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A child or young person 

has a Special Educational 
Need (or SEN) if they 

need further adjustments 
or support on top of what 
is generally given to all 

children of the same age.  

 
SEN is not necessarily 

about a child's academic 
progress.  

Some children may have 
other barriers to learning.  
A medical diagnosis is not 
needed to be recognised 

as having SEN.  

What is a Special Educational 
Need or ‘SEN’? 

Why is it important to identify 
SEN and provide support? 

 
 
 

Support is targeted to their 
needs and helps them 

make their best possible 
progress 

 
 

The earlier that additional 
needs are identified means 
that support can be put in 
place for a child or young 

person.  
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একটি বিশেষ বেক্ষাগত প্রশ াজন িা 'এসইএন' কী?  ককন এসইএন সনাক্ত করা এিং সহা তা প্রদান করা 
গুরুত্বপূর্ ণ? 

 

একটি বেশু িা বকশোশরর বিশেষ বেক্ষার প্রশ াজন (িা 
এসইএন) আশে যবদ তাশদর আরও সামঞ্জসয িা 

সহা তার প্রশ াজন হ  যা সাধারর্ত একই ি শসর 
সমস্ত বেশুশদর কদও া হ । 

আশগ-ভাশগ অবতবরক্ত প্রশ াজনগুবি বিবিত করা হ  
যাশত কয ককানও বেশু িা বকশোশরর জনয সহা তা 

করা কযশত পাশর। 

এসইএন একটি বেশুর বেক্ষাগত অগ্রগবত সম্পশকণ 
হও া প্রশ াজনী  ন । 

বকেু বেশুর কেখার কক্ষশে অনযানয িাধা থাকশত পাশর। 
এসইএন আশে িশি স্বীকৃত হও ার জনয 

বিবকৎসাগতভাশি করাগ বনর্ ণশ র প্রশ াজন কনই 

সহা তা তাশদর প্রশ াজশনর বদশক িক্ষয কশর করা হ  
এিং তাশদর সশি ণাত্তম সম্ভািয অগ্রগবত করশত সহা তা 

করা হ । 

 

 

 

আমরা আপনাকে সহায়তা েরকত পারর: 
  

আপনার মতামত প্রকাশ 
করতত এবং আত াচনায় 
অংশগ্রহণ করতত 
আত্মববশ্বাসী ববাধ 

করতত। 

ববতশষ বশক্ষাগত 
প্রতয়াজনীয়তা এবং 

বিতজববব টি সম্পবকিত 
অবধকারগুব  ববাঝা 

সু্ক  এবং ব াকা  
অত াবরটির সাত  

ব াগাত াতগর ইবতবাচক 
উপায় খুুঁতজ ববর করা 

আপনার সন্তাতনর 
প্রতয়াজনীয়তা সম্পতকি 
প্রশ্ন সহ, সু্ক  ববতে 
বনওয়া এবং সহায়তার 

চক্র। 
 

ফম ি, বরতপািি বা বচটির সাহা য 
সহ 'বশক্ষা, স্বাস্থ্য এবং  ত্ন 
পবরকল্পনা' প্রক্রক্রয়ার মাধযতম 

অববহত পেন্দ সক্ষম করার জনয 
ত য প্রদান কতর 

ব খাতন মূ যায়ন বা সহায়তা 
বনতয় মতববতরাধ আতে বসখাতন 
আমরা ববকল্পগুব  অতেষণ 
করতত পাবর এবং ট্রাইবুযনা  

প্রক্রক্রয়া সহ পরবতী 
পদতক্ষপগুব তত সহায়তা 

করতত পাবর। 
 

 

 

 

 

 


