
 
Tham vấn về đề xuất tăng số suất học sinh từ 18  

lên 26 suất học sinh, tại Cơ sở Tài nguyên Chuyên môn về nhu cầu 
phức tạp  

ở Sprowston Infant School (Trường Mầm non Sprowston), Norwich  
từ ngày 1 tháng 2 năm 2024. 

 
 
Đề xuất của chúng tôi 
Norfolk County Council (Hội đồng Hạt Norfolk) muốn nghe ý kiến của quý vị về đề 
xuất của chúng tôi cho Sprowston Infant School, Recreation Ground Road, Norwich, 
Norfolk NR7 8EW để bổ sung thêm 8 suất học sinh vào Cơ sở Tài nguyên 
Chuyên môn về nhu cầu phức tạp (SRB) từ ngày 1 tháng 2 năm 2024. 
 
Chúng tôi cảm nhận rằng trẻ em và thanh thiếu niên có nhu cầu phức tạp có thể gặp 
khó khăn trong việc tham gia học tập và đối phó với các khó khăn trong lớp học 
thiếu các chiến lược và sự can thiệp bổ sung. Cơ sở Tài nguyên có thể hỗ trợ trẻ 
em vượt qua các rào cản để học tập, để có thể đối phó với các khó khăn tốt hơn và 
để tái hòa nhập vào một môi trường chính thống, ở đó các em có thể đạt được tiềm 
năng của mình.  
 
Chúng tôi rất muốn mang lại sự hỗ trợ này trong các trường học ở Norfolk. Cơ sở 
Tài nguyên Chuyên môn của chúng tôi sẽ được mở rộng để đối phó với những khó 
khăn từ  những suất học sinh bổ sung và vẫn sẽ có một môi trường thuận lợi cho 
những học viên SRB trong một cơ sở lưu trú riêng biệt. Cơ sở sẽ được Hiệu trưởng 
và cơ quan quản trị tại Sprowston Infant School quản lý. 
 
Chính quyền địa phương, Norfolk County Council chịu trách nhiệm về mọi đơn xin vào 
các Cơ sở Tài nguyên Chuyên môn. Những giới thiệu được hội đồng của Hạt xem xét 
và việc sắp xếp chỗ cho các học sinh có hoặc không có Kế hoạch Giáo dục, Sức khỏe 
và Chăm sóc (EHCP) được thực hiện bằng cách sử dụng các tiêu chí về việc đủ điều 
kiện cho học sinh có hồ sơ ASC và đánh giá những tiêu chí này dựa trên nhu cầu và 
tính phù hợp của những giới thiệu.  
 
 
Các lợi ích của đề xuất này là gì 
Động lực chính của Norfolk County Council và các nhà quản trị tại Sprowston Infant 
School là đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về cung cấp giáo dục chuyên biệt trong 
khu vực của chúng tôi, nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của những học sinh dễ tổn 
thương nhất. Chúng tôi cảm thấy đề xuất của mình sẽ có lợi cho trẻ em và thanh 
thiếu niên vì nó sẽ: 

• hỗ trợ thêm nhiều học sinh có nhu cầu giáo dục đặc biệt và khuyết tật để 
được giáo dục và phát triển trong trường học cũng như trong cộng đồng địa 
phương của các em; 

• tăng cường sự tiến bộ của học sinh bằng cách đáp ứng hiệu quả các nhu cầu 
phức tạp của từng em; 

 



• giúp tạo điều kiện tiếp cận tốt hơn với chương trình giảng dạy và hỗ trợ học 
sinh đạt được tiềm năng của mình; 

• đảm bảo rằng những nhu cầu có thể được đáp ứng tại địa phương, tránh cho 
học sinh phải mất thời gian đi lại không cần thiết đến một trường học phù hợp 
ở xa hơn. Điều này tốt hơn cho thiếu niên và tiết kiệm tiền của người dân 
đóng thuế dùng trả cho các chi phí vận chuyển; 

• tăng cường khả năng nhận thêm học sinh để đáp ứng nhu cầu của những 
học sinh viên với SEND; 

• giải quyết các cách biệt về địa lý, độ tuổi và giai đoạn đã được xác định trong 
việc cung cấp SRB như đã xác định trong Chiến lược SEND của Norfolk; 

• hỗ trợ chia sẻ chuyên môn về nhu cầu phức tạp và thông lệ tốt như là một 
phần của trường chúng tôi. 

 
Có một số cân nhắc mà Norfolk County Council tính đến khi xem xét những thay đổi 
đối với các cách sắp xếp của các trường học. Các cân nhắc đó bao gồm bộ máy 
lãnh đạo trường học, hiệu suất, tác động đến cộng đồng, sự đa dạng về cung cấp 
giáo dục, nhu cầu về các chỗ cho học sinh, sự đi lại, cung cấp giáo dục cho trẻ nhỏ 
và cung cấp giáo dục đặc biệt. Động lực chung là để đảm bảo rằng bất kỳ thay đổi 
nào cũng là vì lợi ích tốt nhất cho việc giáo dục và thành tích của trẻ em. 
 
 
Điều gì sẽ xảy ra với trẻ em hiện đang được SRB hỗ trợ 
Những trẻ em hiện đang được SRB hỗ trợ tại Sprowston Infant School sẽ vẫn tiếp 
tục học tập tại trường và sẽ không hề bị gián đoạn trong việc học tập của các em. 
Các trường hợp ngoại lệ duy nhất sẽ là khi đánh giá hàng năm về Kế hoạch Giáo 
dục, Sức khỏe và Chăm sóc (EHCP) của một trẻ ra quyết định về việc xem xét thay 
đổi trường học hoặc do thay đổi ý muốn của phụ huynh. 
 
 
Các chi phí đầu tư 
Đề xuất là mở rộng SRB nhu cầu phức tạp hiện có để tạo ra một không gian 50m2 
mới. Điều này sẽ đạt được bằng cách mở rộng mặt trước của trường. Không gian 
mới sẽ bao gồm một nhà vệ sinh mới dành cho học sinh và một hành lang dẫn đến 
khu vui chơi ngoài trời an toàn hiện có. Ngoài ra, sẽ có một sảnh mới dẫn đến lối 
cổng chính vào trường và thêm hai chỗ đậu xe. Các chi phí đầu tư sẽ được Norfolk 
County Council chi trả.  
 
 
Quý vị có thể có đóng góp ý kiến như thế nào 
Chúng tôi sẽ tổ chức một buổi gặp nơi quý vị có thể đến và tìm hiểu thêm về đề xuất 
này cũng như xem xét các kế hoạch được đề xuất cho dự án đầu tư: 

➢ 2 – 3 giờ chiều, Thứ Năm, Ngày 9 Tháng 3, Sprowston Infant School  
 
Nếu quý vị không thể tham dự các buổi này nhưng muốn nhận xét về các đề xuất tái 
cơ cấu của chúng tôi, xin vui lòng: 

➢ hoàn tất mẫu đính kèm và nộp cho văn phòng trường 

➢ hoặc gửi email tới schoolreview@norfolk.gov.uk 

➢ hoặc truy cập khảo sát trực tuyến của chúng tôi: 
https://norfolk.citizenspace.com/childrens-services/sprowstonsrb  

 

 
Chúng tôi cần nhận hết các phản hồi trước Ngày 31 Tháng 3  

Năm 2023. 
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Tư vấn về những thay đổi được đề xuất cho Sprowston 
Infant School, Norwich 

 

Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì về đề xuất của chúng tôi 
 
Quý vị đồng ý hay bất đồng với đề xuất của chúng tôi về việc tăng 
số lượng suất học sinh từ 18 lên 26 suất học sinh, tại Cơ sở Tài 
nguyên Chuyên môn về nhu cầu phức tạp tại Sprowston Infant 
School?  Vui lòng đánh dấu vào ô. 
 
 

Hoàn toàn đồng ý                Đồng ý               Không đồng ý cũng không bất   đồng 
 
 
               Không đồng ý                      Hoàn toàn bất đồng 
ý                                                                                    
 
 
Tại sao quý vị nói như vậy? Vui lòng viết vào ô bên dưới.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quý vị có muốn đưa ra bất kỳ các ý kiến hoặc đề xuất nào khác để giúp chúng 
tôi với quyết định này và lập kế hoạch cho việc cung cấp giáo dục tương lai 
của trẻ hay không? Vui lòng viết vào ô bên dưới. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chúng tôi muốn nghe ý kiến từ nhiều người khác nhau vì các quan điểm của quý vị 
giúp chúng tôi quyết định xem chúng tôi có thực hiện những thay đổi này hay 

 



không. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng mọi thông tin cá nhân để hiểu xem những nhóm 
người khác nhau cảm thấy như thế nào về đề xuất của chúng tôi trong việc gia tăng 
số suất học sinh ở Cơ sở Tài nguyên Chuyên môn tại Sprowston Infant School. 
 

Chúng tôi sẽ xử lý mọi thông tin cá nhân mà mình nhận được từ quý vị theo Quy 
định Bảo vệ Dữ liệu Chung (GDPR) (Quy định (EU) 2016/679), Đạo luật Bảo vệ Dữ 
liệu 2018 cũng như chính sách và nguyên tắc bảo vệ dữ liệu của Norfolk County 
Council. Điều này có nghĩa là Norfolk County Council sẽ giữ dữ liệu cá nhân của quý 
vị và chỉ sử dụng dữ liệu đó cho mục đích mà vì đó dữ liệu được thu thập, tức là 
cuộc tham vấn này. 
 

Chúng tôi sẽ không nêu ra các cá nhân khi báo cáo lại những phát hiện của mình và 
theo chính sách quản lý hồ sơ, chúng tôi sẽ giữ thông tin này trong 5 năm. Trong 
tình huống thông thường, chúng tôi cũng sẽ không chuyển dữ liệu cá nhân của quý 
vị cho bất kỳ ai khác. Tuy nhiên, theo luật truy cập thông tin chúng tôi có thể được 
yêu cầu công bố hoặc tiết lộ một số hoặc tất cả thông tin quý vị cung cấp để phản 
hồi lại tham vấn này, bao gồm bất kỳ thông tin cá nhân nào. Chúng tôi sẽ chỉ làm 
điều này khi sự tiết lộ như vậy tuân thủ theo luật thông tin liên quan như Đạo luật Tự 
do Thông tin 2000, Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu 2018 và Các Quy định Thông tin Môi 
trường 2004. 
 
Vui lòng cho chúng tôi biết quý vị là ai, (hãy đánh dấu tất cả những gì phù hợp):  
 

Phu  ̣huynh / 

Thành viên Giám hộ của Phụ 
huynh  
 

Giáo viên  
 

Thành viên Hiệp hội của nhân viên  
 

Hiệu trưởng trường  
 

 Cư dân địa phương  

 Doanh nghiệp địa phương 

 Nhóm thể thao địa phương 

 Nhóm cộng đồng địa phương 

 
Khác (xin ghi rõ): 
 
Ở trường nào? ___________________________________________________ 
 
Mã số vùng của quý vị là gì? 
______________________________________________ 
 
Quan điểm của quý vị sẽ giúp chúng tôi quyết định xem có tiếp tục với đề xuất này 
hay không. Quý vị có thể cho chúng tôi biết quan điểm của mình bằng cách gửi lại 
biểu mẫu đã hoàn tất này tới: 
 

➢ Văn phòng trường học của quý vị 

➢ Email: schoolreview@norfolk.gov.uk  

➢ Truy cập khảo sát trực tuyến của chúng tôi: 
https://norfolk.citizenspace.com/childrens-services/sprowstonsrb  

 
Tham vấn này kết thúc vào Ngày 31 Tháng 3 Năm 2023 
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