تعلیم ،صحت اور نگہداشت کی ضروریات کی تشخیص ()EHCNA

 EHCکی تشخیص کی ضرورت کیا ہے؟
تعلیم ،صحت اور نگہداشت کی ضروریات کا جائزہ ( )EHCNAبچے کی تعلیم ،صحت اور دیکھ بھال کی ضروریات کا جائزہ ہے۔
 EHCPحاصل کرنے کا یہ پہال قدم ہے۔  EHCPکے نتیجے میں خصوصی تعلیمی ضروریات ( )SENوالے بچے کے لیے اضافی
مدد اور فنڈنگ ہو سکتی ہے۔
ضروریات کا جائزہ آپ کا بچہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا اور اس کو خصوصی مدد کی ضرورت کے بارے میں
معلومات اکٹھی کرتی ہے۔
اس میں آپ ،آپ کے بچے یا نوجوان فرد ،ابتدائی سالوں کی ترتیب ،اسکول یا 16کی اسامی کے ادارے اور دیگر پیشہ ور افراد کی
معلومات شامل ہیں جو آپ کے بچے کے ساتھ کام کرتے ہینیا ان کی مدد کرتے ہیں۔
ضروریات کا اندازہ یہ دیکھنا ہے کہ آیا آپ کے بچے یا نوجوان کو تعلیم ،صحت اور نگہداشت کے منصوبے ( )EHCPکی
ضرورت ہے۔
EHCNAکو انجامدینے کا عمل قانون (چلڈرن اینڈ فیملیز ایکٹ  ،2014سیکشن  )1( 36سے ( ))11میں درج ہے۔
 EHCکی ضرورتوں کی تشخیص کا عمل کیسے شروع ہوتا ہے؟
یہ چلڈرن اینڈ فیملیز ایکٹ  ،2014سیکشن  )1( 36میں پایا جا سکتا ہے:
 .36تعلیم ،صحت اور دیکھ بھال کی ضروریات کا اندازہ:
( )1انگلینڈ میں مقامیمقتدر سے  EHCکو محفوظ کرنے کے لیے ایک درخواست کسی بچے یا نوجوان کے لیے اسسمنٹ کی
ضرورت ہے بچے کے والدین ،نوجوان فرد یا اسکول یا  16کی اسامی کے ادارے کی جانب سے کام کرنے واال شخص مقتدر کو
دے سکتا ہے۔ .
مندرجہ ذیل لوگ  EHCکی ضرورت کے تعین کے لیے ایک باضابطہ درخواست کر سکتے ہیں ایک والدین ،ایک نوجوان جو خود
 16سال سے زیادہ ہے یا اسکول یا کالج۔
اگر آپ خود درخواست کر رہے ہیں ،تو آپ کو ہماری ویب سائٹ پر ہماری ٹیمپلیٹ لیٹر اور چیک لسٹ مفید معلوم ہو سکتی ہے۔
آپ کو اپنے بچے کی مشکالت کی وضاحت کرنی چاہیے ،آپ کے بچے کو پہلے سے ملنے والی اضافی مدد کی وضاحت کرنی
چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ کے بچے کو مزید مدد کی ضرورت ہے۔
آپ کا خط اس پر بھیجا جائے گا:
learnerssupport.triage@surreycc.gov.uk

سرے کی مقامی پیشکش کی ویب سائٹ پر 'والدین اور دیکھ بھال کرنے والے' کے تحت 'تعلیم ،صحت اور نگہداشت کے منصوبے کی
تشخیص (نوجوان فرد ،والدینیا نگہداشت کرنے والے) کے لیے درخواست فارم' بھی ہے پھر ' 'EHCPپھر 'میں EHCکی ضروریات
کے تعین کے لیے کیسے پوچھ سکتا ہوں ?باکس  .فارم اسی ای میل ایڈریس پر بھیجا جائے گا۔
یاد رکھیں کہ  LAاس بات کا ثبوت دیکھنا چاہے گا کہ آپ کے بچے کو اپنے  SENکے لیے مرکزی دھارے کی تعلیم کی ترتیب
سے زیادہ مدد کی ضرورت ہے۔ اگر آپ درخواست دے رہے ہیں تو  LAاس معلومات کے لیے آپ کے بچے کے اسکول ،نرسرییا
کالج سے رابطہ کرے گا۔
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 LAکو آپ کو چھ ہفتوں کے اندر تحریری طور پر بتانا چاہیے کہ آیا وہ آپ کے بچے کا اندازہ لگانے جا رہے ہیں۔
 EHCکی ضرورت کی تشخیص کب ضروری ہے؟
اسکول یا ابتدائی سالوں کی ترتیب اکثر آپ کے بچے کو SENحمایت کے ذریعے مدد دے سکتی ہے (اس پر ہماری رہنمائی
دیکھیں)۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسکول ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے زیادہ تر دوسرے شاگردوں کو فراہم کردہ اس سے
اضافییا مختلف فراہم کرتا ہے۔ بعض اوقات دوسرے پیشہ ور آپ کے بچے کو سیکھنے میں مدد کرنے کے لیے مشورہ یا مدد دیں
گے۔
کچھ بچوں کو اسکول سے زیادہ مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کا بچہ ترقی نہیں کرتا ہے یا اسے سیکھنے میں رکاوٹ ہے،
اسکول کی ہر کوشش کے باوجود EHCNA ،اگال مرحلہ ہوسکتا ہے۔
اگر کسی بچے کو سیکھنے میں دشوارییا معذوری ہے جو اسے روک رہی ہے اور آپ کو یقین ہے کہ اسکول (یا کالج یا نرسری) وہ
حمایت اور مدد فراہم کرنے کے قابل نہیں ہے جس کی ضرورت ہے ،تو  LAسے درخواست کی جانی چاہیے۔  LAکو  EHCکی
ضروریات کا جائزہ لینا چاہیے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچے کی خصوصی تعلیمی ضروریات کو مرکزی دھارے کی تعلیم
کی ترتیب سے زیادہ مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے۔
آپ صرف  EHCکی ضروریات کی تشخیص کے لیے پوچھ سکتے ہیں اگر بچے یا نوجوان کو خصوصی تعلیم کی ضرورت ہو ،یا
ہو سکتی ہے ()SEN۔ یہ وہاں الگو نہیں ہوتا جہاں صرف صحت یا سماجی نگہداشت کی ضروریات ہوں۔ قانون میں ،ایک بچے کو
 SENہوتا ہے اگر اسے سیکھنے میں دشوارییا معذوری ہو جس میں خصوصی تعلیمی فراہمی ( )SEPکی ضرورت ہوتی ہے۔
چلڈرن اینڈ فیملیز ایکٹ  2014کا سیکشن  ،20کسی بچے کیخصوصی تعلیمی ضروریات( )SENکے طور پر تعریف کرتا ہے اگر
اسے "سیکھنے میں دشوارییا معذوری ہے جو اس کے لیے خصوصی تعلیم کی فراہمی کا مطالبہ کرتی ہے"۔
ایک بچے کو سیکھنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر وہ:
•

ایک ہی عمر کے دوسروں کی اکثریت کے مقابلے میں سیکھنے میں نمایاں طور پر زیادہ دشواری ہوتی ہے یا

•

ایک معذوری ہے جو انہیں اس قسم کی سہولیات کا استعمال کرنے سے روکتی ہے یامزاحمت کرتی ہے جو عام طور پر
مرکزی دھارے کے اسکولوں یا  16کی اسامی کے اداروں میں اسی عمر کے دوسروں کے لیے فراہم کی جاتی ہے۔

ایکویلٹی ایکٹ  2010میں ،کسی شخص کو معذور قرار دیا جاتا ہے اگر اس میں کوئی جسمانییا ذہنی خرابی ہو جس کا کسی شخص
کی روزمرہ کی معمول کی سرگرمیوں کو انجام دینے کی صالحیت پر کافی اور طویل مدتی منفی اثر پڑتا ہے۔
•

عام روزمرہ سے مراد وہ چیزیں ہیں جو لوگ مستقل بنیادوں پر کرتے ہیں ،مثالً نقل و حرکت ،لباس پہننا یا صفائی کرنا
(جسمانی ہم آہنگی) ،اور بات چیت کرنا۔

•

طویل مدتی کا عام طور پر مطلب یہ ہے کہ خرابی کم از کم ایک سال تک چلنی چاہیے تھییا اس کی توقع کی جانی چاہیے۔

•

اہم مطلب نا بالغ یا معمولی نہیں ہے۔

•

جسمانی خرابی میں حسی مشکالت جیسے بصرییا سماعت کی خرابی شامل ہے۔

•

دماغی خرابی میں سیکھنے کی مشکالت ،خود تسکینی ،پَڑھنے کی اہلیت میں کَمی،بول اور زبان کی مشکالت ،توجہ کی
کمیبیش فعال کی خرابی( )ADHDشامل ہیں۔
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 SENDکوڈ آف پریکٹس میں کہا گیا ہے:
"اس بات پر غور کرتے ہوئے کہ آیا EHCکو تشخیص کی ضرورت ہے ،مقامیمقتدر کو اس بات پر غور کرنا چاہئے کہ آیا اس بات
کا ثبوت موجود ہے کہ ابتدائی سالوں کے فراہم کنندہ ،اسکول یا  16اسامی کے ادارے نے خصوصی تعلیمی ضروریات کی شناخت،
تشخیص اور ان کو پورا کرنے کے لیے متعلقہ اور بامقصد کارروائی کی ہے۔ بچہ یا نوجوان ،بچے یا نوجوان نے متوقع ترقی نہیں
کی ہے۔" ()9.14
آپ LAیا دیگر پیشہ ور افراد کو 'قانونی ٹیسٹ' کا حوالہ دیتے ہوئے سن سکتے ہیں۔ یہ چلڈرن اینڈ فیملیز ایکٹ )8( 36 ،کا حوالہ دیتا
ہے۔ جب آپ  EHCکی ضروریات کی تشخیص کی درخواست بھیجیں گے تو تعلیم ،صحت اور سماجی نگہداشت سے تعلق رکھنے
والے پیشہ ور افراد کا ایک گروپ درخواست اور تمام شواہد کو دیکھے گا کہ آیا درج ذیل درست ہیں:
آیا فراہم کردہ معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ بچے یا نوجوان کو خصوصی تعلیمی ضروریات ہو سکتی ہیں۔
آیا فراہم کردہ معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ اسکول میں جو کچھ دستیاب ہوگا اس سے اوپر بچے کے لیے اضافی مدد
فراہم کرنا ضروری ہوسکتا ہے۔
اگر وہ متفق ہیں کہ:
 .1معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ بچے یا نوجوان کو خصوصی تعلیمی ضروریاتہو سکتی ہیں۔
اور
 .2معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ بچے یا نوجوان کو زیادہ مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے جو اسکول میں دستیاب ہے...
پھر وہ  EHCکی ضرورتوں کا جائزہ لینے پر راضی ہوں گے ،لیکنیہ اس بات کی ضمانت نہیں دیتا کہ  EHCPجاری کیا
جائے گا۔
بعض اوقات  EHCکو تشخیص کی ضرورت پر اتفاق ہوتا ہے لیکن تشخیص سے پتہ چلتا ہے کہ بچے یا نوجوان کو اس
اضافی مدد (اور فنڈنگ) کی ضرورت نہیں ہے جو  EHCPالئے گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ تشخیص سے پتہ چلتا ہو کہ بچے یا
نوجوان کو بغیر کسی اضافی فنڈ کے سکول یا سیٹنگ کے ذریعےحمایت کی جا سکتی ہے (یعنیSENحمایت پر)۔
شروع میں فراہم کردہ مزید معلومات تشخیص کے آگے جانے کے امکانات کو بہتر بناتی ہیں۔ یہ اس ثبوت کا حصہ ہے جسے
سرے دیکھے گا۔ خدشات کو واضح طور پر بیان کیا جانا چاہئے اور اس میں شامل پیشہ ور افراد کی فہرست ہونی چاہئے۔ گھر
میں بچے کی ضروریات ان کی زندگی پر پڑنے والے اثرات پر توجہ دیں۔ یہ اس سے زیادہ مشکل ہو سکتا ہے جتنا کہ لگتا ہے
کہ والدین کے لیےیہ عام بات ہے کہ وہ اپنے بچے کی گھر اور/یا اسکول سے باہر مدد کرنے کے لیے اپنے بچے کی
ضروریات کو پورا کرنے کے لیےمطابقت کر لیتے ہینیا اپنے طریقے ایجاد کر لیتے ہیں ،اس بات کو مکمل طور پر سمجھے
بغیر۔ یہ اشتراک کرنے کے لیے کلیدی معلومات ہے اور اکثر اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔
کیا مجھے سب سے پہلے اسکول /کالج /ابتدائی سالوں کی ترتیب سے بات کرنی چاہیے؟
ہاں LA ،کو لکھنے سے پہلے اپنی پریشانیوں کے بارے میں بات کرنا مددگار ثابت ہوگا۔ آپ کو متعلقہ کالس یا مضمون کے
استاد ،اسکول SENCOیا SENکی فراہمی کے ذمہ دار کالج کے فرد اور ہیڈ ٹیچریا پرنسپل سے بات کرنی چاہیے۔
اگر  LAفیصلہ کرتا ہے کہ  EHCکو تشخیص کی ضرورت ہے تو کیا ہوگا؟
 LAکو آپ کو بتانا چاہیے کہ وہ کیوں سوچتا ہے کہ  EHCکو تشخیص کی ضرورت نہیں ہے (تحریری طور پر)۔یہ آپ کو اس
کے بارے میں بھی بتانا ضروری ہے:
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•

سپیشل ایجوکیشنل نیڈز اینڈ ڈس ایبلٹی ٹربیونل ( )SENDISTمیں اپیل کرنے کا آپ کا حق اور اپیل کرنے کے لیے
وقت کی حد

•

آزادانہ اختالف کا حل اور ثالثی۔

•

مزید معلومات ،مشورہ یا مدد کیسے حاصل کی جائے۔

اگر آپ اس فیصلے سے متفق نہیں ہیں تو مشورہ بھیجیں سرے آپ کو آپ کے اختیارات کی وضاحت کر سکتا ہے۔
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