என்று அறியப்பை விரும்புகிகறாம்.
WS SEND IAS வழிகாட்டுதல் குழுளவயும் வகாண்டுள்கைாம், இது நாங்கள் திறம்பை வசயல்படுகிகறாமா
என்றும், எங்களுக்காை சார்பின்ளம மற்றும் ரகசியம் காத்தல் வகாள்ளககளைப் பின்பற்றுகிகறாமா
என்றும் கண்காைிக்கிறது. இந்த வழிகாட்டும் குழுவில் உள்ைவர்கள், வபற்வறார்களும் வதாழில்முளறப்
பைியாைர்களுகம. கமலும் இந்தக் குழுவுக்கு சுதந்திரமாை ஒரு தள வரும் உண்டு; தற்கபாது இந்தத்
தள ளம வவஸ்ட் சஸ்வெக்ஸ் வபற்கறார் கவைிப்பாைர் மன்றத்தின் தள ளம வபாறுப்பின் கீழ்
உள்ைது.

உங்களுக்குத் கதளவப்பட்ைால் இன்னும் தீவிரமாை ஆதரளவயும் வழங்ககவாம். இதில்
கடிதங்கள் வதாைர்பாக உதவுதல், உங்களுைன் சந்திப்புகைில் க ந்து வகாள்ளுதல் அல் து
உள்ளூர் நிர்வாக அளமப்பு, பள்ைி அல் து பிற அளமப்புகளுைன் நீங்கள் விவாதம்
வசய்யும்கபாது உங்களுக்கு ஆதரவைித்தல் ஆகியளவ அைங்கும். உங்களுக்கு ஆதரவைிக்கும்
ஒரு தைிப்பட்ை ஆதரவாைர் அல் து தன்ைார்வ ளர நீங்கள் கண்ைறிய நாங்கள் உதவ
முடியும்.
எங்கைால் உதவ முடியவில்ள
என்றால், உதவக் கூடிய பிறக் குழுக்கள் அல் து
நிறுவைங்களைப் பற்றி உங்களுக்குத் வதாிவிக்க அல் து அவர்களுைன் வதாைர்ளப
ஏற்படுத்தி தர அல் து அவர்கைின் வதாைர்ளப உங்களுக்குத் தர எங்கைால் முடிந்த அைவுக்கு
வசயல்படுகவாம். நாங்கள் இளத வழி சுட்டுதல் (signposting) என்கிகறாம்.

இந்தச் கசளவயில் ரகசியம் காக்கப்படுமா?
நாங்கள் பகிர்ந்து வகாள்ை ாம் என்று நீங்கைாக வசால்லும் வளர உங்கள் விவரங்களை
யாருைனும் பகிர்ந்து வகாள்ை மாட்கைாம். உங்கள் குழந்ளதயின் பாதுகாப்பு வதாைர்பாக
எங்களுக்கு குறிப்பிைத்தக்க கவள
ஏகதனும் ஏற்படுவது மட்டுகம இதற்கு ஒகர
விதிவி க்காக இருக்கக்கூடும்.
எங்கள் இளையதைத்தில் எங்கள் ரகசியதன்ளம வகாள்ளகளய நீங்கள் காை ாம்.

எங்களுளைய சார்பின்ளம வகாள்ளகளய எங்கள் இளையதைத்தில் காை ாம்.
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