
EHC پالن جاری کیا گیا

جائزہ لینے کے ساالنہ دورانیہ کا آغاز ہوتا ہے

125.6

EHC پالن کی
بہرتی کا 

باقاعدہ جائزہ

 میٹنگ سے کم از کم  میٹنگ سے کم از کم 2 ہفتےہفتے

پہلے، دعوت نامے اور رپورٹس سبھی 

فریقوں کو بھیج دی گئیں

درج ذیل چیزوں پر غور کرنے کے لیے 

جائزہ:

• کیا کام کر رہا ہے
• کیا کام نہیں کر رہا ہے
• تبدیلیوں پر غور کریں

• بلوغت کی زندگی کی تیاری

بچہ/نوجوان فرد، فیملی، اسکول اور خدمات 

سے حاصل کردہ معلومات، جائزہ سے آگاہ 

کرنے کے لیے ہوتی ہیں

ساالنہ نظر ثانی

ساالنہ جائزہ کا دورانیہ دوبارہ رشوع ہوتا ہے

تعلیم فراہم کنندہ رپورٹس کو مکمل کرتا ہے 

اور EHC پالن میں تجویز کی گئی کسی 

بھی قسم کی تبدیلیوں کو ریکارڈ کرتا ہے

ساالنہ جائزہ میٹنگ سے قبل،

تعلیم فراہم کنندہ تازہ ترین معلومات کی 

درخواست کرتا ہے

جہاں یہ خدشات ہوں کہ اہم تبدیلیوں کی 

رضورت ہے ایسی صورت میں اسکولوں کو 

چاہئےکہ ان خدمات کی شناخت کرائیں۔ 

جائزہ میٹنگ کا انعقاد ہوا

www.sheffielddirectory.org.uk/localoffer مزید معلومات کے لیے مالحظہ کریں

کچھ خدمات ساالنہ جائزہ میٹنگ میں 

رشکت کے بجائے معلومات بھیجتی ہیں

پالن میں کسی بھی طرح کی تبدیلیوں 

کا واضح طور پر رپورٹس میں ثبوت ہونا 
چاہئے 

EHC کے پالنس کا ہر سال جائزہ لیا جانا چاہئے لیکن اگر اس میں شامل کسی فریق کو لگتا ہے کہ اہم تبدیلیوں کی رضورت ہے تو کسی بھی وقت ساالنہ جائزہ 
طلب کیا جاسکتا ہے۔

 میٹنگ کے میٹنگ کے 2 ہفتے بعد،ہفتے بعد، 

تعلیم فراہم کنندہ کونسل کو رپورٹ 

بھیجتا ہے

نوجوان فرد/فیملی اور تعلیم 

فراہم کنندہ سے مشاورت

 میٹنگ کے میٹنگ کے 4 ہفتے بعد،ہفتے بعد، 

کونسل نتائج پر بات چیت کرے گی

تصدیق کے لیے نوجوان 

فرد/فیملی اور تعلیم فراہم 

کنندہ کو خط

 8 ہفتوں کے اندر             ہفتوں کے اندر             
EHC پالن کو حتمی شکل 

دے دی گئی

یایا

توقف کی تجویز تبدیلیاں کریں

EHC پالن میں ترمیم کی 
گئی، مسودہ جاری کیا گیا

کوئی تبدیلی نہیں


