Norfolk SEND
Partnership

Be to, mes:

♦ parengiame kiekvieno semestro naujienlaiškį
♦ mūsų interneto svetainėje pateikiame informacinius
lapelius

♦ užtikriname, kad būtų atsižvelgta į vaikų, paauglių ir

(Specialieji švietimo
poreikiai ir negalia)

tėvų / globėjų nuomonę derinant SEND politiką ir praktiką

Kreipkitės į mus:

Šiame informaciniame lapelyje
paaiškiname, kas esame ir kuo
galime jums padėti

Norfolk SEND Partnership
Information Advice and Support Service
148 Woodside Road
Norwich

NR7 9QL

Dirbame: 09:00-17:00 pirm.–penkt

Tel: 01603 704070
sendpartnership.iass@norfolk.gov.uk
www.norfolksendpartnershipiass.org.uk
Sekite mus Facebook
Disclaimer: This is a guide and should not be treated as legal advice. Although SEND Partnership
makes all reasonable efforts to ensure that the information contained in this booklet is accurate and up
to date at the time of publication we cannot accept responsibility suffered as a consequence of any
reliance placed upon it.

If you need this leaflet in another format or language please contact us
and we will do our best to help.
Norfolk SEND Partnership is an impartial and
confidential service funded by
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Mes teikiame informaciją, konsultaciją ir pagalbą
vaikams, paaugliams ir tėvams ir (arba) globėjams apie Pagalbos specialiųjų švietimo poreikių ir negalią turintiems asmenims tarnybą (angl. Special Educational Needs and Disabilities (SEND)). Ši tarnyba teikia sveikatos priežiūros ir socialinės rūpybos paslaugas, susijusias su švietimu

Mes esame norviče įsikūrusi nemokamas, konfidencialias ir nešališkas paslaugas teikianti specialiai šiuo tikslu
įsteigta tarnyba, kurios savanoriai dirba visoje šalyje. Mūsų
tarnybos personalo darbuotojai ir savanoriai yra savarankiškai apmokyti SEND tarnyboje.

Mes turime valdymo grupę, kurią sudaro tėvai ir vietos
savanorių grupių, Vaiko teisių apsaugos tarnybos, Tėvų ir
globėjų forumo, mokyklų, švietimo ir socialinės rūpybos bei
sveikatos priežiūros įstaigų atstovai. Kartu mes planuojame,
kokias paslaugas pasiūlysime įvairiose Norfolko vietose.

Mes galime suteikti jums informacijos apie:
♦

įstatymus dėl specialiųjų švietimo poreikių (angl. Special Educational Needs (SEN)) ir negalios, sveikatos
priežiūros ir socialinės rūpybos, kai šie klausimai yra
susiję su švietimu

♦

vietos lygmens politiką ir priemones

♦

asmeninį biudžetą ir bendrą darbą (personalizavimą)

♦

programą „Vietos valdžios pasiūlymas“

♦

švietimo, sveikatos priežiūros ir socialinės rūpybos
planus (angl. EHCP) ir SEN ataskaitas

♦

perėjimą nuo ataskaitos iki EHC plano parengimo arba
švietimo etapus, – tai vadinama pereinamuoju laikotarpiu

♦

tarpininkavimą ir ginčų sprendimą, teismo paslaugas
dėl specialiųjų švietimo poreikių ir negalios klausimų, ir
skundų pateikimo tvarką

Konsultacijos apie:
♦

informacijos surinkimą, supratimą ir aiškinimą bei
pritaikymą jūsų konkrečiai situacijai

♦

kitas tarnybas, kurios gali suteikti informaciją,
konsultacijas ir pagalbą

♦

tai, ką daryti, kai kažkas nesiseka

♦

tai, kaip gauti didžiausios naudos iš susirinkimo

Pagalba, skirta padėti:
♦

pasiruošti susirinkimams ir juose dalyvauti

♦

paruošti raštus

♦

suprasti ataskaitas

♦

parengti ir įgyvendinti EHC planą ir parengti metines
ataskaitas

♦

sutikimo ir pašalinimo atvejais

♦

taikyti nuostatą dėl vyresnių nei 16 metų amžiaus asmenų

♦

bendradarbiauti su mokyklomis ir vietos valdžios institucijomis siekiant užmegzti glaudžius ryšius

