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SEND
Pratik Belgesi 2015 ve Çocuk
ve Aileler Kanunu 2014
Yıllık İnceleme
Annual Review
Yerel Yönetim, her 12 ayda bir çocuğunuzun / gencinizin (C / YP) Planını gözden
geçirmelidir. Bir inceleme sırasında, çocuk veya gencin, anne-babanın, bakıcıların ve
profesyonellerin, ilerlemesini inceler.

Emel / Amaç
Aspirations
Örneğin bir şeye ulaşmak için bir umut ya da hırs vardır. Koleje gitmek, mümkün
olduğunca bağımsız olmak, arkadaş bir daireye sahip olmak vb. Gibi. Çok gençken gerçekçi
olmak zorunda değildirler, ancak çocuk büyüdükçe yetenekli olacaklarına daha yakın
olmalılar. Gerçekten / başarmak için.

Çocuk / GençKişi
C/YP
Çocuklar ve Gençler
Genç bir kişi, zorunlu okul çağı 16dır. Ama 25 yaşın altındaki kişidir. Okul yılının Haziran
ayının son cuma günü öncesinde 16 yaşında olması gerektiği anlamına gelir . Referans
kolaylığı için, gençlere Uygulama Yasasında 16 yaşın üstünde olduğu söylenmektedir.

Klinik Başlama Grubu (CCGs)
Clinical Commissioning Groups (CCGs)
NHS İngiltere'nin gözetiminde olan CCGS, çoğu yerel ve yerel NHS hizmetinin planlanması
ve satın alınmasından sorumlu olan NHS kuruluşlarıdır. Hizmetlere OT, SALT, Physio vb.
Dahildir. Üyeler, tüm GP hekimlerini ve hemşireler ve danışmanlar gibi diğer profesyonelleri
içerir.

Contact: 07516 662315 Email:info@ourvoiceenfield.org.uk or chat to us on

facebook.com/ourvoiceenfield
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(SEND) Özel Eğitim
İhtiyaçları ve Engelli Şifre Uygulaması
SEND Code of Practice (SEND Code or SEND CoP)
Özel Eğitim Kuralları, 2014 Çocuk ve Aileler Yasası'nın 3. bölümüyle ilgili kanunu
açıklamaktadır. Özel eğitim gereksinimleri olan çocuklar ve gençler ile ilgilidir.

Ortak Karar Alma
Co-Production
Çocukların, gençlerin, ailelerin ve profesyonellerin, çocukları etkileyen kararlara tamamen
karışmış ve bu kararlardan sorumlu olduklarını hissetmelerini sağlayacak bir şekilde
çalışarak, bu kararlara sahip olduklarını çocuğa hissettiriyorlar.

Engellilik
Disability
Normal günlük aktivitelerini yapabilmeleri için önemli ve uzun vadede (genellikle 12 aydan
fazla) olumsuz bir etkiye sahip olan fiziksel veya zihinsel engelleri varsa, bu kişiler kanunen
özürlü olarak görülür.

EHC planı (Eğitim, Sağlık ve Bakım Planı)
EHCPs
EHC planı (Eğitim, Sağlık ve Bakım Planı), çocuğunuzun yapamayacağı şeyleri ve yaptıkları
şeyi açıklayan yasal bir belgedir; Hayattan ne istiyorlar ve bunun gerçekleşmesi için hangi
desteğin yerine getirilmesi gerektiği, yetişkin olduklarında ne zaman hazırlanmalarına
yardımcı olmalı.

Yerel Teklif
Local Offer
Yerel yetkili makamların web sitesinde yer alan ve bir yerde, SEN bulunan ya da engellenen
bölgedeki çocuklar ve gençler için eğitim, sağlık ve sosyal bakım alanında neler mevcut
olduğunu açıklayan Yerel Teklif yayınlamalıdır.

Yerel Bölge
Local Area
Yaşadığınız bölgede, yerel hizmetlerin bulunduğu (çöp, sokak aydınlatması, barınma,
parkların bakımı vb.) gibi hizmet ve servislerin bulunduğu yasal bir kuruluştur.

Yerel Yönetim / Konsey
Local Authority/Council
Belediye / yerel yönetim, yaşadığımız bölgede belediye vergisi, sokak aydınlatması, barınma
parkların bakımı ve çöp toplama gibi hizmetleri
sağlamaktan sorumlu bir yasal kuruluştur.

Our Voice

Uzlaşma
Mediation
EHC ihtiyaçları değerlendirmeleri ve planları üzerine ebeveynler / gençler ile yerel makamlar
arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesine yardımcı olmak için (yerel yönetim tarafından
ödenen bedeller gibi) ebeveynlere ücretsiz bağımsız, yasal bir hizmettir.
Ebeveynler veya gençler, verilen kararlardan memnun değillerse hizmeti kullanabilirler:
• EHC ihtiyaç değerlendirmesi gerçekleştirmeli ve bir EHC planı hazırlanmalı.
• Nihai EHC planını veya değiştirilmiş planını aldıktan sonra,
• Bir EHC planını değiştirmeme kararı sonrasında veya,
• EHC planını kaldırma kararı planlaması yapılmalı.
Birinci Seviye Mahkemeye itirazda bulunup bulunmamaya karar vermeden önce bu
hizmeti kullanmalıdırlar.
Sağlık ve Sosyal Bakım ile ilgili olarak, her bir ajans kendi itiraz prosedürüne sahip olacak.

İhtiyaçlar
Needs
Yollarda bulunan barierler, zor engeller, engelli bir çocuğun yapmasını engelleyen geçitler
olabilir. Örneğin. Birisi tekerlekli sandalye kullanıcısıysa, yollardaki engellerle zor anlar yapar ve
ulaşımı zorlaşır, ihtiyaçlarını gerçekleştiremez duruma gelir. Bu da engellinin psikolojik olarak
toplumdan uzaklaşmasını sağlar ve kendini topluma kapatır, yalnızlık duygusu içine girer.

Eğitim, Sağlık ve Bakım Değerlendirmesi İhtiyacı
EHC Needs Assessment
Bir EHC ihtiyaç değerlendirmesi, çocuğun – genç kişinin mevcut yetenekleri ve benzer
yaştaki diğerlerinin tipik olarak neler yapabileceği arasındaki "boşlukları" anlamanın bir
yoludur.

Sonuçlar
Outcomes
Sonuç anlamına gelir; çocuğun – genç kişinin şu anda yapamadığı, ancak yardım ve
desteğiyle, gelecekte yapabilecektir. Örneğin. Ben kaşık yapıyordum ve kaşık tutuyorum ve
kendimi 6 yaşındayken besliyorum ya da 15 yaşıma geldiğimde kekleri tek başıma pişirecek
yemek tarifleri okuyor ve takip ediyorum..
Genellikle daha uzun süreli (12 aydan fazla) ve çocuğun – genç kişinin özlemlerine
yönelik çalışmalarına yardımcı olmalıdırlar. Ayrıca, çocuğun – genç kişinin ve ebeveynlerin
anlayabileceği şekilde yazılmışlardır.

Kişisel Bütçe
Personal Budgets or PBs
EHC'ye dönüşen ya da EHC'ye sahip olan gençlerin ve ailelerin kişisel bütçelerini talep etme
hakları var, ancak bunun için otomatik olarak bir hakka sahip değiller. Bu, mahalli idare
tarafından, ana-baba veya genç kişinin sonuçlarını elde etmelerinde onlara yardım etmesi
için verilmesi veya bu vasıflara sahip olması için kabul edilen miktardır. EHC planında
yazılmış yardım veya desteği satın almak için kullanılmalıdır.
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Merkezli Kişi
Person Centred
Kişi merkezli olmak "bir insanı dinleyip anlamak, kişinin düşüncelerini, ne hissettiklerini,
anlatmak istedikleri şeyleri kendi bakış açısıyla düşünmek, onlarla yardımcı olmak amacıyla
destek planı hazırlamak ve hayatlarıyla ilgili kararların alınıp, düşünce ve hedef merkezlerine
yerleştirmektir.”

Hüküm / Müdahale
Provision
Müdahale; ihtiyacı karşılamak için gerekli; Physio gibi bir hizmetten destek, ekipman gibi bir
kaynak veya küçük gruplu çalışma veya bir dostum sistemi gibi bir yaklaşım veya strateji.

Özel Eğitim İhtiyaçları ve Engellilik (SEND)
SEND
Özel Eğitim İhtiyaçları ve Engellik. Bir çocuğun, öğrenme güçlükleri veya engelliliği varsa,
özel eğitime ihtiyaç duymaları durumunda özel eğitime ihtiyaçları vardır.
Onlar öğrenme güçlükleri veya sakatlıkları varsa;
• Aynı yaştaki diğerlerinin çoğunluğundan daha fazla öğrenme güçlüğü çekiyor veya,
• Aynı yaştaki diğer insanlar için genel olarak sağlanan türden faydalanmayı engelleyen
bir engeli vardır.

Özel Eğitim İhtiyaçları ve Engellilik Destek
SEND Support
Bir öğrencinin Özel Eğitim İhtiyaçlarına sahip olduğu tespit edildiğinde, okullar öğrenme
engellerini kaldırmak için harekete geçmeli ve etkin bir özel eğitim hükmü koymalıdır. Eğitim
Ayarları, bir anne - babanın Gönderim Desteği altındaysa / Gönderim Destek Kaydı'nda
ebeveynleri / velileri bilgilendirmelidir.

Hedefler
Targets
Bunlar tipik olarak kısa vadeli sonuçlar veya daha küçük hedef / hedeflerin 12 aydan kısa
süreleridir. Düzenli / dönemsel olarak gözden geçirilebilecekleri ve EHCP üzerinde
anlaşmaya varılan daha uzun vadeli sonuçların elde edilmesine katkıda bulunacakları Okul
Düzeyinde Plan'da oturmaları gerekir.

İnceleme Toplantısı / Dönüşüm Toplantılarını Aktar
Transfer Review Meeting/Conversion Meetings
Anne – babanın Eğitim Gereksinimi beyanı varsa, Ebeveyn / Yetkililer, anne - baba ve o
çocuğa yönelik çalışan profesyoneller ile engellinin gereksinimleri ve yapmak istedikleri
konusunu görüşmek üzere bir ihtiyaç değerlendirme Toplantısı yapılmalıdır (Bölüm A Planı)
yanı sıra o çocuğun ihtiyaçları ve istekleri hedeflenmelidir.
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