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SEND ਸਮੀਖਿਆ: ਸਹੀ ਸਮਰਥਨ, ਸਹੀ ਜਗਹ੍ਾ, ਸਹੀ ਸਮਾਂ
ਇੰਗਲ�ਡ (ਮਾਰਚ 2022) ਖਵੱਚ ਖਵਸ਼ੇਸ਼ ਖਵਖਦਅਕ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ (SEND) ਅਤੇ ਖਵਕਲਪਕ ਪਰ੍ਬੰਧ (AP) ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਬਾਰੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਖਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ
ਸਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਸਰਕਹਾਰ ਿਬਨਹਾਂ ਿਕਸੇ ਅਪਵਹਾਦ ਦੇ - ਸਹਾਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌ ਜਵਹਾਨਹਾਂ ਲਈ ਮੌਿਕਆਂ ਦਹਾ ਪੱਧਰ ਵਧਹਾਉਣ ਲਈ ਿਦ�ੜ ਹੈ। ਅਸ� ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਵਿਦਅਕ
ਲੋੜਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸਮਰਥਤਹਾਵਹਾਂ (SEND) ਵਹਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌ ਜਵਹਾਨਹਾਂ ਲਈ ਓਨੇ ਹੀ ਉਤਸ਼ਹਾਹੀ ਹਹਾਂ ਿਜੰਨਹਾ ਿਕ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਲਈ। SEND
ਸਮੀਿਖਆ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਪਰ੍ਣਹਾਲੀ ਲਈ ਸਰਕਹਾਰ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਹਾਂ � ਿਨਰਧਹਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌ ਜਵਹਾਨਹਾਂ � ਸਹੀ ਸਹਹਾਇਤਹਾ ਤੱਕ
ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਹਾਲ, ਸਹੀ ਥਹਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਮ� 'ਤੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦਹਾ ਮੌਕਹਾ ਪਰ੍ਦਹਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਹਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਅਤੇ
ਖੁਸ਼, ਿਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਲਹਾਭਕਹਾਰੀ ਬਹਾਲਗ ਿਜ਼ੰਦਗੀਆਂ ਜੀ ਸਕਣ।
2014 ਿਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ SEND ਿਸਸਟਮ ਿਵੱਚ ਸੁਧਹਾਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਇੱਛਹਾਵਹਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਹਾਅਦ ਤ� ਜਸ਼ਨ ਮਨਹਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਿਸਸਟਮ ਿਮਹਨਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰਿਪਤ ਕਰਮਚਹਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਹਾ ਚਲਹਾਇਆ ਜਹਾਂਦਹਾ ਹੈ। ਹਹਾਲਹਾਂਿਕ, ਚੰਗੇ ਅਿਭਆਸ
ਦੀਆਂ ਉਦਹਾਹਰਨਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਵਜੂਦ, ਅਕਸਰ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌ ਜਵਹਾਨਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਮਹਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਪੇ ਅਤੇ ਦੇਖਭਹਾਲ ਕਰਨ ਵਹਾਲੇ
ਇੱਕ ਵੱਧਦੀ ਗੁੰਝਲਦਹਾਰ ਅਤੇ ਪਰ੍ਿਤਕੂਲ ਪਰ੍ਣਹਾਲੀ ਿਵੱਚ� ਲੰਘਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਰਕੇ ਿਨਰਹਾਸ਼ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਿਸਸਟਮ ਿਵੱਚ ਵੱਧਦੇ ਤਣਹਾਅ ਕਹਾਰਨ ਸਥਹਾਨਕ
ਸਰਕਹਾਰਹਾਂ ਲਈ ਸਹਹਾਇਤਹਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
SEND ਸਮੀਿਖਆ ਿਵਆਪਕ ਮਹਾਨਤਹਾ ਦੀ ਪਰ੍ਿਤਿਕਿਰਆ ਹੈ ਿਕ ਿਸਸਟਮ ਬੱਿਚਆਂ, ਨੌ ਜਵਹਾਨਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਹਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਹਾਰਹਾਂ � ਲਹਾਭ ਪਰ੍ਦਹਾਨ ਕਰਨ
ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਿਰਹਹਾ ਹੈ। ਸਮੀਿਖਆ ਦੇ ਦੌਰਹਾਨ, ਅਸ� ਲੋਕਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਹਾਲ ਸ਼ਰ੍ੇਣੀ, ਸਭ ਤ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਿਚਆਂ, ਨੌ ਜਵਹਾਨਹਾਂ ਅਤੇ
ਉਨ�ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਹਾਰਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਿਜਵ�-ਿਜਵ� ਸਮੀਿਖਆ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਿਗਆ ਿਕ SEND ਿਸਸਟਮ ਦਹਾ ਪੂਰਕ
ਬਣਨ ਲਈ ਿਵਕਲਪਕ ਿਵਵਸਥਹਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਵੱਧਦੀ ਜਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸ� ਇਸ ਸਮੀਿਖਆ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ�, ਿਵਕਲਪਕ ਪਰ੍ਬੰਧ ਸੈਕਟਰ
ਦੇ ਸਹਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ੀਆਂ ਖਹਾਸ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਪਰ੍ਸਤਹਾਿਵਤ ਸੰਭਹਾਵੀ ਹੱਲਹਾਂ � ਦੇਿਖਆ ਹੈ।
ਸਮੀਖਿਆ ਨੇ ਖਦਿਾਇਆ ਹੈ ਖਕ SEND ਖਸਸਟਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਤੰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ
-

SEND ਿਸਸਟਮ ਅਤੇ ਿਵਕਲਪਕ ਪਰ੍ਬੰਧ � ਨੈ ਵੀਗੇਟ ਕਰਨਹਾ ਬਹੁਤ ਸਹਾਰੇ ਬੱਿਚਆਂ, ਨੌ ਜਵਹਾਨਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਹਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਹਾਰਹਾਂ ਲਈ
ਸਕਹਾਰਹਾਤਮਕ ਅਨੁਭਵ ਨਹ� ਹੈ
SEND ਜਹਾਂ ਿਵਕਲਪਕ ਿਵਵਸਥਹਾ ਵਹਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌ ਜਵਹਾਨਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਰ ਮਹਾਪ 'ਤੇ ਉਨ�ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਥੀਆਂ ਨਹਾਲ� ਲਗਹਾਤਹਾਰ ਮਹਾੜੇ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ
ਬੇਿਮਸਹਾਲ ਅਤੇ ਿਨਰੰਤਰ ਿਨਵੇਸ਼ ਦੇ ਬਹਾਵਜੂਦ, ਿਸਸਟਮ ਪਰ੍ਭਹਾਵਸ਼ਹਾਲੀ ਢੰਗ ਨਹਾਲ ਸਰੋਤਹਾਂ ਦਹਾ ਿਨਵੇਸ਼ ਨਹ� ਕਰ ਿਰਹਹਾ ਹੈ

ਦੇਰ ਨਾਲ ਦਿਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਘੱਟ ਆਤਮ-ਖਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਅਕੁਸ਼ਲ ਸਰੋਤ ਵੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕਰ
ਪਿਰਵਹਾਰਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰ੍ਦਹਾਤਹਾਵਹਾਂ ਦੋਵਹਾਂ ਲਈ, ਸਮੀਿਖਆ ਨੇ ਪਛਹਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਲੋੜਹਾਂ ਿਕਵ� ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਹਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਿਵੱਚ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸੰਗਤਤਹਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਅਧਹਾਰ 'ਤੇ ਲਏ ਜਹਾਂਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬੱਚਹਾ ਜਹਾਂ ਨੌ ਜਵਹਾਨ ਿਕੱਥੇ ਰਿਹੰਦਹਾ ਹੈ ਜਹਾਂ ਪਿੜ੍ਆ-ਿਲਿਖਆ
ਹੈ, ਨਹਾ ਿਕ ਉਹਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਹਾਂ ਦੇ ਅਧਹਾਰ 'ਤੇ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਹਾਲਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਹਾਰਹਾ ਦੇ ਸਕੂਲਹਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਹਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਵਧੀਆ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਵਜੂਦ, ਮਹਾਹੌਲ ਅਕਸਰ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌ ਜਵਹਾਨਹਾਂ ਦੀ ਪਛਹਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਹਾਂ ਦੀ ਸਹਹਾਇਤਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਹ� ਹੁੰਦੇ
ਹਨ। ਅਸੰਗਤ ਅਿਭਆਸ ਇਸ � ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਬਣਹਾ�ਦਹਾ ਹੈ। ਪਿਰਵਹਾਰਹਾਂ � ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਉਹਨਹਾਂ � ਉਹਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਹਾਨਕ ਮੁੱਖ
ਧਹਾਰਹਾ ਦੇ ਮਹਾਹੌਲਹਾਂ ਤ� ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਹਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਤਮ-ਿਵਸ਼ਵਹਾਸ ਗੁਆ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਮਹਾਹੌਲ ਉਹਨਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਹਾਂ
ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜ�, ਿਸੱਿਖਆ, ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਹਾਲ ਯੋਜਨਹਾਵਹਾਂ (EHCPs) ਅਤੇ, ਕੁਝ ਮਹਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਮਹਾਹਰ ਪਰ੍ਬੰਧ, �
ਸਹੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵ� ਸਹਹਾਇਤਹਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਹਾਧਨ ਵਜ� ਦੇਿਖਆ ਜਹਾਂਦਹਾ ਹੈ।
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EHCPs ਅਤੇ ਮਹਾਹਰ ਪਰ੍ਬੰਧਹਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌ ਜਵਹਾਨਹਾਂ � ਸਹਹਾਇਤਹਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਿਵੱਚ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਰੀ ਦਹਾ ਸਹਾਹਮਣਹਾ ਕਰਨਹਾ ਪ�ਦਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌ ਜਵਹਾਨ, ਿਜਨ�ਹਾਂ ਿਵੱਚ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਹਾਰ ਲੋੜਹਾਂ ਵਹਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਹਾਮਲ ਹਨ,
� ਸਕੂਲ ਜਹਾਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਦਹਾ ਸਹਾਹਮਣਹਾ ਕਰਨਹਾ ਪ�ਦਹਾ ਹੈ ਜਹਾਂ ਉਹਨਹਾਂ � ਉਹਨਹਾਂ ਦੇ ਸਥਹਾਨਕ ਖੇਤਰ ਤ� ਬਹਾਹਰ ਪਲੇਸਮ�ਟ ਿਵੱਚ ਜਹਾਣਹਾ ਪ�ਦਹਾ
ਹੈ, ਿਜਸ ਕਹਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਥਹਾਨਕ ਭਹਾਈਚਹਾਰੇ ਤ� ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਹਾਂਦੇ ਹਨ। ਿਵੱਤੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਕਰਮਚਹਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਹਾ � ਿਸਸਟਮ ਦੇ
ਮਹਾਹਰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਿਖੱਿਚਆ ਜਹਾਂਦਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਧਹਾਰਹਾ ਦੇ ਮਹਾਹੌਲਹਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭਹਾਵਸ਼ਹਾਲੀ, ਸਮ� ਿਸਰ ਸਹਹਾਇਤਹਾ ਪਰ੍ਦਹਾਨ
ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਹਾ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜ�, ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕਰ ਜਹਾਰੀ ਰਿਹੰਦਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌ ਜਵਹਾਨਹਾਂ ਲਈ ਨਤੀਿਜਆਂ
ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਿਬਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਜਹਾਰੀ ਰਿਹੰਦਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਹਾਗਤਹਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕਰ � ਚੰਗੇ ਖਵੱਚ ਬਦਲਣਾ
ਬਹੁਤ ਸਹਾਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌ ਜਵਹਾਨਹਾਂ � ਉਹਨਹਾਂ ਦੇ ਸਥਹਾਨਕ ਮੁੱਖ ਧਹਾਰਹਾ ਦੇ ਮਹਾਹੌਲ ਿਵੱਚ, ਨੌ ਕਰਸ਼ਹਾਹੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆਵਹਾਂ ਦੇ ਿਬਨਹਾਂ, ਜਹਾਂ EHCP ਦੀ
ਲੋੜ ਜਹਾਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਹਾਂ ਿਵਕਲਪਕ ਿਵਵਸਥਹਾ ਿਵੱਚ ਪਲੇਸਮ�ਟ ਦੀ ਲੋੜ ਤ� ਿਬਨਹਾਂ ਉਹਨਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ�ਦੀ ਸਹਹਾਇਤਹਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਹਾ
ਚਹਾਹੀਦਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਛਹਾਣ ਕੀਤੀ ਜਹਾਣੀ ਚਹਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਢੁਕਵ� ਸਹਹਾਇਤਹਾ ਸਥਹਾਿਪਤ ਕੀਤੀ
ਜਹਾਣੀ ਚਹਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌ ਜਵਹਾਨਹਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਹਾਂ � ਿਸੱਖਣ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਹਾਉਣ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਿਵਵਸਥਹਾ ਸਭ ਤ�
ਢੁਕਵ� ਪਲੇਸਮ�ਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ�ਹਾਂ � ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੌ ਕਰਸ਼ਹਾਹੀ ਨਹਾਲ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਹਾ ਚਹਾਹੀਦਹਾ ਹੈ।
ਗਰ੍ੀਨ ਪੇਪਰ ਇਸਦੇ ਸਮਰਥਨ ਿਵੱਚ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਰਹਾਸ਼ਟਰੀ ਇਕਸਹਾਰਤਹਾ ਪਰ੍ਦਹਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਭਲਹਾਸ਼ੀ ਪਰ੍ਸਤਹਾਵਹਾਂ 'ਤੇ ਸਲਹਾਹ ਕਰ ਿਰਹਹਾ ਹੈ ਜੋ
ਉਪਲਬਧ ਕਰਹਾਇਆ ਜਹਾਣਹਾ ਚਹਾਹੀਦਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੱਕ ਿਕਵ� ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਹਾਣੀ ਚਹਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ � ਿਕਵ� ਫੰਡ ਕੀਤਹਾ ਜਹਾਣਹਾ ਚਹਾਹੀਦਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਹਾਵੇਸ਼ੀ ਪਰ੍ਣਹਾਲੀ ਲਈ ਯੋਜਨਹਾਵਹਾਂ ਿਨਰਧਹਾਰਤ ਕਰਦਹਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁੱਖ ਧਹਾਰਹਾ ਦੇ ਸੁਧਹਾਰੇ ਹੋਏ ਪਰ੍ਬੰਧ ਨਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ
ਲੋੜਹਾਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪਛਹਾਣ, �ਚ-ਗੁਣਵੱਤਹਾ ਵਹਾਲੀ ਿਸੱਿਖਆ, ਅਤੇ ਟੀਚਹਾਬੱਧ ਸਹਹਾਇਤਹਾ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ
ਸਮਹਾਵੇਸ਼ੀ ਪਰ੍ਣਹਾਲੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਹਾਏਗੀ ਿਕ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌ ਜਵਹਾਨਹਾਂ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਹਾਵਹਾਂ ਅਤੇ ਸਹਹਾਇਤਹਾ ਤੱਕ ਸਮ� ਿਸਰ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ,
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਉਿਚਤ ਹੋਵੇ ਮਹਾਿਹਰ ਪਲੇਸਮ�ਟ ਵੀ ਸ਼ਹਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ � ਪਿਰਵਹਾਰਹਾਂ ਦੇ ਨਹਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਹ-ਉਤਪਹਾਦਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ
ਜਵਹਾਬਦੇਹੀ, ਅਤੇ ਿਸਸਟਮ ਿਕਵ� ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਿਰਹਹਾ ਹੈ ਇਸਦੀ ਸਮ� ਿਸਰ ਤਸਵੀਰ ਦੇਣ ਲਈ ਡਹਾਟਹਾ ਸੰਗਰ੍ਿਹ ਿਵੱਚ ਸੁਧਹਾਰ ਦੁਆਰਹਾ ਸਮਰਥਨ
ਿਦੱਤਹਾ ਜਹਾਵੇਗਹਾ।
ਇੱਕ ਇਕਖਹਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ SEND ਅਤੇ ਖਵਕਲਪਕ ਖਵਵਸਥਾ ਪਰ੍ਣਾਲੀ
ਸਮੀਿਖਆ ਨੇ ਿਸੱਟਹਾ ਕੱਿਢਆ ਹੈ ਿਕ ਲੋੜਹਾਂ ਦੀ ਪਛਹਾਣ ਅਤੇ ਸਹਹਾਇਤਹਾ ਿਕਵ� ਕੀਤੀ ਜਹਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਹਾ ਇਕਸਹਾਰਤਹਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,
ਇਸ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਪਿਰਵਹਾਰ ਦੇ ਨਹਾਲ ਸਿਹ-ਉਤਪਹਾਦਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਜਹਾਂ ਨੌ ਜਵਹਾਨ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਹਾਂ ਦੇ ਆਧਹਾਰ 'ਤੇ ਲਏ ਜਹਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਹਾ
ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਜਹਾਂ ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਜਹਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸ� ਪਰ੍ਸਤਹਾਵ ਿਦੰਦੇ ਹਹਾਂ:
•

ਿਸੱਿਖਆ, ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਹਾਲ ਿਵੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯਹਾਤਰਹਾ ਦੇ ਹਰ ਪੜਹਾਅ 'ਤੇ ਲੋੜਹਾਂ � ਿਕਵ� ਪਛਹਾਿਣਆ ਅਤੇ ਪੂਰਹਾ ਕੀਤਹਾ ਜਹਾਂਦਹਾ ਹੈ, ਇਸ
ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵ� ਰਾਸ਼ਟਰੀ SEND ਅਤੇ ਖਵਕਲਪਕ ਖਵਵਸਥਾ
ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ। ਮਹਾਤਹਾ-ਿਪਤਹਾ ਅਤੇ ਦੇਖਭਹਾਲ ਕਰਨ ਵਹਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਭਰੋਸਹਾ ਕਰਨਗੇ ਿਕ ਉਨ�ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਹਾਂ ਸਭ
ਤ� ਢੁਕਵ� ਸਥਹਾਨਕ ਮਹਾਹੌਲ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਭਹਾਵਸ਼ਹਾਲੀ ਢੰਗ ਨਹਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਹਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਇਸ ਬਹਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ ਿਕ ਉਨ�ਹਾਂ ਦੇ
ਬੱਚੇ � ਕੀ ਸਮਰਥਨ ਿਮਲ ਿਰਹਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪੜਹਾਅ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣਗੇ।

•

ਸਥਹਾਨਕ ਸਰਕਹਾਰ ਦੇ ਨਹਾਲ ਿਸੱਿਖਆ, ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਹਾਲ ਭਹਾਗੀਦਹਾਰਹਾਂ � ਇਕੱਠਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵ� ਸਥਾਨਕ SEND
ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਣਾਓ ਤਹਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯੋਜਨਾ ਬਣਹਾਈ ਜਹਾ ਸਕੇ ਜੋ ਇਹ ਿਨਰਧਹਾਰਤ ਕਰੇ ਿਕ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਰਹਾਸ਼ਟਰੀ
ਿਮਆਰਹਾਂ � ਿਕਵ� ਪੂਰਹਾ ਕਰੇਗਹਾ। ਜਦ� ਮਹਾਹਰ ਸਹਹਾਇਤਹਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਹਾਂ ਸਥਹਾਨਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯੋਜਨਹਾ ਸਥਹਾਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਉਪਲਬਧ ਪਰ੍ਬਧ
ੰ ਹਾਂ � ਿਨਰਧਹਾਿਰਤ ਕਰੇਗੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮੁੱਖ ਧਹਾਰਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕਹਾਈਆਂ, ਿਵਕਲਪਕ ਅਤੇ ਮਹਾਹਰ ਪਰ੍ਬਧ
ੰ ਸ਼ਹਾਮਲ ਹਨ।

•

ਮੁੱਖ ਧਹਾਰਹਾ, ਮਹਾਹਰ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੇਤ ਮਾਹੌਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਨੁ ਕੂਲ ਸੂਚੀ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਢੁਕਵ� ਪਲੇਸਮ�ਟ ਲਈ ਇੱਕ
ਸੂਖਚਤ ਤਰਜੀਹ � ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਖਪਆਂ ਅਤੇ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਖਲਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਤਹਾ-ਿਪਤਹਾ ਅਤੇ
ਦੇਖਭਹਾਲ ਕਰਨ ਵਹਾਿਲਆਂ � ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਧਹਾਰਹਾ ਦੇ ਮਹਾਹੌਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਹਾ ਅਿਧਕਹਾਰ ਜਹਾਰੀ ਰਹੇਗਹਾ।
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•

ਨੌ ਕਰਸ਼ਹਾਹੀ � ਘੱਟ ਤ� ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕਸਹਾਰਤਹਾ ਪਰ੍ਦਹਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰ੍ਮਾਖਣਤ ਅਤੇ ਖਡਜੀਟਲਾਈਜ਼ਡ EHCP
ਪਰ੍ਖਕਖਰਆ ਅਤੇ ਟ�ਪਲੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ।

•

ਸਭ ਤ� ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕੇਸਹਾਂ ਲਈ ਿਟ�ਿਬਊਨਲ � ਬਰਕਰਹਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਲਹਾਜ਼ਮੀ ਿਵਚੋਲਗੀ ਦੁਆਰਹਾ, ਿਵਵਹਾਦਹਾਂ � ਪਿਹਲਹਾਂ ਹੱਲ
ਕਰਨਹਾ ਆਸਹਾਨ ਬਣਹਾਉਣ ਲਈ ਖਨਵਾਰਨ ਪਰ੍ਖਕਖਰਆ � ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਤ� ਬਾਲਗਤਾ ਤੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰ੍ਬੰਧ
ਸਮੀਿਖਆ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਸਹਾ� ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸਮਹਾਵੇਸ਼ੀ ਿਸੱਿਖਆ ਪਰ੍ਣਹਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਜਸ ਨਹਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਹਾਇਆ ਜਹਾ ਸਕੇ ਿਕ
SEND ਵਹਾਲੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌ ਜਵਹਾਨ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਣ। ਅਸ� ਇਹ ਕਰਹਾਂਗੇ:
•

ਸਭ ਤ� ਗੁੰਝਲਦਹਾਰ ਲੋੜਹਾਂ ਵਹਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌ ਜਵਹਾਨਹਾਂ ਦੀ ਸਹਹਾਇਤਹਾ ਲਈ 2022-23 ਿਵੱਚ ਵਹਾਧੂ £1 ਿਬਲੀਅਨ ਦੇ ਨਹਾਲ,
ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਖਵੱਚ ਕੁੱਲ ਖਨਵੇਸ਼ � ਵਧਾਵਾਂਗੇ।

•

ਸ਼ਹਾਨਦਹਾਰ ਅਿਧਆਪਕ ਿਸਖਲਹਾਈ ਅਤੇ ਿਵਕਹਾਸ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਖ਼ਲ ਸਮੇਤ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਅਿਭਆਸ ਦੀ ਪਛਹਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਸਹਾਂਝਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ 'ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਹਾ ਹੈ' ਸਬੂਤ ਪਰ੍ੋਗਰਹਾਮ ਦੁਆਰਹਾ ਸਕੂਲਹਾਂ ਦੇ ਅਿਭਲਹਾਸ਼ੀ ਵ�ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਸੁਧਹਾਰਹਾਂ � ਅੱਗੇ
ਵਧਹਾ�ਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਿ ਧਾਰਾ ਦੇ ਪਰ੍ਬੰਧਾਂ ਖਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।

•

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਹਾਲਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਹੌਲਹਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨਤਹਾ ਪਰ੍ਹਾਪਤ SENCo ਯੋਗਤਹਾ ਵਹਾਲੇ ਸਟਹਾਫ਼ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਵਧਹਾਉਣ ਦੇ ਨਹਾਲ, ਸਕੂਲ
SENCos ਲਈ ਇੱਕ ਨਵ� SENCO ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਪਰ੍ੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਤਾ (NPQ) ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ, ਮੁਹਹਾਰਤ ਅਤੇ ਅਗਵਹਾਈ ਦਹਾ
ਿਨਰਮਹਾਣ ਕਰਹਾਂਗੇ।

•

SEND ਵਾਲੇ ਬੱਖਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਖਚਆਂ ਲਈ ਖਜਨ�ਾਂ � ਖਵਕਲਪਕ ਪਰ੍ਬੰਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ
ਥਹਾਵਹਾਂ ਪਰ੍ਦਹਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਹਾ ਪਰ੍ਬੰਧ � ਿਬਹਤਰ ਬਣਹਾਉਣ ਲਈ, ਅਗਲੇ ਿਤੰਨ ਸਹਾਲਹਾਂ ਦੌਰਹਾਨ, £2.6 ਖਬਲੀਅਨ ਖਨਵੇਸ਼
ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸ� ਪਿਹਲਹਾਂ ਤ� ਹੀ ਪਹਾਈਪਲਹਾਈਨ ਿਵੱਚ 60 ਤ� ਇਲਹਾਵਹਾ ਹੋਰ ਨਵ� ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਿਵਕਲਪਕ ਪਰ੍ਬਧ
ੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੂਲਹਾਂ �
ਪਰ੍ਦਹਾਨ ਕਰਹਾਂਗ।ੇ

•

ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਰੇਿਾ ਖਨਰਧਾਰਤ ਕਰਾਂਗੇ ਖਕ, 2030 ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਬੱਖਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌ ਜਵਾਨਾਂ � ਸਕੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪਖਰਵਾਰ
ਖਵੱਚ ਪੜਹ੍ਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜੱਥੇ ਉਹਨਹਾਂ ਦਹਾ ਸਕੂਲ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟ�ਸਟ ਦੇ ਨਹਾਲ ਜਹਾਂ ਕੋਈ ਟ�ਸਟ ਬਣਹਾਉਣ ਜਹਾਂ ਿਕਸੇ
ਿਵੱਚ ਸ਼ਹਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਹਾਵਹਾਂ ਦੇ ਨਹਾਲ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਿਵਕਲਪਕ ਪਰ੍ਬਧ
ੰ ਹਾਂ ਸਮੇਤ, ਨਤੀਿਜਆਂ � ਿਬਹਤਰ ਬਣਹਾਉਣ ਲਈ
ਮੁਹਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸਰੋਤਹਾਂ � ਸਹਾਂਝਹਾ ਕਰੇਗਹਾ।

•

SEND ਵਾਲੇ ਬੱਖਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌ ਜਵਾਨਾਂ � ਖਸਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤ� ਲੋੜ�ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ � ਖਬਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ
ਖਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਹਾਂ ਜੋ ਿਸਹਤ ਕਰਮਚਹਾਰੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਹਾਬੰਦੀ ਿਵੱਚ SEND 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਹਾ ਜਹਾ ਸਕੇ।

•

10,000 ਤ� ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਰਾਹਤ ਪਲੇਸਮ�ਟਾਂ � ਫੰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪਖਰਵਾਰਕ ਕ�ਦਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੈ ੱਟਵਰਕ ਖਵੱਚ £82 ਖਮਲੀਅਨ
ਦਾ ਖਨਵੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਹਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਨੌ ਜਵਹਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਹਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਹਾਰ ਚੌਤਰਫੀ ਸਹਹਾਇਤਹਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ।

•

ਸਖਹਯੋਗੀ ਇੰਟਰਨਖਸ਼ਪ ਪਰ੍ਗ
ੋ ਰਾਮ ਖਵੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਿਤੰਨ ਸਹਾਲਹਾਂ ਿਵੱਚ £18 ਖਮਲੀਅਨ ਦਾ ਖਨਵੇਸ਼
ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਐਡਜਸਟਮ�ਟ ਪਹਾਸਪੋਰਟਹਾਂ � ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰ੍ਯੋਗ ਦੇ ਨਹਾਲ-ਨਹਾਲ ਕਹਾਮਨ ਟ�ਹਾਸ
ਂ ਫਰ ਫਹਾਈਲਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ
ਅਗਲੇਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਿਵੱਚ ਸੁਧਹਾਰ ਕਰਹਾਂਗੇ ਤਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਹਾਇਆ ਜਹਾ ਸਕੇ ਿਕ SEND ਵਹਾਲੇ ਨੌ ਜਵਹਾਨ
ਰੁਜ਼ਗਹਾਰ ਅਤੇ �ਚ ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨ।

ਖਵਕਲਪਕ ਪਰ੍ਬੰਧ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰੀ ਅਤੇ ਏਕੀਖ�ਤ ਭੂਖਮਕਾ
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ਆਪਣੇ ਿਬਹਤਰੀਨ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਿਵਕਲਪਕ ਪਰ੍ਬੰਧ ਵਹਾਲੇ ਸਕੂਲ ਉਹਨਹਾਂ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌ ਜਵਹਾਨਹਾਂ ਦੀ ਸਹਹਾਇਤਹਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਹਾਹਰ ਹਨ ਿਜਨ�ਹਾਂ
ਦਹਾ ਿਵਵਹਹਾਰ ਜਹਾਂ ਹੋਰ ਲੋੜਹਾਂ ਿਸੱਖਣ ਿਵੱਚ ਰੁਕਹਾਵਟ ਪੈਦਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ, ਅਕਸਰ ਿਵਕਲਪਕ ਿਵਵਸਥਹਾ ਦੀ ਭੂਿਮਕਹਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤ� ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਹਾਂਦੀ ਹੈ ਜਹਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਹਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਹਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ
ਿਧਆਨ ਨਹ� ਿਦੰਦੀ। ਇਹਨਹਾਂ ਰੁਕਹਾਵਟਹਾਂ � ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸ� ਪਰ੍ਸਤਹਾਵ ਿਦੰਦੇ ਹਹਾਂ:
•

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਖਲਅੰਦਹਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕ�ਿਦ�ਤ ਿਵਕਲਪਕ ਿਵਵਸਥਹਾ ਸੇਵਹਾ ਦੀ ਯੋਜਨਹਾ ਬਣਹਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰ੍ਦਹਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵ� SEND
ਭਹਾਈਵਹਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਹਾ ਕੇ ਖਵਕਲਪਕ ਪਰ੍ਬੰਧ � ਸਥਾਨਕ SEND ਪਰ੍ਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਖਨੱਿੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਾਓ।

•

ਸਥਹਾਨਕ ਅਥਹਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਿਵਕਲਪਕ ਪਰ੍ਬਧ
ੰ ਖਹਾਸ ਬਜਟ ਬਣਹਾਉਣ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਲਗਹਾ ਕੇ, ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤੀ ਦਖਲਅੰਦਹਾਜ਼ੀ 'ਤੇ
ਕ�ਿਦ�ਤ ਸੇਵਹਾ ਪਰ੍ਦਹਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖਵਕਲਪਕ ਪਰ੍ਬੰਧ ਸਕੂਲਾਂ � ਫੰਖਡੰਗ ਸਖਥਰਤਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰੋ।

•

ਖਵਕਲਪਕ ਖਵਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਲੋੜ ਅਨੁ ਸਾਰ ਖਤਆਰ ਕੀਤਾ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਫ�ੇਮਵਰਕ ਖਵਕਖਸਤ ਕਰੋ ਜੋ ਪਰ੍ਗਤੀ, ਮੁੱਖ ਧਹਾਰਹਾ ਦੀ
ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਮੁੜ-ਏਕੀਕਰਨ ਜਹਾਂ 16 ਤ� ਬਹਾਅਦ ਦੇ ਿਟਕਹਾਊ ਿਟਕਹਾਿਣਆਂ 'ਤੇ ਕ�ਿਦ�ਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਹਾਪਦੰਡ ਿਨਰਧਹਾਰਤ ਕਰਦਹਾ ਹੈ।

•

ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌ ਜਵਹਾਨਹਾਂ ਦੀ ਖਵਕਲਪਕ ਪਰ੍ਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਖਨਕਲਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਖਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰੋ।

•

ਮੌਜੂਦਹਾ ਅਿਭਆਸ ਦੀ ਜਹਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਰਿਜਸਟਰਡ ਿਵਵਸਥਹਾ ਦੀ ਵਰਤ� 'ਤੇ, ਗਰਮੀਆਂ ਤ� ਪਿਹਲਹਾਂ, ਸਬੂਤ ਲਈ ਮੰਗ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰੋ।

ਖਸਸਟਮ ਦੀਆਂ ਭੂਖਮਕਾਵਾਂ, ਜਵਾਬਦੇਹੀਆਂ ਅਤੇ ਫੰਖਡੰਗ ਸੁਧਾਰ
ਸਮੀਿਖਆ ਨੇ ਿਵਗੜੇ ਿਵਵਹਹਾਰ � ਘਟਹਾਉਣ ਲਈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਹਾ ਪਰ੍ਣਹਾਲੀ ਿਵੱਚ ਮਹਾੜੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਅਤੇ �ਚ ਲਹਾਗਤਹਾਂ ਦਹਾ ਕਹਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ,
ਿਸਸਟਮ ਪਰ੍ੋਤਸਹਾਹਨ ਅਤੇ ਜਵਹਾਬਦੇਹੀ � ਇਕਸਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਅਸ� ਪਰ੍ਸਤਹਾਵ ਿਦੰਦੇ ਹਹਾਂ:
•

ਨਵ� ਰਹਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਾਪਦੰਡਹਾਂ ਰਹਾਹ� ਿਸੱਿਖਆ, ਖਸਹਤ, ਦੇਿਭਾਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਵੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਲਈ ਭੂਖਮਕਾਵਾਂ
ਅਤੇ ਖਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਕਸਹਾਰ ਬਣਹਾਈਆਂ ਜਵਹਾਬਦੇਹੀਆਂ ਦੇ ਨਹਾਲ, ਤਹਾਂ ਜੋ ਹਰ ਿਕਸੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ
ਭੂਿਮਕਹਾ ਿਨਭਹਾਉਣ ਅਤੇ ਜਵਹਾਬਦੇਹ ਠਿਹਰਹਾਏ ਜਹਾਣ ਲਈ ਪਰ੍ੋਤਸਹਾਹਨ ਅਤੇ ਲੀਵਰ ਹਨ ।

•

ਖਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਫਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵ� ਿੇਤਰ ਸਮੂਹ � ਖਤਆਰ ਕਰੋ ਤਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਥਹਾਨ ਸਰਕਹਾਰ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਹਾਗ ਦੇ
ਿਵਚਕਹਾਰ ਨਵ� ਫੰਿਡੰਗ ਸਮਝੌਿਤਆਂ ਰਹਾਹ� ਸਥਹਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌ ਜਵਹਾਨਹਾਂ ਲਈ SEND ਿਡਿਲਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਹਾਨਕ
ਅਥਹਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਹਾਂ � ਜਵਹਾਬਦੇਹ ਠਿਹਰਹਾਉਣ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਹਾਰੀ ਲੈ ਸਕਣ।

•

0-25 ਖਵਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਬਹਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮ� ਿਸਰ, ਪਹਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਵੇ ਿਕ
ਿਸਸਟਮ ਿਸੱਿਖਆ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਹਾਲ ਿਵੱਚ ਸਥਹਾਨਕ ਅਤੇ ਰਹਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਿਕਵ� ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਿਰਹਹਾ ਹੈ।

•

Ofsted ਅਤੇ ਕੇਅਰ ਕੁਆਖਲਟੀ ਕਖਮਸ਼ਨ (CQC) ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਹਾਂ ਜੋ SEND ਵਹਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌ ਜਵਹਾਨਹਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਬੰਧਹਾਂ ਅਤੇ
ਤਜ਼ਰਿਬਆਂ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਿਦ�ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਿਵਕਲਪਕ ਿਵਵਸਥਹਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਹਾ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ SEND ਿਨਰੀਖਣ
ਫ�ੇਮਵਰਕ ਪਰ੍ਦਹਾਨ ਕੀਤਹਾ ਜਹਾ ਸਕੇ।

•

ਫੰਖਡੰਗ ਲਈ ਬ�ਖਡੰਗ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਟੈਖਰਫ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵ� ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੁਆਰਾ ਫੰਖਡੰਗ ਸੁਧਾਰ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰੋ,
ਜੋ ਲੋੜ ਦੇ ਪੱਧਰਹਾਂ ਅਤੇ ਨਵ� ਰਹਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਾਪਦੰਡਹਾਂ ਿਵੱਚ ਿਨਰਧਹਾਰਤ ਿਸੱਿਖਆ ਪਰ੍ਬਧ
ੰ ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮਹਾਂ ਨਹਾਲ ਮੇਲ ਖਹਾਂਦਹਾ ਹੈ। ਪਰ੍ਦਹਾਤਹਾਵਹਾਂ
ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਹਾ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਉਹਨਹਾਂ � ਸਹਹਾਇਤਹਾ ਜਹਾਂ ਸੇਵਹਾ ਪਰ੍ਦਹਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕੰਨੇ ਫੰਡ ਪਰ੍ਹਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਕਰਨੀ ਚਹਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਹਾਇਆ ਜਹਾਵੇਗਹਾ ਿਕ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸਹੀ ਢਹਾਂਚੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਿਜਸ ਨਹਾਲ ਮਿਹੰਗੇ ਪਰ੍ਬੰਧਹਾਂ ਦੇ ਕਹਾਰਨ
�ਚੀਆਂ ਲਹਾਗਤਹਾਂ � ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਿਮਲੇਗੀ।

ਬੱਖਚਆਂ ਅਤੇ ਪਖਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ
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ਗਰ੍ੀਨ ਪੇਪਰ ਦਹਾ ਪਰ੍ਕਹਾਸ਼ਨ 13-ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਦੀ ਿਵਚਹਾਰ-ਵਟਹਾਂਦਰੇ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ � ਦਰਸਹਾ�ਦਹਾ ਹੈ, ਜੋ 1 ਜੁਲਹਾਈ 2022 � ਬੰਦ
ਹੋਵੇਗਹਾ। ਅਸ� ਹਰ ਿਕਸੇ � ਗਰ੍ੀਨ ਪੇਪਰ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਸਤਹਾਵਹਾਂ 'ਤੇ ਿਵਚਹਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਾਡੇ ਸਲਹਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ 'ਤੇ ਪਰ੍ਿਤਿਕਿਰਆ ਕਰਨ ਲਈ
ਉਤਸ਼ਹਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹਹਾਂ। ਿਲਖਤੀ ਸਲਹਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਨਹਾਲ-ਨਹਾਲ ਵਹਾਧੂ ਿਵਚਹਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਲਹਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਿਵੱਚ ਯੋਗਦਹਾਨ
ਪਹਾਉਣ ਲਈ ਸਮਹਾਗਮਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਸ� ਜਹਾਣਦੇ ਹਹਾਂ ਿਕ ਮੌਜੂਦਹਾ ਿਸਸਟਮ � ਸਿਥਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਹਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸ�
ਸੁਰੱਿਖਆ ਵਹਾਲਵ ਪਰ੍ੋਗਰਹਾਮ (Safety Valve Programme) ਅਤੇ ਿਬਹਤਰ ਮੁੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਹਾ ਪਰ੍ੋਗਰਹਾਮ (Delivering Better
Value Programme) ਰਹਾਹ� ਸਥਹਾਨਕ SEND ਪਰ੍ਣਹਾਲੀਆਂ � ਸਿਥਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਹਾਂ। ਗਰ੍ੀਨ ਪੇਪਰ ਿਵੱਚ ਦਰਸਹਾਏ
ਗਏ ਪਰ੍ਸਤਹਾਵਹਾਂ � ਪੱਧਰ �ਪਰ ਚੁੱਕਣ ਬਹਾਰੇ ਿਵਆਪਕ ਸੁਧਹਾਰਹਾਂ ਦੇ ਨਹਾਲ ਇਕਸਹਾਰ ਕੀਤਹਾ ਜਹਾਵੇਗਹਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਹਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਕੂਲਹਾਂ ਦੇ ਵ�ਹਾਈਟ
ਪੇਪਰ ਿਵੱਚ ਿਨਰਧਹਾਰਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਹਾਲ-ਨਹਾਲ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਸਮਹਾਿਜਕ ਦੇਖਭਹਾਲ ਦੀ ਆਗਹਾਮੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਹਾਲ
ਿਵੱਚ ਿਡਲੀਵਰੀ ਲ�ਡਸਕੇਪ ਿਵੱਚ ਿਵਆਪਕ ਸੁਧਹਾਰ ਸ਼ਹਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਸਹਾਲ ਬਹਾਅਦ ਿਵੱਚ, ਸਲਹਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਪੂਰਹਾ ਹੋਣ ਤ� ਬਹਾਅਦ, ਅਸ� ਇੱਕ ਰਹਾਸ਼ਟਰੀ SEND ਿਡਿਲਵਰੀ ਯੋਜਨਹਾ ਪਰ੍ਕਹਾਿਸ਼ਤ ਕਰਹਾਂਗੇ, ਿਜਸ
ਿਵੱਚ ਸਲਹਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ 'ਤੇ ਸਰਕਹਾਰ ਦੀ ਪਰ੍ਿਤਿਕਿਰਆ ਅਤੇ ਪਰ੍ਸਤਹਾਵਹਾਂ � ਲਹਾਗੂ ਕਰਨ ਦਹਾ ਤਰੀਕਹਾ � ਿਨਰਧਹਾਰਤ ਕੀਤਹਾ ਜਹਾਵੇਗਹਾ। ਇਕੱਠੇ ਿਮਲ
ਕੇ, ਅਸ� ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਹਾ ਸਕਦੇ ਹਹਾਂ ਿਕ SEND ਵਹਾਲੇ ਅਤੇ ਿਵਕਲਪਕ ਿਵਵਸਥਹਾ ਵਹਾਲੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌ ਜਵਹਾਨ ਿਵਅਕਤੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ
ਸਕਦਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹਾਲਗ ਜੀਵਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ� ਹਾਂ ਿਤਆਰ ਹੋ ਸਕਦਹਾ ਹੈ।
SEND ਸਮੀਖਿਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਸ ਵ�ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ: sendreview.campaign.gov.uk
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