
URDU 

۔ ہر ایک کو  19ای ایچ سی پالن اور کوویڈ ۔

 تبدیل ہونا چاہئے
 

کے ارد گرد قانون اور قواعد و  EHCPsکو حکومت نے  2020یکم مئی 

ضوابط کے کچھ حصوں میں عارضی تبدیلیاں کرنے کا اعالن کیا )جسے 

خصوصی تعلیمی ضروریات اور معذوری )کورونیوائرس( )ترمیمی ضابطہ 

 25تک موجود ہوں گے لیکن  2020مئی  31کہا جاتا ہے( یہ قواعد  2020

، حکومت کی طرف  2020ستمبر تک اس معاہدے پر قابو پایا جاسکتا ہے۔ 

سے ان کا باقاعدگی سے جائزہ لیا جائے گا۔ یہ حقائق آپ کو ان 

تبدیلیوں کو سمجھنے میں مدد دے گی اور آپ / آپ کے بچے کے لئے ان 

عمل کے ہر ایک حصے میں ٹوٹ جاتی  EHCPکا کیا مطلب ہے۔ تبدیلیاں 

 ہیں۔

 

 

لوکل اتھارٹی  ای ایچ سی کو تشخیص کی ضرورت ہے:

اب بھی نئے جائزوں پر غور کرنا پڑے گا اور ان پر عملدرآمد کو 

کرنا پڑے گا۔ تاہم ، اگر لوکل اتھارٹی بروقت پیشہ ورانہ تمام 

ہفتوں کی آخری تاریخ میں  20معلومات حاصل نہیں کرسکتی ہے تو ، وہ 

گزر سکتی ہیں۔ اگر یہ ہونے واال ہے تو لوکل اتھارٹی آپ کو آگاہ 

 جلد فیصلہ لے گی۔ کرے گی اور جلد سے

 
  

یہ اب بھی ہونا ضروری ہے ، لیکن کب اور کیسے  ساالنہ جائزے:

کی وجہ سے آخری  19تبدیل ہونے کی ضرورت پڑسکتی ہے۔ اگر کوویڈ ۔

ماہ کے اندر جائزہ نہیں لیا جاسکتا تو جب ان کا  12جائزے کے 

انعقاد ممکن ہو تو ان کا اہتمام کیا جاسکتا ہے۔ ان جائزوں کو عام 

سے مختلف شکل میں رکھنے کی  طور پر کیسے انجام دیا جاتا ہے اس



ضرورت پڑسکتی ہے ، مثال کے طور پر ویڈیو کال کے دوران ہونے والی 

 ایک ’’ ورچوئل ‘‘ میٹنگ۔

 
 

لوکل  ای ایچ سی پی میں کیا ہے کی فراہمی:

اتھارٹی اور ہیلتھ باڈی سے اب بھی توقع کی جارہی ہے کہ ای ایچ سی 

کو مشکل پیش آتی ہے  19ویڈ پی میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تاہم ، جہاں کو

اسے اس کو عملی جامہ پہنانے کے ل ‘انہیں 'معقول کوششیں' کرنا 

چاہ.۔ یہ ہر بچے یا نوجوان شخص کے لئے مختلف ہوگا اور اس میں 

اسکول / کالج کے ساتھ گفتگو ہوگی۔ لوکل اتھارٹی اور اسکول / کالج 

  :کو ایسا کرنے کے ل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لوکل اتھارٹی کو اس کا مطلب یہ ہے کہ معقول کوشش کیا ہے؟

فرد کے لئے غور کرنا ہوگا جس کے پاس  ہر ایسے بچے اور نوجوان

 کیا

ایسی چیزیں 

 EHCPرکھنا جو 

میں لکھی گئی 

چیزوں سے 

مختلف ہوسکتی 

 ہیں۔

 

 کہاں

یہ ہوسکتا ہے 

گھر ، کہ یہ 

برادری کی 

ترتیب یا کسی 

مختلف اسکول 

یا کالج میں 

 جائے۔ بدل

 

 کیسے

کے  19کوویڈ ۔

آس پاس عملے 

کی کمی یا 

خطرات کی وجہ 

سے کتنی بار 

اور کتنی دیر 

بدال جاسکتا تک 

 ہے

 

 کب

اسے کرنے کے 

مختلف 

طریقے۔ یہ 

آمنے سامنے 

مالقات کے 

بجائے بڑے 

گروپ کے 

بجائے چھوٹا 

گروپ وغیرہ 

 ہوسکتا ہے۔

 

 کسے

اس شخص میں 

تبدیلیاں جو 

عام طور پر 

مدد کرتی ہیں۔ 

یہ معالج یا 

ٹیچر کی بجائے 

لرننگ اسسٹنٹ 

 ہوسکتا ہے۔

 



EHCP  ہے جو وہ مناسب طور پر اب فراہم کرسکتے ہیں۔ یہ ہر بچوں یا

نوجوانوں میں مختلف ہوگا۔ لوکل اتھارٹی نرسریوں ، اسکولوں اور 

ور کالجوں کے ساتھ مل کر کام کرے گی کہ وہ کیا پیش کر سکتا ہے ، ا

کی صورتحال میں تبدیلی آرہی  19اس پر نظر ثانی کی جائیگی کوویڈ 

 ہے۔

 
 


