کلنۍ بیاکتنې (د فلو چارټ سره)

دا کلنۍ بیاکتنه ( )ARیوازې د یوې بیاکتنې غونډې څخه ډیره ده دا یوه پروسه ده چې باید بشپړه شي .دا پروسه یوازې هغه وخت
بشپړیږي کله چې والدین/تنکي ځوانان د ځایي چارواکو ( )LAله پریکړې څخه خبر شي (د  LAلخوا د پریکړه لیک خبرتیا).
غونډه باید د تیرې کلنۍ بیاکتنې څخه وروسته د  12میاشتو د ننه ترسره شي( .که تاسو نوی ( EHCPد ښوونې او روزنې ،روغتیا
او پاملرنې پالن) لرئ ستاسو لومړی ( ARکلنۍ بیاکتنه) وروسته له هغه چې نهایی کیږي باید د  12میاشتو دننه ترسره شي).
د کلنۍ بیاکتنې پروسه په قانون او د طرزالعمل په کوډ کې په واضح توګه بیان شوې ده.
 LAبه مشرانو ته ووایي چې د دوی په ښوونځي کې د کوم زده کونکي  EHCPته باید په راتلونکې موده کې بیاکتنه وشي .که
ستاسو ماشوم له ښوونځي څخه بهر وي LA ،باید  ARترسره کړي.
موږ د کلنۍ بیاکتنې پروسې د مختلفو مرحلو لپاره نمونه لیکونه لرو چې تاسو کولی شئ د اړتیا په صورت کې تعدیل کړئ  -زموږ
په ویب پاڼه کې نمونه لیکونه وګورئ.
بیړنۍ (یا مخکې له وخته) کلنۍ بیاکتنې ( )EAR'sیا لنډمهاله بیاکتنې ( )IR'sهم شتون لري کوم چې تاسو کولی شئ له ښوونځي
یا  LAڅخه وغواړئ چې ترسره یې کړي .د دې ډول بیاکتنې د ترسره کولو لپاره د دلیلونو مثالونه کیدی شي دا وي؛ کله چې نوي
راپورونه لیکل شوي وي یا نوي شواهد روښانه شي او دا ستاسو د ماشوم په  EHCPکې شامل نه وي ،یا ستاسو د ماشوم اړتیاو
کې د پام وړ بدلونونه شتون ولري ،یا خنډ شتون ولري یا تاسو احساس کوئ چې په  EHCPکې بیان شوي موخې ترسره شوي
ندي.
انتقالي بیاکتنې ( )TR'sهم شتون لري کوم چې د لیږد په کلیدي مرحله کې ترسره کیږي ،د بیلګې په توګه له ابتدایي څخه ثانوي
ته .دا معموالً د اوړي په موده کې یا د مني په لومړیو کې د لیږد څخه یو کال دمخه ترسره کیږي .په دې اړه د جزییاتو لپاره جال
معلوماتي پاڼه وګورئ.
 1ګام:
د ماشوم یا تنکي ځوان په ژوند کې د اړوندو ټولو متخصصینو څخه د لیکلې مشورې غوښتنه کول کوم چې په  EHCPاغیزه کوي
ښوونځی د ټولو اړوندو مسلکي کسانو او والدینو او پخپله  C/YPڅخه لیکلي مشورې او معلومات ترالسه کوي .دا کسان به هم
غونډې ته راوبلل شي .پدې غونډه کې به الندې مسلکي کسان شامل وي:
•

د  SENکیس افسر

•

د روغتیا پالنې مسلکي کس چې د  CCGلخوا پیژندل شوی

•

د  LAیو افسر چې د ټولنیزو خدمتونود ترسره کولو دنده ولري.

( )SEN Reg 20 (2او ( )2( 21 ،)3او ( .)3طرزالعمل کوډ )9.176
څه باید وکړئ:
که تاسو احساس کوئ چې  EHCPباید بدلون ومومي ،کلنۍ بیاکتنه ستاسو د اندیښنو د راپورته کولو لپاره یو مناسب وخت دی .دا یو
فرصت دی چې د هر هغه بدلون په اړه بحث وکړئ چې ستاسو په اند اړین دي .که کوم نوي راپورونه یا ارزونې شتون ولري ،په دې
وخت کې یې روښانه کړئ.
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 2ګام:

لږترلږه د  2اونیو
خبرتیا باید د غونډې
څخه مخکې ورکړل
شي او پورته ترالسه
شوي مشوره باید خپره
شي.

د مشر لخوا د کلنۍ بیاکتنې غونډې ته بلنلیکونه د پورته ترالسه شوي مشورې سره لیږل شوي.
پدې کې به نیټه ،وخت او ځای شامل وي.
( )SEN Reg 20(4) 21(4). C of P 9.167, 9,176, 9,177
 3ګام:
د بیاکتنې کلنۍ غونډه ترسره کېږي.
الندني موارد په بر کې نیسي:
•

د  C/YPپرمختګ د هغو پایلو السته راوړلو په لور چې د دوی په  EHCPکې مشخص شوي:

 .1ایا پایلې الهم مناسبې دي
 .2ایا د دوی ارمانونه بدل شوي دي
 .3بیاکتنه وکړئ او نوي لنډ مهاله موخې وټاکئ
 .4ایا د ( Fبرخې) په موخه کوم بدلون ته اړتیا ده چې په احکامو کې راستول شي په شمول د دې چې ایا ځای پرځای کول
الهم مناسب دي.
 .5که چیرې  C/YPپه  9م کال کې یا له هغې څخه هاخوا وي ،غونډه باید په پام کې ونیسي چې د بالغ کیدو او خپلواک ژوند
لپاره چمتو کولو کې د  C/YPسره د مرستې لپاره کوم شرایط اړین دي.
( )SEN Reg 20(1)، 21(2). C of P 9.176, 9.177
څه باید وکړئ:
چمتو اوسئ .د هغه شیانو لیست ولیکئ چې تاسو په  1ګام کې روښانه کړي ،ټولې هغه پوښتنې یاداشت کړئ چې تاسو غواړې وې
پوښتئ او ډاډ ترالسه کړئ چې تاسو د غونډې پای ته رسیدو څخه دمخه په هرڅه خبرې کړي.
یو څوک له ځانه سره واخلئ که چېرې تاسو غواړئ .دوی کولی شي وګوري چې په هرڅه خبرې شوي.
 4ګام:
د غونډې وروسته ښوونځی (یا کوربه) باید یو راپور چمتو کړي چې په  EHCPکې د تعدیالتو سپارښتنې پکې شامل وي د هغه
توضیحاتو په شمول چیرته چې بیاکتنې سره توپیر لري .دا باید د  2اونیو په اوږدو کې د  LAپه شمول غونډې ته رابلل شوي ټولو
کسانو ته واستول شي.

په  2اونیو کې دننه.

په راپور کې باید ټولې مشورې او معلومات شامل وي چې د  1ګام الندې ترالسه شوي.
څه باید وکړئ:
که تاسو داسې ګڼې چې چې غونډه په غلط ډول بیان شوې یا د راپور په اړه نور نظرونه لرئ تاسو کولی شئ خپل نظرونه په لیکلي
بڼه  LAته څرګند کړئ .دا باید د امکان تر حده ژر تر ژره ترسره شي ځکه چې د  LAلپاره وروستۍ نیټه د غونډې څخه وروسته
څلور اونۍ ده.
()SEN 20(7)، (8)، (9)، 21(7)، (8). C of P 9.176
 5ګام:
 LAبیا پریکړه کولو لپاره  2اونۍ لري (د غونډې له نیټې څخه  4اونۍ):
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 2اونۍ

 )aچې پالن په خپل ځای پرته له بدلون څخه پریږدی یا یې
 )bتعدیل کړئ یا یې
 )cبند کړي
او والدین ،تنکی ځوان او د هغه ښوونځي  /اداره په لیکلي بڼه له خپلې پریکړې څخه خبر کړي:
د  )aاو  )cپه اړه ،دې ته د پریکړې خبرتیا ویل کیږي (دا لیک تاسو ته د اپیل کولو یا استیناف غوښتنې ځانګړی حق
درکوي) .د  LAلخوا په لیکلي بڼه د دوی د پریکړې نه تاییدول په عملي توګه د دې باعث ګرځي چې والدینو د استیناف
(اپیل) حق له السه ورکړي.
د  )bپه اړه ،دې ته د تعدیل خبرتیا ویل کیږي (دا لیک تاسو ته د استیناف حق نه درکوي – تاسو باید د تعدیل شوي
وروستي  EHCPسره ضمیمه لیک ته انتظار وکړئ ترڅو د استیناف حق ولرئ).
مهرباني وکړئ په یاد ولرئ :پدې وخت کې موږ مشوره ورکوو چې تاسو بیرته  LAته بریښنالیک واستوئ ترڅو
ووایاست چې تاسو پرته له ځنډ  /ژر تر ژره د  EHCPیوې کاپي او ورسره د بدلونونو لیست چې باید راوستل شي او د
بدلونونو د مالتړي شواهدو ته اړتیا لرئ ،او تمه لري چې  EHCPبه د غونډې له نیټې څخه په  12اونیو کې بشپړ شي.
())SEN Regs 20 (10) 21 (9
څه باید وکړئ:
وګورئ چې تاسو خپل لیک په وخت ترالسه کوئ او که چیرې دا نه وي ترالسه شویؤ خپل د کېس افسر سره دا موضوع تعقیب کړئ.
که چیرې  LAتاسو ته لیکلي وي (ستاسو د کلنۍ بیاکتنې څخه څلور اونۍ وروسته) تر څو ووایي چې دوی په پالن کې تعدیالت رامنځ
ته کوي ( )bدوی باید لومړی پرته له ځند څخه د  EHCPیوه کاپي د وړاندیز شوي تعدیالتو له خبرتیا سره یوځای صادر کړي
(ځینې وختونه د بدلونونو بیان بلل کیږي) او د تعدیالتو مالتړ کونکي شواهد پکې شامل کړي )C of P, 9.176( .او بیا باید د کلنۍ
بیاکتنې غونډې څخه په  12اونیو کې تعدیل شوی وروستی  EHCPواستوي.
یاداښت:
د قضې قانون R (L, M and P) :د ډیون کاونټي کونسل [( EWHC 493 ]2022اډمین) په وړاندې ،د  8مارچ  2022د عالي
محکمې لخوا پریکړه وشوه.
یوځل چې تاسو د  EHCPکاپي ترالسه کړئ تاسو  15ورځې لرئ تر څو:
•
•
•

د  EHCPد منځپانګې په اړه څرګندونې وکړي
غوښتنه وکړئ چې یو ځانګړی ښوونځی یا بله اداره په  EHCPکې ونومول شي او
که تاسو غواړئ په شفاهي توګه څرګندونې وکړې )) ،(SEN Reg 22(2)c) C of P 9.195د  LAد یوه افسر سره د
مالقات غوښتنه وکړئ.

 LAباید د غونډې د
نیټې څخه د  12اونیو
دننه د  EHCPیوه
کاپي د وړاندیز شوي
تعدیالتو او ټولو
شواهدو سره واستوي
ترڅو د دې تعدیالتو
مالتړ وکړي او د
 EHCPنهایی کړي.

د استیناف حق به هغه وخت رامینځته شي کله چې تعدیل شوی  EHCPنهایی شي.
مهرباني وکړئ په یاد ولرئ :حتی که د محکمې استیناف غوښتنه هم روانه وي ،کلنۍ بیاکتنې باید الهم ترسره شي .کلنۍ بیاکتنه کیدای
شي یو فرصت وي چې هڅه وکړي او ځینې شخړې حل کړي .که چیرې  LAد کلنۍ بیاکتنې وروسته یو نوی تعدیل شوی EHCP
صادر کړي ،له دې سره په اوسني اپیل کې د کاري سند په توګه چلند کیدی شي ،د دې پر ځای چې تاسو اړ شئ چې یو نوی استیناف
وکړئ.
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