
 West Sussex SEND தகவல், 
ஆல ோசனை மற்றும் ஆதரவு 
லசனவ  

கல்வி, உடல்ந ம் மற்றும்  
கவைிப்பு திட்டங்கள் 



இந்தத் தகவல்கள் கல்வி, உடல்ந ம் மற்றும் கவைிப்பு திட்டங்கனைப் பற்றியதோகும். 

லமலும் இதில் சிறப்புக் கல்வித் லதனவகைின் அறிக்னககள் பற்றிய விவரங்களும் 

உள்ைடங்கும். 

 

கல்வி, உடல்ந ம் மற்றும்  கவைிப்பு திட்டம் என்றோல் என்ை? 

 
கல்வி, உடல்ந ம் மற்றும் கவைிப்பு திட்டமோைது (EHC திட்டம்) உங்கள் குழந்னதயின் 

சிறப்புக் கல்வித் லதனவகள் (SEN) மற்றும் அவற்னற நினறவு சசய்வதற்கோக அவர்கள் சபற 

லவண்டிய உதவி ஆகியவற்னற விவோிக்கும். ஒரு EHC திட்டத்தில், லதனவப்படும் ஏலதனும் 

உடல்ந  மற்றும் கவைிப்பு வழங்குதலும் உள்ைடங்கும். அதிக ஆதரவு லதனவப்படும் 

குழந்னதகள் மற்றும் இைம்பருவத்திைருக்குப் பயன்படுத்தப்படும், உள்ளூர் நிர்வோக 

அனமப்போல் எழுதப்பட்ட ஒரு சட்ட ஆவணமோகும். 

 

1 சசப்டம்பர் 2014 லததி முதல், சிறப்புக் கல்வித் லதனவ அறிக்னககள் மற்றும் பிோிவு 139-

இன் கற்றல் சிரம மதிப்பீடுகள் (LDAs) ஆகியவற்றுக்குப் பதி ோக நனடமுனறக்குவரும்.. 

 

EHC திட்டங்கள் என்பனவ அதிக அைவி ோை ஆதரவு லதனவப்படும் குழந்னதகள் மற்றும் 

இைம்பருவத்திைருக்கோைனவ. இந்தத் திட்டங்கள் குழந்னதயின் பிறப்பு முதல், கல்வி மற்றும் 

சதோழில்பயிற்சி வனர சதோடர ோம். 

 

SEND நனடமுனற விதிகள் கூறுவது: 

 

 

EHC திட்டத்தின் லநோக்கம், குழந்னத அல் து இைம்பருவத்திைோின் சிறப்புக் கல்வித் 

லதனவகனைப் பூர்த்தி சசய்வதர்கோக சிறப்பு கற்றல் வசதிகனை உருவோக்கி தந்து, 

அவர்களுனடய கல்வி, உடல்ந ம் மற்றும் சமூக கவைிப்பில் சோத்தியமோை சிறந்த 

முன்லைற்றங்கனை உறுதிசசய்வதும், அவர்கள் வைரும்லபோது, சபோியவர்கைின் 

வோழ்க்னக முனறக்கு தயோர்சசய்வதும் ஆகும். (9.2) 

 

 

யோருக்கு EHC திட்டம் லதனவப்படும்? 

 
பள்ைி அல் து கல்லூோியில் வழக்கமோக கினடக்கும் ஆதரவு மூ ம் பூர்த்தி சசய்ய 

முடியோத சிறப்புக் கல்வித் லதனவயுள்ை அல் து ஊைமுனடய குழந்னதகள் 

மற்றும் இைம்பருவத்திைருக்லக EHC திட்டங்கள் லதனவப்படும். 

 
சிறப்புக் கல்வித் லதனவகள் சகோண்ட சபரும்போ ோை குழந்னதகள் மற்றும் 

இைம்பருவத்திைருக்கு, EHC திட்டத்தின் அவசியமின்றிலய உதவிகள் தரப்படும். 



இதுலவ SEN ஆதரவு என்றனழக்கப்படுகிறது. 

 

SEN ஆதரவின் லநோக்கம், குழந்னதகள் தங்களுக்கு வனரயறுக்கப்பட்ட கற்றல் 

இ க்குகள் அல் து வினைவுகனை எட்டுவதற்கோை உதவினய வழங்குவலத. 

 
இந்த உதவினயப் சபற்ற பிறகும் சி  குழந்னதகளும் இைம்பருவத்திைரும் 

எதிர்போர்க்கப்படும் லமம்போட்னட அனடவதில்ன . இவ்வோறு நிகழும்லபோது, 

உள்ளூர் நிர்வோக அனமப்பு, ஒரு EHC லதனவகள் மதிப்பீட்னட நடத்த லவண்டும். 

EHC லதனவகள் மதிப்பீட்னடத் தோமதிக்கக் கூடோத அைவுக்கு, சி  குழந்னதகள் 

மற்றும் இைம்பருவத்திைருக்கு கணிசமோை சிரமங்கள் இருக்க ோம். 

 

உள்ளூர் நிர்வோக அனமப்பிடம், EHC லதனவகள் மதிப்பீட்னடச் சசய்யுமோறு 

நீங்கலைோ அல் து உங்கள் குழந்னதயின் பள்ைிலயோ லகட்க ோம். இந்த மதிப்பீடு 

முடிவனடந்த பிறகு, EHC திட்டத்னத சவைியிடுவதோ என்பனத உள்ளூர் நிர்வோக 

அனமப்பு தீர்மோைித்தோக லவண்டும். 



SEND நனடமுனற விதிகள் கூறுவது: 

ஒரு EHC லதனவகள் மதிப்பீடு லதனவயோ என்று போிசீலிக்கும்லபோது, சதோடக்க 

நின  கற்பித்தல் சதோடங்கும் அனமப்பு, பள்ைி அல் து 16 வயதுக்குப் பின் 

படிக்கும் நிறுவைம் லபோன்றனவ குழந்னதயின் சிறப்புக் கல்வித் லதனவகனைக் 

கண்டறிய, மதிப்பிட மற்றும் பூர்த்தி சசய்ய லதனவயோை சதோடர்புனடய மற்றும் 

இ க்குனடய நடவடிக்னககள் எடுத்த பின்பும் குழந்னத அல் து இைம் பருவத்திைர் 

எதிர்போர்த்த லமம்போட்னட அனடயவில்ன  என்பதற்கோை ஆதோரம் இருக்கிறதோ 

என்பனத உள்ளூர் நிர்வோகம் போிசீலிக்க லவண்டும். (9.14) 

 

EHC லதனவகள் மதிப்பீடுகள் பற்றிய லமலும் விவரங்கனையும், எப்படி அனதக் 

லகோருவது என்பனதப் பற்றியும் கூடுதல் விவரங்கனை எங்களுனடய EHC 

லதனவகள் மதிப்பீடு னகப்பிரதியில் அல் து பின்வரும் சவஸ்ட் சஸ்செக்ஸின் 

உள்ளூர் சசய்தி இனணயதைத்திலும் கோண ோம்: westsussex.local-offer.org 

 

சிறப்புக் கல்வித் லதனவகள் அறிக்னகனயப் சபற்றுள்ை குழந்னதகள் மற்றும் 

இைம்பருவத்திைர் சசப்டம்பர் 2014 முதல் ஏப்ரல் 2018 வனரயி ோை 

கோ த்தில் EHC திட்டத்திற்கு மோற்றப்படுவோர்கள். 

 

EHC திட்டத்தில் எதுசவல் ோம் அடங்கும்? 

 

SEND நனடமுனற விதிகைின்படி, EHC திட்டத்தில் பின்வருமோறு இருக்க 

லவண்டும்: 
 

 திறந்த மைதுடன், சபற்லறோர்கள், குழந்னதகள் மற்றும் இைம்பருவத்திைர் 

உடைிருக்கும்லபோது எடுக்கப்பட்ட முடிவுகைின் அடிப்பனடயில் இருக்க 

லவண்டும் 

 குழந்னத அல் து இைம்பருவத்திைரோல் என்ை சசய்ய முடியும் என்பனத 

விைக்க லவண்டும் 

 சதைிவோகவும், சுருக்கமோகவும், புோியக் கூடியதோகவும், அணுகக்கூடியதோகவும் 

இருக்க லவண்டும் 

 இ க்குகனை அனடவது குழந்னத அல் து இைம்பருவத்திைருக்கு எந்த 

அைவுக்கு சிறப்போக இருக்கும் என்பனதப் போிசீலிக்க லவண்டும். EHC 

லதனவகள் மதிப்பீட்டில் கினடத்த ஆதோரங்கனைக் கருத்தில் சகோள்ை 

லவண்டும். 

 சதைிவோை இ க்குகனை வனரயறுக்க லவண்டும் 

 சபற்லறோர் அல் து இைம்பருவத்திைர் விரும்பிைோல், ஆதரனவ 



வழங்குவதற்கோை மோற்றுவழிகனைப் போிசீலிக்க லவண்டும். இதில் தைிப்பட்ட 

நிதி ஒதுக்கீடு னவத்திருப்பதும் உள்ைடங்கும் 

 கல்வி, உடல்ந ம் மற்றும் கவைிப்பு வசதிகள் எப்படி ஒருங்கினணப்படும் என்று 

கோண்பிக்கப்பட லவண்டும் 

 முன்கூட்டிலய சிந்திக்க லவண்டும் – எடுத்துக்கோட்டோக, ஒரு குழந்னத 

அல் து இைம்பருவத்திைோின் வோழ்க்னகயில் முக்கியமோை மோற்றங்கள் 

ஏற்படும் கட்டங்கனை எதிர்போர்த்து, திட்டமிட்டு மற்றும் சசய ோற்ற 

லவண்டும் 

 ஒப்புக்சகோள்ைப்பட்ட இ க்குகனை அனடவதில் சட்ட அனமப்புகைிடமிருந்து 

அலுவல் ோீதியோக அல் ோமலும் அலுவல் ோீதியோகவும் சபறப்படும் ஆதரவு 

எப்படி உதவும் என்று விைக்க லவண்டும் 

 மதிப்போய்வு லததினயக் சகோண்டிருக்க லவண்டும். 

 

SEND நனடமுனறகள் விதிகள் பிோிவு 9.61-இல் தத்துவங்கள் மற்றும் 

லதனவகைின் முழுனமயோை பட்டியல் இருக்கிறது. பின்வரும் சவஸ்ட் 

சஸ்செக்ஸின் உள்ளூர் சசய்திகள் சவைியீட்டு இனணயதைத்திலும் இந்த 

வழிகோட்டுதலுக்கோை இனணப்னபக் கோண ோம்: westsussex.local-offer.org 



ஒவ்சவோரு EHC திட்டத்திலும் குனறந்தது 12 பிோிவுகள் கண்டிப்போக இருக்க 

லவண்டும், ஆைோல் இவற்னற எவ்வோறு அனமப்பது என்பனத உள்ளூர் நிர்வோக 

அனமப்பு முடிவு சசய்ய ோம். 
 

அந்தப் பிோிவுகள் பின்வருமோறு: 
 
 

A:  உங்களுனடய மற்றும் உங்கள் குழந்னத அல் து இைம்பருவத்திைருனடய 

கருத்துக்கள், ஆர்வங்கள் மற்றும் விருப்பங்கள். 
 

B:  உங்கள் குழந்னத அல் து இைம்பருவத்திைருனடய சிறப்புக் கல்வித் 

லதனவகள். 
 

C:  அவர்களுனடய SEN அல் து ஊைத்துடன் சதோடர்புனடய உடல்ந த் 

லதனவகள். 
 

D:  அவர்களுனடய SEN அல் து ஊைத்துடன் சதோடர்புனடய சமூக கவைிப்பு 

லதனவகள். 
 

E:   உங்கள் குழந்னத அல் து இைம்பருவத்திைருக்கோகத் திட்டமிடப்பட்ட 

இ க்குகள். 
 

F:  சிறப்புக் கல்வி வசதி வழங்குதல். பிோிவு B-இல் சுட்டிக்கோட்டப்படும் ஒவ்சவோரு 

லதனவக்கும் ஏற்போடு சசய்யும் வசதினயக் குறிப்பிட்டோக லவண்டும். 
 

G:  அவர்களுனடய SEN அல் து ஏலதனும் ஊைத்துடன் சதோடர்புனடய, 

லதனவப்படக்கூடிய ஏலதனும் உடல்ந ம் சோர்ந்த வசதி. 
 

H1: உங்கள் குழந்னத அல் து 18 வயனத விடக் குனறந்த இைம்பருவத்திைருக்கு 

கண்டிப்போகத் தர லவண்டிய ஏலதனும் சமூக கவைிப்பு. 
 

H2: அவர்களுனடய SEN அல் து ஊைத்துடன் சதோடர்புனடய, லதனவப்படக் 

கூடிய லவறு ஏலதனும் சமூக கவைிப்பு வசதி. 
 

I: லசரலவண்டிய பள்ைி, பரோமோிக்கப்படும் மழன யர் பள்ைி அல் து 16 

வயதுக்கு லமற்பட்டவர்களுக்கோை நிறுவைம் அல் து லவறு நிறுவைத்தின் 
சபயர் மற்றும் வனக. 

 

J: ஏலதனும் தைிப்பட்ட நிதி ஒதுக்கீடு எப்படி குறிப்பிட்ட இ க்குகளுக்கு 

உதவும் மற்றும் அது பயன்படுத்தப்படவிருக்கும் வசதிகள் ஆகிய விவரங்கள். 
 

K:   EHC லதனவகள் மதிப்பீட்டின்லபோது லசகோிக்கப்பட்ட ஆல ோசனை மற்றும் 

தகவல் 
 

குழந்னத அல் து இைம்பருவத்திைர் 9ஆம் ஆண்டில் இருக்கிறோர்அல் து அனதக் 

கடந்து விட்டோர் என்றோல்,   சபோியவர்கைோகவும் சோர்பின்றியும் வோழ்வதற்கு உதவ 

குழந்னத அல் து இைம்பருவத்திைருக்குத் லதனவப்படும் வசதினயயும் EHC 



திட்டத்தில் லசர்த்தோக லவண்டும். 

 
ஒவ்சவோரு பிோிவின் கீழும் என்ைசவல் ோம் லசர்க்கப்பட லவண்டும் என்பதன் 

முழு பட்டியன , SEND நனடமுனற விதிகள் பிோிவுகள் 9.62 மற்றும் 9.63 

ஆகியவற்றில் கோண ோம். 

 
இந்த எல் ோ பிோிவுகனையும் விைக்கும் விோிவோை ஒரு சோிபோர்ப்பு பட்டியன  

நீங்கள் பின்வரும் முகவோியில் கோண ோம்: http://www.ipsea.org.uk/file-

manager/SENlaw/ipsea-ehc-planchecklist-july-2014.pdf 

http://www.ipsea.org.uk/file-manager/SENlaw/ipsea-ehc-planchecklist-july-2014.pdf
http://www.ipsea.org.uk/file-manager/SENlaw/ipsea-ehc-planchecklist-july-2014.pdf


நோன் எப்படி இதில் பங்லகற்லபன்? 

SEND நனடமுனற விதிகள் கூறுவது: 

 

மதிப்பீட்டு சசயல்முனற நடக்கும் லபோதும், EHC திட்டத்னதத் தயோோிக்கும்லபோதும் 

உள்ளூர் நிர்வோக அதிகோோிகள், குழந்னத மற்றும் குழந்னதயின் சபற்லறோர் அல் து 

இைம்பருவத்திைனரத் சதோடர்ந்து க ந்தோல ோசிக்க லவண்டும். (9.21) 

 
மற்றும் 

 
 

மதிப்போய்வுகள் குழந்னத மற்றும் அவர்கைின் சபற்லறோருடன் கூட்டோக 

அல் து இைம்பருவத்திைருடன் சசய்யப்பட லவண்டும், லமலும் அதில் 

அவர்களுனடய கருத்துக்கள், விருப்பங்கள் மற்றும் உணர்வுகள் கருத்தில் 

சகோள்ைப்பட லவண்டும். இதில் அவர்கள் ஒரு தைிப்பட்ட நிதி ஒதுக்கீட்னட 

லகோருவதற்கோை உோினமயும் அடங்கும். (9.168) 

 
 

உங்களுனடய மற்றும் உங்கள் குழந்னதயின் கருத்துக்கள் மிகவும் 

முக்கியமோைனவ. முடிசவடுப்பதில் உங்கனையும் பங்லகற்க னவக்க, உள்ளூர் 

நிர்வோக அனமப்பு, பள்ைி அல் து கல்லூோி உதவ லவண்டும். இனத சசய்வதற்கு 

நீங்கள் உதவி சபற விரும்பிைோல், சோர்பற்ற ஆல ோசனை மற்றும் ஆதரனவப் 

சபறுவதற்கு West Sussex SEND சோர்பற்ற தகவல், ஆல ோசனை மற்றும் ஆதரவு 

லசனவனயத் சதோடர்பு சகோள்ைவும். நீங்கள் சசோல்வனத யோரும் லகட்கவில்ன  

அல் து அனதக் கவைத்தில் ஏற்கவில்ன  என்று நீங்கள் நினைத்தோல், 

உங்களுக்கு உதவக்கூடிய மற்ற வழிகனைப் பற்றியும் நோங்கள் தகவல்கனை 

வழங்குலவோம். 
 

EHC திட்டத்தில் ஏலதனும் மோற்றங்கள் இருக்குமோ? 

குனறந்தது 12 மோதங்களுக்கு ஒருமுனறயோவது, உள்ளூர் நிர்வோக அனமப்பு 

கண்டிப்போக EHC திட்டத்னத மதிப்போய்வு சசய்ய லவண்டும். இனத நீங்கள் 

உங்கள் குழந்னத அல் து இைம்பருவத்திைருடன் இனணந்து சசய்ய லவண்டும், 

லமலும் இதில் உங்களுனடய கருத்துக்கள், விருப்பங்கள் மற்றும் உணர்வுகனைக் 

கருத்தில் சகோள்ை லவண்டும். 

 

திட்டத்னத அப்படிலய னவத்திருக்க லவண்டுமோ, மோற்றங்கள் சசய்ய லவண்டுமோ 



அல் து பரோமோிப்பனத நிறுத்த லவண்டுமோ என்பனத மதிப்போய்வு சந்திப்பு நடந்த 

அடுத்த நோன்கு வோரங்களுக்குள் சதோிவிக்க லவண்டும். எந்தசவோரு நிபுணோின் 

கருத்னதயும் நீங்கள் ஏற்கவில்ன  என்றோல், லமல்முனறயீடு சசய்வதற்கோை 

உோினம உங்களுக்கு உண்டு. 

 

சி  இைம்பருவத்திைருக்கு, 25 வயதோகும் வனர EHC திட்டம் சதோடரும். 

ஆைோலும், குறிப்பிட்ட நபர் பின்வரும் நின கைில் இருந்தோல், திட்டம் 

நிறுத்தப்படும்: 
 

 பல்கன க்கழகம் சசல்கிறோர் 

 லவன  சபற்றுவிடுகிறோர் 

 இதன் பிறகு தைக்கு EHC திட்டம் லதனவயில்ன  என்று உள்ளூர் நிர்வோக 

அனமப்பிடம் சதோிவிக்கிறோர், அல் து 

 அவருக்கு இதன் பிறகு, சிறப்பு உதவி லதனவப்படோது, லமலும் உள்ளூர் 

நிர்வோக அனமப்பு, EHC திட்டத்னத நிறுத்த முடிசவடுத்து விடுகிறது. 
 

EHC திட்டங்கள் பற்றிய கூடுதல் மதிப்போய்வுகனை நீங்கள் உள்ளூர் சசய்தி 

சவைியீட்டு இனணயதைத்தில் கோண ோம்: 

westsussex.local-offer.org அல் து West Sussex SEND தகவல், ஆல ோசனை 

மற்றும் ஆதரவுச் லசனவயுடன் லபச ோம் 



இதற்கோை நிதி உதவிகள் எங்கிருந்து கினடக்கின்றை? 

EHC திட்டத்தில் வனரயறுக்கப்பட்டுள்ை எல் ோ லதனவகனையும் 

நினறலவற்றுவனத உறுதிசசய்வது, உள்ளூர் நிர்வோக அனமப்பின் சபோறுப்போகும். 

EHC திட்டங்களுக்கோை நிதி உதவிகள் பல்லவறு ஆதோரங்கைிலிருந்து 

சபறப்படுகின்றை. 

 

வழக்கமோை பள்ைிகைில் படிக்கும் குழந்னதகளுக்கு, நிதியில் ஒரு பகுதி 

பள்ைியிலிருந்து அைிக்கப்படும். உள்ளூர் நிர்வோக அனமப்பு, தங்களுனடய ‘உச்ச 

லதனவகள் பிோிவு’ என்பதிலிருந்து அந்த நிதியுதவியுடன் கூடுத ோக லசர்த்து 

அைிக்க ோம். கூடுதல் விவரங்கனை உள்ளூர் நல்னககைில் கோண ோம். 

 
சிறப்பு பள்ைிகள்  ஒவ்சவோரு மோணவருக்கும் குறிப்பிட்ட அைவி ோை நிதினயச் 

சச விடும். லதனவயோைலபோது, இதனுடன் எலிமண்ட் 3 நிதியைிப்பு மூ ம் இந்தத் 

சதோனகனயக் ‘கூட்ட ோம்’. 

 
6வது ஃபோர்மில் இடம்சபற்றுள்ை அல் து கல்லூோிக்கு சசல்லும் 

இைம்பருவத்திைருக்கு, நிதியின் ஒரு பகுதி கல்லூோி நிதி ஒதுக்கீட்டிலிருந்து 

கினடக்கும். லதனவப்படும் நிதியைவு ‘லதசிய அைவில் குறிப்பிடப்பட்ட வரம்னப’ 

விட அதிகமோக இருந்தோல், உள்ளூர் நிர்வோக அனமப்பு இந்த அைவுக்கு லமலும் 

சதோனக அைித்துக் ‘கூட்ட ோம்’. இது ஒவ்சவோரு ஆண்டும் தீர்மோைிக்கப்படும் பண 

அைவோகும். இந்த நிதியைிப்பு சதோடர்போை லமலும் விவரங்கனை West Sussex 

SEND தகவல், ஆல ோசனை மற்றும் ஆதரவு லசனவ உங்களுக்கு வழங்கக்கூடும். 

 
EHC திட்டம் சகோண்டிருக்கும் எல் ோ இைம்பருவத்திைரும், EHC திட்டம் சபற்ற 

குழந்னதகைின் சபற்லறோரும், ஒரு தைிப்பட்ட நிதி ஒதுக்கீட்னட லகட்க ோம். SEND 

நனடமுனற விதிகள் கூறுவது: 
 

குறிப்பிடப்பட்ட சபற்லறோர் அல் து இைம்பருவத்திைர் வசதினயப் 

சபறுவதற்கோக  EHC திட்டத்தில் வனரயறுக்கப்பட்ட வசதிகனை வழங்குவதற்கோக 

உள்ளூர் நிர்வோக அனமப்பு, ஒதுக்கும் சதோனக தைிப்பட்ட நிதி ஒதுக்கீடு 

எைப்படுகிறது. (9.95) 

 
 

தைிப்பட்ட பட்செட்டில் எனதசயல் ோம் உள்ைடக்க ோம் என்பனதப் பற்றிய 

கூடுதல் விஷயங்கனை SEND நனடமுனற விதிகைின் பிோிவுகள் 9.110 முதல் 9.118 



வனர அறிந்து சகோள்ை ோம். 

 

லநரடி கட்டணம் சசலுத்தல்கள் உட்பட, தைிப்பட்ட பட்செட்கள் பற்றிய கூடுதல் 

விவரங்கனை West Sussex SEND தகவல், ஆல ோசனை மற்றும் ஆதரவு லசனவ 

தர முடியும். 

 

அறிக்னககள் EHC திட்டங்கைோக மோற்றப்படுமோ? 

அறிக்னகனயப் சபற்றுள்ை குழந்னதகளும் இைம்பருவத்திைரும் சமதுவோக புதிய 

அனமப்புக்கு மோற்றப்படுவோர்கள். உள்ளூர் நிர்வோக அனமப்புகள் இந்தச் 

சசயல்முனறனய 1ஏப்ரல் 2018க்குள் முடிக்க லவண்டும். 

 

SEND நனடமுனற விதிகள் கூறுவது: 
 

 

…தற்லபோனதய அனமப்பின்படி அறிக்னகனயக் சகோண்டிருப்பவர்கள் மற்றும் சதோடர்ந்து 

அறிக்னகனய னவத்திருக்கப் லபோகிறவர்கள் EHC திட்டத்தின்கீழ் மோற்றப்படுவோர்கள் என்று 

எதிர்போர்க்கப்படுகிறது – அனமப்பு மோற்றப்படுவதோல் மட்டுலம, தங்களுனடய திட்டத்னத 

இழந்து அது EHC திட்டமோக மோற்றப்படோத நின  யோருக்கும் ஏற்படக் கூடோது. 



ஒவ்சவோரு உள்ளூர் நிர்வோக அனமப்பும் ஒரு உள்ளூர் மோற்றுதல் திட்டத்னத சவைியிட 

லவண்டும், அதில் எப்லபோது மற்றும் எப்படி அறிக்னககள் புதிய SEND அனமப்புக்கு 

மோற்றப்படும் என்பனதக் கோண்பிக்க லவண்டும். லமற்படிப்பு மற்றும் சதோழில்பயிற்சியில் 

கற்றலில் சிரமம் சதோடர்போை மதிப்பீடு வழியோக ஆதரனவப் சபறும் இைம் வயதிைர் 

சதோடர்போை விவரங்களும் இதில் அடங்கும். 

 

ஏற்கைலவ LDA சகோண்டுள்ை இைம்பருவத்திைர், ஒரு EHC லதனவகள் மதிப்பீட்னடக் 

லகோர ோம், அப்படி லதனவப்படும் இடங்கைில், 1 சசப்டம்பர் 2016க்குள் ஒரு EHC 

திட்டம் வழங்கப்பட்டிருக்கும். 

 
சவஸ்ட் சஸ்செக்ஸ் கவுண்டி கவுன்சிலின் மோற்றுதல் திட்டம் சதோடர்போை விவரங்கனை 

உள்ளூர் சசய்திகள் இனணயதைத்தில் கோண ோம்: westsussex.local-offer.org 

 

EHC திட்டத்தில் எைக்கு திருப்தியில்ன  என்றோல் என்ை சசய்வது? 
 

முதலில் பள்ைி, கல்லூோி அல் து உள்ளூர் நிர்வோக அனமப்னபத் சதோடர்பு 

சகோண்டு உங்கள் கவன கனைப் பற்றி விவோதிக்கவும். 

 

West Sussex SEND தகவல், ஆல ோசனை மற்றும் ஆதரவு லசனவ உங்களுக்கு 

ஆல ோசனை மற்றும் ஆதரனவ வழங்கி, உங்களுக்கு இருக்கும் விருப்பத்லதர்வுகனை 

விவோிக்கும். இதில் நடுவர் உதவி நோடல் அல் து லமல்முனறயீடு சசய்தலும் 

அடங்க ோம். லமலும் விவரங்கனை westsussex.local-offer.org-இல் அறிய ோம். 

 

மற்சறோரு உள்ளூர் நிர்வோக அனமப்புக்கு இடம்சபயர்ந்தோல் என்ை நடக்கும்? 

 

மற்சறோரு நிர்வோக அனமப்புக்கு இடம்சபயர முடிசவடுத்தல், உங்களுனடய ‘பனழய’ 

மற்றும் ‘புதிய’ உள்ளூர் நிர்வோக அனமப்புகனைத் சதோடர்பு சகோள்ை லவண்டும், இதன் 

மூ ம் EHC திட்டத்தில் சதோிவிக்கப்பட்ட ஆதரவுகள் சதோடர்ந்து கினடக்க வழி 

சசய்யப்படும். ‘புதிய’ நிர்வோக அனமப்பு திட்டத்தில் லசர்க்கப்பட்டு, புதிய பள்ைி அல் து 

கல்லூோினயக் குறிப்பிடுவோர்கள். 

 

15 லவன நோட்கள் முன்கூட்டிய அறிவிப்னபப் சபற்றிருந்தோல், ‘பனழய’ உள்ளூர் 

நிர்வோகம், EHC திட்டத்னத, இடம்சபயரும் நோள் அன்று கண்டிப்போக மோற்றி தர 

லவண்டும். 

 

ஆல ோசனை அல் து ஆதரனவப் பற்றி லமலும் விவரங்கனை நோன் எங்லக சபற ோம்? 

 

SEND நனடமுனற விதிகைின் பகுதி 9-இல் கல்வி, உடல்ந ம் மற்றும் கவைிப்பு 



திட்டங்கனைப் பற்றி லமலும் அறிய ோம். 
 

EHC திட்டங்கள் உட்பட, சிறப்புக் கல்வித் வசதிகளுக்கோக உள்ளூோில் சசய்யப்பட்ட 

ஏற்போடுகனை உள்ளூர் சசய்தியில் அறிய ோம். 
 

West Sussex SEND தகவல், ஆல ோசனை மற்றும் ஆதரவு லசனவ பின்வருவைவற்னற 

வழங்குகிறது: 
 

 EHC EHC லதனவகள் மதிப்பீட்டில் நீங்கள் பங்லகற்பதற்கு உதவுவதற்கோகவும் 

சசயல்முனறனயப் புோிந்து சகோள்ைவும் லதனவயோை தகவல், ஆல ோசனை 

மற்றும் ஆதரவு 

 EHC திட்டங்கள் பற்றிய ஆல ோசனை மற்றும் ஆதரவு 

 EHC திட்டங்கைின் மதிப்போய்வுகைில் க ந்து சகோள்வதற்கு லதனவயோை 

தகவல்கள், ஆல ோசனை மற்றும் ஆதரவு 

 உங்கள் குழந்னதக்கோக உருவோக்கப்பட்ட SEND க்கோை நிதியைிப்பு மற்றும் 

வசதிகனைப் பற்றி லமலும் விவரங்கனை அறிவதற்கோை உதவி 

 உங்கள் குழந்னத கல்வி, உடல்ந ம் மற்றும் கவைிப்பு திட்டத்னதப் 

சபற்றிருந்தோல், தைிப்பட்ட நிதி ஒதுக்கீடு பற்றிய தகவல்கள், ஆல ோசனை 

மற்றும் ஆதரவு  

 உதவக் கூடிய மற்ற நிறுவைங்கள், ஆதரவுக் குழுக்கள் மற்றும் தகவல் 

லசனவகள் பற்றிய தகவல்கள். 

 புகோர்கனை அைிப்பது, சோர்பற்ற ஒப்புதலின்னம தீர்வு சபறுவது அல் து 

நடுவர் உதவி நோடல் மற்றும் SEND டிோிப்யூைலுக்கு லமல்முனறயீடு சசய்வது 

லபோன்றவற்றுக்கோக உங்களுக்கு உள்ை உோினமகள் பற்றிய தகவல், 

ஆல ோசனை மற்றும் ஆதரவு. 

  



 

எங்கனைத் சதோடர்பு சகோள்ை 
 

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  இனணயதைங்கனையும் நீங்கள் போர்க்க ோம்: 

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

SEND = சிறப்புக் கல்வித் லதனவகள் மற்றும் உடல்குனறபோடு (Special 

Educational Needs and Disabilities) 
 

     எல் ோ சபற்லறோருக்கும் போகுபோடற்ற தகவல்கள், ஆல ோசனைகள் மற்றும் 

ஆதரவு சசன்று லசர்வனத உறுதிப்படுத்துவலத WS SEND IAS இன் 

பங்கோகும், இதன் மூ ம் சபற்லறோர், தங்கள் குழந்னதயின் சிறப்புக் கல்வித் 

லதனவகனைப் பற்றிய தகவல் அறிந்த முடிவுகனை எடுக்க முடியும். போதிப்பு 

உனடய குடும்பங்களுக்கு அவர்களுனடய சூழல்கைில் உதவக்கூடிய 

தைிநபர்கள், லசனவகள் அல் து ஏசென்சிகளுடன் பகிர்ந்து சகோள்வதற்கோை 

அனுமதி சபறப்பட்டோல் தவிர WS SEND IAS உடன் பகிர்ந்து சகோள்ைப்படும் 

தகவல்கள் ரகசியமோகலவ னவக்கப்படும். 
 
 

mailto:send.ias@westsussex.gov.uk
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