د ښوونې او روزنې ،روغتیا او پاملرنې د اړتیاوو ارزونه ()EHCNA
د  EHCد اړتیاوو ارزونه څه ده؟
د زده کړې ،روغتیا او پاملرنې د اړتیاو ارزونه ( )EHCNAد ماشوم د زده کړې ،روغتیا او پاملرنې د اړتیاو ارزونه ده .دا د
 EHCPپالن ترالسه کولو لپاره لومړی ګام دی EHCP .کولی شي د ځانګړي تعلیمي اړتیاو ( )SENلرونکی ماشوم لپاره د
اضافي مالتړ او تمویل پایله ولري.
د اړتیاوو ارزونه د دې په اړه معلومات راټولوي چې ستاسو ماشوم څه کولی شي او څه نشي کولی او کومو ځانګړو مرستو ته اړتیا
لري.
پدې کې له تاسو ،ستاسو ماشوم یا تنکی ځوان ،د لومړیو کلونو تعلیمي ځای ،ښوونځي یا د  16کلني وروسته ادارې او نور مسلکي
کسانو څخه چې ستاسو د ماشوم سره کار کوي یا مالتړ ورکوي معلومات شامل دي.
د اړتیاوو ارزونه د دې لپاره ده چې وګوري چې آیا ستاسو ماشوم یا تنکی ځوان د زده کړې ،روغتیا او پاملرنې پالن ( )EHCPته
اړتیا لري.
د  EHCNAد ترسره کولو پروسه په قانون کې رښانه شوې (د  2014ماشومانو او کورنیو قانون 36 ،برخه له ( )1تر ()11
پورې).
د  EHCد اړتیا ارزونې پروسه څنګه پیل کیږي؟
دا د ماشومانو او کورنیو د  2014ماشومانو او کورنیو قانون په  )1( 36برخه کې موندل کیدی شي:

 36.د تعلیم ،روغتیا او پاملرنې اړتیاوو ارزونه:
( )1په انګلستان کې د ماشوم والدین ،تنکي ځوان یا هغه کس لخوا چې د ښوونځي یا د  16څخه وروسته ادارې استازیتوب کوي
ځایي چارواکو ته یو غوښتنلیک وړاندې شي تر څو دا چارواکي د  EHCد اړتیا ارزونه د ماشوم یا تنکي ځوان لپاره خوندي کړي.
الندې خلک کولی شي د  EHCاړتیاو ارزونې لپاره رسمي غوښتنه وکړي والدین ،یو ځوان پخپله که د  16کلونو څخه یې عمر
ډیر وي یا یو ښوونځي یا کالج.
که تاسو پخپله غوښتنه کوئ ،زموږ نمونه لیک (ټیمپلیټ) او زموږ په ویب پاڼه چک لیست د تاسو لپاره ګټور وي..
تاسو باید د خپل ماشوم ستونزې تشریح کړئ ،هغه اضافي مرستې تشریح کړئ چې ستاسو ماشوم ال دمخه ترالسه کړي او ووایاست
چې ولې تاسو احساس کوئ ستاسو ماشوم کیدی شي نورو مرستو ته اړتیا ولري.
ستاسو لیک به دې آدرس ته ولیږل شي:
learnerssupport.triage@surreycc.gov.uk
د سورې د ځایي وړاندیز په ویب پاڼه کې د 'والدین او پالونکي' بیا ' 'EHCPبیا 'زه څنګه د  EHCد اړتیاو ارزونې غوښتنه کولی
شم؟' بکس' الندې د زده کړې ،روغتیا او پاملرنې پالن ارزونې (تنکی ځوان ،والدین یا پالونکی) د غوښتنې فورمه هم شتون لري.
فورمه به عین بریښنالیک آدرس ته ولیږل شي.
په یاد ولرئ چې  LAبه وغواړي چې داسې شواهد وګوري چې ستاسو ماشوم د خپل  SENلپاره د هغه مالتړ څخه چې د زده
کړې عام ځایونه یې چمتو کولی شي ډېر مالتړ ته اړتیا لري .که تاسو غوښتنلیک ورکوئ نو  LAبه د دې معلوماتو لپاره ستاسو د
ماشوم ښوونځي ،نرسري یا کالج سره اړیکه ونیسي.
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 LAباید تاسو ته د شپږو اونیو په اوږدو کې په لیکلي بڼه ووایي چې آیا دوی ستاسو د ماشوم ارزونه کوي یا نه.
د  EHCاړتیا ارزونه کله اړینه ده؟
د ښوونځي یا د لومړیو کلونو ادارې اکثرا ستاسو ماشوم ته د  SENمالتړ له الرې مرسته ورکولی شي (په دې اړه زموږ الرښود
وګورئ) .دا پدې مانا ده چې ښوونځی له هغه مالتړ څخه چې ډیری نورو زده کونکو د دوی اړتیاو پوره کولو لپاره ته ورکول
کېږي ،اضافي یا بېل مالتړ چمتو کوي .ځینې وختونه نور مسلکي کسان به ستاسو د ماشوم په زده کړه کې د مرستې لپاره مشوره یا
مالتړ وکړي.
ځینې ماشومان د هغې مرستې څخه چې ښوونځي یې چمتو کولی شي اضافه مرستې ته اړتیا لري .سره له دې چې ښوونځي هڅه
کړې ،که ستاسو ماشوم پرمختګ نه کوي یا د زده کړې په وړاندې خنډ لري EHCNA ،کیدی شي بل ګام وي.
که چیرې یو ماشوم د زده کړې ستونزې یا داسې معلولیت لري چې د دوی د شاته پاتې کیدلو سبب ګرځي ،او تاسو باور لرئ چې
ښوونځی (یا کالج یا نرسري)د اړتیا وړمرستو د چمتو کولو توان نلري بیا نواړتیا ده چېد  LAڅخهغوښتنه وشي .که چیرې  LAباور
ولري چې ستاسو د ماشوم ځانګړي تعلیمي اړتیاوې کیدی شي د هغې مرستې په پرتله ډېرې مرستې ته اړتیا لري چې د زده کړې
یوه عامه اداراه یې کولی شي چمتو کړي ،دوی په الزمي ډول باید د  EHCاړتیاو ارزونه ترسره کړي.
که چیرې ماشوم یا ځوان ځانګړي زده کړې ته اړتیا ( )SENولري ،تاسو کولی شئ یوازې د  EHCد اړتیاو ارزونې غوښتنه
وکړئ .چېرته چې یوازې د روغتیایي یا ټولنیز پاملرنې اړتیاوې شتون ولري ،دا د تطبیق وړ ندی .په قانون کې ،یو ماشوم SEN
لري که چیرې دوی د زده کړې ستونزې یا معلولیت ولري چې د ځانګړي تعلیمي مالتړ ( )SEPچمتو کولو غوښتنه کوي.

د  2014ماشومانو او کورنیو قانون  20برخه ،یو ماشوم د ځانګړي تعلیمي اړتیاوو ( )SENلرونکی تعریف کوي که هغه "د زده
کړې ستونزه یا معیوبیت لري چې د هغه یا هغې لپاره د ځانګړي تعلیم چمتو کولو غوښتنه کوي".
یو ماشوم د زده کړې ستونزه لرونکی ګڼل کیږي که دوی:
•

په زده کړه کې د ورته عمر د ډیری نورو په پرتله د پام وړ لوی مشکل لري یا

•

معلولیت لري چې دوی د هغه ډول اسانتیاوو کارولو مخه نیسي یا منع کوي چې په عمومي ډول د ورته عمر نورو لپاره په
عام ښوونځیو کې یا د  16کلونو څخه وروسته عام بنسټونو کې چمتو کیږي.

د  2010مساواتو په قانون کې ,یو شخص د معلول په توګه طبقه بندي کیږي که چیرې دوی فزیکي یا رواني نیمګړتیا ولري چې د
عادي ورځني فعالیتونو د ترسره کولو په وړتیا باندې د پام وړ او اوږد مهاله منفي اغیزه ولري.
•

عادي ورځني د هغه څه معنی ده چې خلک یې په منظم ډول ترسره کوي ،د بیلګې په توګه تحرک ،جامې اغوستل یا
پاکول (فزیکي همغږي) ،او خبرې اترې.

•

اوږده مهاله معموال دا معنی لري چې نیمګړتیا باید لږترلږه یو کال دوام کړې وي یا یې تمه کیږي چې دومره به دوام
وکړي.

•

د پام وړ یعني کوچنی یا سطحي ندی.

•

فزیکي نیمګړتیا پدې که حسي ستونزې لکه د لید یا اوریدلو نیمګړتیاوې شامل دي.

•

ذهني نیمګړتیا پدې کې د زده کړې ستونزې ،آټیزم ،ډیسلیکسیا ،د وینا او ژبې ستونزې ،د پاملرنې د کموالي د هایپر
فعالیت اختالل ( )ADHDشامل دي.

د  SENDطرزالعمل کوډ وایي:

"د دې په پام کې نیولو کې چې ایا د  EHCاړتیا ارزونه اړینه ده که نه ،ځایي چارواکي باید پدې غور وکړي چې ایا داسې شواهد
شتون لري چې د سره د دې چې د لومړیو کلونو چمتو کونکي ،ښوونځي یا د  16څخه وروسته ادارې د ماشوم یا ځوان د ځانګړو
تعلیمي اړتیاو د پیژندلو ،ارزولو او پوره کولو لپاره اړونده او هدفمند اقدام کړی ،ماشوم یا ځوان د تمې وړ پرمختګ نه دی کړی".
()9.14
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تاسو ممکن د  LAیا نورو مسلکي کساننو څخه واورئ چې "قانوني ازموینې" ته مراجعه کوي .دا د ماشومانو او کورنیو قانون 36
( )8برخې ته اشاره کوي .کله چې تاسو د  EHCد اړتیاو ارزونې لپاره غوښتنه واستوئ ،د زده کړې ،روغتیا او ټولنیزې پاملرنې
څخه د متخصصینو یوه ډله به غوښتنلیک او ټول شواهد وګوري ترڅو وګوري چې آیا الندې ریښتیا دي:
ایا چمتو شوي معلومات دا ښیې چې ماشوم یا تنکی ځوان ممکن ځانګړي تعلیمي اړتیاوې ولري
ایا چمتو شوي معلومات ښیې چې دا ممکن الزمي ویچې د هغه مالتړ څخه چې په ښوونځي کې د السرسي وړ ده،ماشوم
ته اضافه مالتړ وکړي.
که دوی موافق وي چې:
 1.معلومات ښیي چې ماشوم یا تنکی ځوان ممکن ځانګړي تعلیمي اړتیاوې ولري
او
 2.معلومات ښیي چې ماشوم یا تنکی ځوان ممکن د هغه څه څخه چې په ښوونځي کې شتون لري ډیر مالتړ ته اړتیا لري
...
بیا به دوی موافقه وکړي چې د  EHCاړتیاو ارزونه ترسره شي ،مګر دا تضمین نه کوي چې  EHCPبه صادر شي.
ځینې وختونه  EHCارزونې په اړهموافقه کیږي مګر ارزونه ښیي چې ماشوم یا تنکی ځوان اضافي مرستې (او تمویل) ته اړتیا
نلري چې  EHCPیې راوړي .کیدای شي ارزونه دا وښیي چې ماشوم یا تنکی ځوان کولی شي د یو ښوونځي یا ادارېلخوا یې د
اضافي تمویل پرته مالتړ وشي(د مثال په توګه د  SENمالتړ).
په پیل کې چې هرڅومره ډېر معلومات چمتو شي ،هغومره د ارزونې د ترسره کیدلو چانس ډېرېږي .دا د شواهدو یوه برخه جوړوي
چې سورې به ورته کتنه وکړي .اندیښنې او د ښکېلو مسلکي کسانو لیست باید په واضح ډول بیان شي .په دې باندې تمرکز وکړئ
چې څرنګه د ماشوم اړتیاوې په کور کې د دوی په ژوند باندې اغیزه کوي .دا د هغه څه په پرتله چې ښکاري کیدی شي خورا
پیچلي وي ځکه چې والدین معموال ،پرته لدې چې په بشپړ ډول پدې پوه شي ،په کور کې او/یا له ښوونځي څخه بهر د خپل ماشوم
اړتیاو پوره کولو په اړه د مرستې لپاره خپلې الرې اختراع کوي یا ځانونه ورسره عیار کوي .دا کلیدي معلومات دي چې باید
شریک شي او ډیری وختونه بهر پاتې کیږي.
ایا زه باید لومړی د ښوونځي  /کالج  /د لومړیو کلونو ادارې سره خبرې وکړم؟
هو ،دا به ګټور وي چې  LAته د لیکلو دمخه د خپلو اندیښنو په اړه وغږیږئ .تاسو باید د اړونده ټولګي یا مضمون ښوونکي ،د
ښوونځي  SENCOیا په کالج کې هغه کس چې د  SENچمتو کولو مسولیت لري او مشر ښوونکي یا مدیر سره خبرې وکړئ.
څه پیښیږي که چیرې  LAپریکړه وکړي چې  EHCارزونې ته اړتیا نلري؟
 LAباید تاسو ته ووایي چې ولې داسې فکر کوي چې د  EHCارزونې ته اړتیا نلري (په لیکلي بڼه) .دا باید تاسو ته پدې اړه هم
ووایي:
· د ځانګړي تعلیمي اړتیاو او معلولینو محکمې ( )SENDISTته د اپیل حق او د اپیل کولو وخت کچه
· د اختالف خپلواکه حل او منځګړیتوب
· نور معلومات ،مشوره یا مالتړ څنګه ترالسه کړئ.
که تاسو د پریکړه سره موافق نه یاست SEND ،اډوایس سورې کولی شي تاسو ته ستاسو اختیارونه تشریح کړي.
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