Kişi merkezli ne demek?
Çocuğunuza odaklanıyor demektir. Sizinde, okulda
sağlık ve sosyal güvenliğe yardımda bulunacğınız
anlamına geliyor.

Kişi merkezli değerlendirmeler nedir?	
  

. Genç insanın, isteklerinin
ve görüşlerinin dinlenmesi,
. Gençlerin, yetişkinliğe
geçmeye yardımcı olmayı,
. Gençleri en iyi tanıyan
kişilerden en uygun yardımı
almayı sağlar. Örneğin, okul
ve diğer görevliler

Kişi Merkezli
Değerlendirmeler
Aileler	
  için	
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Ben ve çocuğum buna nasıl katkıda bulunabiliriz?

Çocuğunuzun yıllık EHCP raporu yapılmadan önce
sınıf öğretmeni, gençlerle birlikte, onların okul
hakkındaki düşüncelerini, nasıl ilerleme sağladıklarını
ve gelecek hakkındaki isteklerini öğrenir. Bununla
beraber çocuğunuza “Tek sayfalık profil”
yapılmasına yardım ederek , EHCP formundaki A
bölümü güncelleştirir.
EHCP formundaki A bölümüne katkıda bulunmanız
önerilecektir. Bunu kendiniz ya da KIDS gibi
servislerin yardımıyla da yapabilirsiniz. Evonne
Mclean, size toplantıdan iki hafta önce, toplantı
hakkında bilgi sahibi olmanız ve hazırlanabilmeniz
için bir paket gönderecektir.	
  
Kişisel merkezli raporlar samimidir. Siz ve
çocuğunuzun bu süreç boyunca, katkıda
bulunabilmeniz için, teşvik edileceksiniz. Gençler,
toplantılara, toplantı boyunca katılmazsalar da
fikirlerini söylemek için geleceklerdir.	
  
Toplantı boyunca herkes, tahtaya başlıklar altına,
yazacaklardır.

Görüşmede kimler olacak?
Toplantı, genç hakkında çalışanlarla birlikte ona
en çok değer veren kişileri bir araya getiriyor.
Genç toplantının hiç değilse bir bölümünde
bulunacak. Toplantı, okulda bulunan bir kişi
tarafından yapılacak fakat bu toplantıyı yapan
sağlık ya da sosyal güvenlikte olabilir.

Yardım ve destek

Yıllık raporlarımızı kişi merkezli yapıyoruzç.
Bunun sebepleri;

Eğer kişi merkezli yıllık rapora herhangi bir konuda
yardımcı olmak isterseniz lütfen Ilkokul’da Caroline Brown,
Orta okulda ise Natalie Fry’la iletişime geçiniz.

. Gençlerde dahil olmak üzere herkese söz hakkı
vermek,

c.brown@cloudesley.islington.sch.uk

. Söylenenlerin hiç bir gizli beyanata bağlı
olmaksızın görsel kayıt altına alınması,

natalie.fry@cloudesley.islington.sch.uk
Video: A Parent Perspective http://tinyurl.com/jqyp2za
Video: A Guide for Families http://tinyurl.com/nhp8wsw

. Kişisel raporların, başkaları tarafından okunmasını
engellemek için,
. Video’da dahil olmak üzere çeşitli görsel
desteklerle kaydedilmesi.

Issues to
resolve

Toplantının yapısı:
Toplantıya herkesin yoklama kağıdını
imzalaması ve tek kelimeyle genç hakkında,	
  
gencin	
  neyini	
  	
  takdir	
  e2klerini	
  veya	
   onun
hakkında en çok neyi sevdiklerini
yazmalarıyla başlıyoruz.	
  
Gencin, tek sayfalık profilini herkesle
paylaşıyoruz. Daha	
  sonra	
  önceden yapılanları
gözden geçiriyoruz. Genç hakkında onun
seçtiği ,yaptığı işlerin videosunu izliyoruz.
Ondan sonra herkes kalem alıp kendi
düşüncelerini tahtaya yazıyor.	
  	
  

Sonuçlar ve faaliyet planları
Herkesin katkıda bulunması ve uygun bilgiler
kaydedildikten sonra, ana temalar tespit
edilecerek uygulama planına dahil ediliyor.
. Ne temin edilmesi gerekmektedir?
. Kim sorumluluğu?
. Ne zaman tamamlanacak?
. Tekrar ne zaman gözden geçirilecek?

Bu gencin EHCP Destek planı olarak tutulur
ve her eğitim döneminde okuldaki
toplantılarda gözden geçirilecektir.	
  

