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Apoiar crianças e jovens (0-25 anos) com Necessidades
Educacionais Especiais e suas famílias
Necessidades Educacionais Especiais e Deficiências
A sua criança ou adolescente está sendo transferido para uma nova escola /colégio ou Post 16 (educação
depois dos 16 anos) neste mês de setembro?
Eles têm um Education and Health Care Plan - EHCP (Plano de Educação, Saúde e Cuidados) ou uma
Declaração de Necessidades Educacionais Especiais?
Você recebeu uma declaração/EHCP final/modificada com o nome da nova escola ou colégio para o mês de
setembro?
Caso não tenha recebido, por favor entre em contato conosco para que possamos orientá-lo(a) sobre o que
fazer.
Telefone: 01603 704070 ou
Email: sendpartnership.iass@norfolk.gov.uk

Informações para os Jovens
Pessoas no Ensino Superior ou em Treinamento



Você tem um LDA (Avaliação das Dificuldades de Aprendizado)?



Você continuará no Ensino Superior ou em Treinamento a partir do dia 1o de setembro de
2016?



Você sabe se os planos da EHC (Plano de Educação, Saúde e Cuidados) estão substituindo
os planos da LDA ?

Jovens que tem um LDA e que continuarão a estudar ou a fazer treinamento a partir do dia 1o
de setembro de 2016 devem ter um Plano de EHC até essa data, caso precisem de um.


Se você tiver um LDA, você pode solicitar uma avaliação de EHCP



A Autoridade Local deve considerar um pedido de avaliação das necessidades de EHC



Se a Autoridade Local concordar em autorizar a avaliação de necessidades, ela deverá avaliar
as suas necessidades Educacionais Especiais e de Assistência Médica e Social

Contato para aconselhamento :
Norfolk SEND Partnership

Telefone: 01603 704070 or

Scope Independent Support Service

Telefone da linha de ajuda: 0808 800 3333

O Papel de um Profissional de Saúde Indicado
Qual é o papel do Profissional de Saúde Indicado?

O Profissional de Saúde Indicado é o
principal ponto de contato entre o
NHS local e a Autoridade Local e
deve facilitar o processo do Plano de
Educação, Saúde e Cuidados (EHCP)
e a condução dos sistemas de saúde
locais.

O Profissional de Saúde Indicado
para crianças e jovens (até 25 anos)
com necessidades educacionais especias e/ou deficiências (SEND) ajuda os cinco CCGs (Clinical Commissioning Groups ) espalhados por
Norfolk e Waveney a cumprir suas
responsabilidades com as crianças
e jovens com SEND, através do
cumprimento da Lei Da Criança e da
Família de 2014.

Essa função é conhecida por
nomes diferentes nos
serviços para crianças e adultos?
Não, o Profissional de Saúde Indicado
cobre ambos os serviços e, mesmo
que sejam organizados pelo CCG de
Great Yarmouth e Waveney, eles funcionam em todos os CCGs de Norfolk:

O Profissional de Saúde Indicado
fornece o ponto de contato às Autoridades Locais, instituições de ensino dos primeiros anos, escolas e
faculdades que buscam aconselhamentos sobre crianças e jovens
que possam ter SEND.





Esse cargo também fornece o ponto
de contato para corpos clínicos de
comissionamento e prestadores de
cuidados de saúde, a fim de aplicar
os processos e assegurar que seja
fornecida uma notificação adequada
à autoridade local das crianças que
possam ter SEND.




Great Yarmouth and Waveney
(Health East) CCG
Norwich CCG
West Norfolk CCG
South Norfolk CCG
North Norfolk CCG

Outras funções profissionais de saúde
podem ser encontradas no site da
Norfolk SEND Local Offer :
www.norfolk.gov.uk/children-andfamilies/send-local-offer/health/rolesof-health-professionals

Uma inclusão de um barômetro em Norfolk —
Por favor, note que esta matéria, que saiu no informativo da primavera , foi escrito pela Autoridade Local.
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Pesquisa sobre crianças que não estão na escola
O que isso significa?

dida.

O National Children’s Bureau
(NCB) está interessado em
saber mais sobre as experiências de
aprendizagem e educação de sua criança. Gostaríamos de conversar com
você e sua criança para saber
suas opiniões sobre isto.

Por que o NCB quer conversar com
as famílias?
Esta é uma ótima oportunidade para
você compartilhar suas experiências e fazer a diferença na
educação das crianças. Estamos
conversando com várias famílias
na Inglaterra. Iremos compartilhar
essas experiências em um relatório para ajudar as pessoas a entenderem
como as coisas poderiam ser feitas de
modo diferente para o aprendizado e educação de outras crianças.

O que isso envolve?
Duas pesquisadoras chamadas
Bekah e Amy irão se encontrar
com você e sua criança em algum lugar que seja conveniente
para você. Se precisar gastar em
viagem, nós podemos reembolsálo(a). Por isso, guarde os recibos
de transporte.

Somos uma organização independente
que trabalha com e para as crianças. Não
trabalhamos para escolas ou para o
council (câmara municipal) local. Isso significa que você pode nos contar o que
realmente pensa!

Iremos perguntar a vocês algumas
questões sobre os períodos em que a sua
criança tem frequentado ou não a escola.
Você não precisa falar sobre o que não
quer. Nós podemos conversar juntos ou
individualmente, e você também pode
trazer um acompanhante para apoiá-lo(a)
se quiser.

Se a sua criança não tem uma vaga na
escola, não é educada em casa ou não
tem sido educada por mais de 4 semanas (contando com alguma situação passada), nós estaremos
muito interessados em
conversar com você.
Por favor, diga-nos sobre participar como uma família.

Nossas conversas levarão
aproximadamente 40 minutos e
estarão cheias de atividades divertidas para a sua criança!
Como forma de agradecimento, iremos
oferecer um cupom de £20 a
cada um de vocês. Você
pode gastar o cupom em
várias lojas diferentes .

Você pode nos dizer se está interessado(a) em participar ou seu tem alguma dúvida entrando em contato com
a Bekah pelo número 0207 833 6811
ou pelo email
rryder@ncb.org.uk

Será uma pesquisa confidencial?

O NCB trabalha com crianças para as
crianças. Você pode encontrar mais
informações sobre o NCB no nosso
site
www.ncb.org.uk

Não iremos usar o seu nome e nem o
nome da sua criança no nosso relatório.
Ninguém irá saber o que nos contou, e
também não iremos revelar com quem
conversamos. No entanto, se
acharmos que sua criança, você
ou outra pessoa está correndo
risco, iremos comunicar a pessoa responsável por questões de
proteção da NCB. Em todo caso, iremos
lhe comunicar se iremos tomar tal me-
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Você gosta de ajudar outras pessoas? Você é um bom ouvinte?
Já pensou em trabalhar como voluntário ?
Você poderia trabalhar como voluntário apoiando os jovens e pais de crianças com necessidades educacionais especiais e deficiências?
Faça uma verdadeira diferença para os jovens e pais de crianças com
SEND. Para mais informações, entre em contato conosco pelo telefone
01603 704070
O Norfolk SEND Partnership é um serviço imparcial financiado pelo Norfolk
County Council
Estamos oferecendo um curso de treinamento gratuito no Woodside Centre
Community Hub, Witard Road, Norwich NR7 9XD. O curso dura 9 semanas
e acontece às quintas-feiras dos dias

8, 22 e 29 de setembro,
6 e 13 de outubro e 3, 10, 17 e
24 de novembro de 2016, das 9h30 às 15h30 (exceto nos feriados)
Para mais informações, acesse o nosso site:
Admissão 2017 - Aprendizado Individual para uma vida independente
A escola The Wherry School foi fundada por um grupo estabelecido e bem conceituado de provedores de ensino, especialistas em autismo e profissionais de
saúde da Parkside Community Trust, da Autism Anglia and Community Assessment
e do Therapy Services (CATS), os quais se tornaram a The Wherry School Trust . Em 2014, a Trust
apostou com sucesso no DfE (Departamento de Educação) a fim de estabelecer a The Wherry
School para crianças e jovens de 4 a 19 anos com transtorno do espectro autista.
Nós unimos educação , assistência médica e apoio familiar para garantir os melhores resultados
para cada estudante.
Como instituto, podemos oferecer um programa personalizado para cada estudante , baseado em
suas próprias necessidades específicas, incluindo um National Curriculum (programa escolar
nacional) devidamente diferenciado.
Trabalhando como indivíduo com cada estudante e apoiando seus desenvolvimentos, podemos
ajudá-los a se conectar com o mundo no qual irão viver e trabalhar.
Por favor, não hesite em nos contatar caso tenha qualquer dúvida .
Email:
information@thewherryschool.co.uk
Barry Payne
Presidente da The Wherry School Trust

A Norfolk SEND Partnership é um serviço financiado pelo Norfolk County Council, que trabalha
com o setor voluntário e outros profissionais para ajudar os jovens e os pais/cuidadores de crianças com necessidades educacionais especiais e deficiências.
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Se eu não concordar?
1.

Recomenda-se manter um bom relacionamento com a creche, a escola e a faculdade.
Primeiramente, converse com o funcionário da creche ou com o professor sobre a sua preocupação. Se não houver melhoras, converse com o SENCO (coordenador de necessidades
educacionais especiais) da escola ou faculdade. Eles escutarão suas preocupações e poderão apoiar o professor para trabalhar de forma diferente. Se for reclamar, você precisa ser
claro(a) para levar a sua reclamação adiante.

2.

Se ainda assim as coisas não melhorarem, então você pode escrever ao diretor. Se mesmo
assim você não estiver satisfeito(a), escreva aos “School Governors”. Todas as escolas devem
publicar seus procedimentos de reclamações nos seus sites. Você pode pedir uma cópia.

3.

Se a escola ou faculdade é mantida pela Autoridade Local, o próximo passo é falar com a
Compliments and Complaints Team (equipe de Elogios e Reclamações) da Autoridade Local.
Email: complimentsand complaints@norfolk.gov.uk;
Site: www.norfolk.gov.uk - clique em ‘Children’s Services’ e depois em ‘Family Children and
Young People Support’ para acessar o formulário. Tel: 0344 800 8020. Se a Autoridade Local
não conseguir resolver suas preocupações, você pode contatar o Department of Education
(Departamento de Educação). Veja o link na seção 4. Para uma instituição, o contato é a The
Education Funding Agency - EFA (Agência de Financiamentos educacionais). O formulário de
reclamações escolares se encontra em:
www.gov.uk/government/organisations-education-funding-agency-about-complaints- procedure

4.

Se você não concorda com a decisão da Autoridade Local sobre o Plano de Educação, Saúde
e Cuidados, você pode conversar com o coordenador do plano. Você pode encontrar o nome
dele na parte inferior das cartas que recebe. Se não concordar, você pode pedir uma
resolução de disputa ou mediação para ver se as questões podem ser resolvidas tendo uma
pessoa independente conduzindo a reunião. Contato: Cambridge Family Mediation Service.
Telefone: 01223 576308 ou email: send@cambridgefms.co.uk

5.

Talvez você possa recorrer ao Tribunal das Necessidades Educacionais Especiais e
Deficiências sobre as decisões que a Autoridade Local tomou em relação ao EHCP.
Por favor, ligue para o Norfolk SEND Partnership ou acesso o site:
www.gov.uk/courts-tribunals/first tier tribunal special educational needs and disability

Parent View
A Parent View lhe oferece a chance de dizer ao Ofted (Office for Standards in Education) o que
você pensa sobre a escola da sua criança, desde a qualidade do ensino até os problemas de bullying e mau comportamento.
A pesquisa pode ser feita a qualquer hora; você não precisa esperar até que a escola seja inspecionada.
A Ofsted irá utilizar a informação que você forneceu quando for tomar as decisões sobre quais escolas devem ser inspecionadas e quando.
Clique em ‘Give your views’ para se registrar e completar a pesquisa para ajudar a melhorar a escola da sua criança.

www.parentview.ofsted.gov.uk/
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Grave a data!

ENTRADA FRANCA

Trust Norfolk-SEN Transition Conference
Uma conferência gratuita para os pais e cuidadores de crianças em escolas especiais
Sexta-feira, 14 de outubro de 2016
de 10h a 16h
The King’s Centre, King Street, Norwich NR1 1PH
Grave a data!
Trust Norfolk-SEN Transition Conference
Mais detalhes estarão disponíveis no período de verão de 2016 na escola especial de
sua criança ou email: events@trustnorfolk-sen.co.uk
Venha obter pequenas informações e conferir os estandes com tudo relacionado à
transição da escola especial à vida adulta.

O que é Independent Support (Ajuda Independente)?
O papel de um Ajudante Independente provêm da Lei da Criança e da Família de 2014. O foco é o Plano
de Educação, Saúde e Cuidados (EHCP).
Os Ajudantes Independentes (IS) trabalham independente da Autoridade Local e seus aconselhamentos
são imparciais e confidenciais. A sua função é ajudar as famílias que precisam de uma avaliação de necessidades para o EHCP e ajudar no processo para desenvolver um EHCP.
O objetivo é possibilitar os jovens e pais de crianças com SEND a participar efetivamente no processo.
Os Ajudantes Independentes podem oferecer informação, aconselhamento e apoio sobre/com:


O requerimento para uma avaliação de necessidades para um EHCP



O processo de avaliação de necessidades para um EHCP - isto significa coletar informações depois
das avaliações



EHCP e orçamento pessoal



A identificação de outras organizações, grupos de apoio e serviços que podem ser úteis



Fazer uma reclamação, buscar uma resolução de desacordo ou uma mediação

Entre em contato com o Norfolk SEND Partnership ou com o Scope Independent Support
Service 0808 800 3333

Norfolk SEND Partnership IASS
148 Woodside Road, Norwich, NR7 9QL
Tel: 01603 704070 Fax: 01603 704072
Email: sendpartnership.iass@norfolk.gov.uk

www.norfolksendpartnershipiass.org.uk

Por favor, avise-nos se precisa de uma cópia maior.
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