
من سن 9 سنوات\

حتى ُعمر 14 عاًما

125.6

االستعداد
بدء خطة انتقالية كجزء من خطة MyPlan أو خطة 

التعليم والصحة والرعاية )EHC( وتحديثها كل عام

ملرحلة البلوغ

التوظيف:

• ماذا سأفعل؟
• كيف سأصل إىل تلك املرحلة؟

االستقاللية

• أين سأعيش؟
•  ما هي املهارات التي سأحتاجها؟

املشاركة املجتمعية

• كيف سأقيض وقتي؟
• ما الذي سأصل إليه من حويل؟

الصحة

• كيف سأبقى بصحة جيدة؟
•  كيف سيبدو الدعم يّل كشخٍص بالغ؟

• متابعة الخطة االنتقالية
•  التخطيط لتقديم الرعاية والخدمات الصحية لحياة الباليغن، مبا يف ذلك الحصول عىل 

تقييم مبوجب قانون الرعاية الصحية

• الوصول إىل تعليم\تدريب ملا بعد سن 16 عاًما

حتى

سن 18 عاًما

خذ يف عني االعتبار

www.sheffielddirectory.org.uk/localoffer ملزيد من املعلومات، تفضل بزيارة

• متابعة الخطة االنتقالية
• سيحتاج بعض الشباب إىل املزيد من الوقت للوصول إىل املرحلة التالية

• يتم وضع خطة الصحة والرعاية الخاصة بالبالغني - وتشمل ما بعد التعليم أيًضا
• الرتكيز عىل طريق الحصول عىل فرصة التعليم ما بعد البلوغ

مهارات الحياة

• الرتكيزعىل األنشطة
•  تطوير املهارات 
لحياة البالغني

•  يقودك إىل التطوع\
القيام بنشاط 

هادف أو التوظيف

بعد سن 19 عاًما

حياة البالغني بعد 

مرحلة البلوغ

من سن 10\11 

 حتى سن 16 عاًما

تخطيط كيف
ستبدو حيايت

كبالغ

• متابعة الخطة االنتقالية
• النظر إىل الخيارات املختلفة

• تقديم طلب للحصول عىل فرصة للتعلُّم بعد سن 16 عاًما
• مراجعة احتياجات الصحة والرعاية وكيفية تلبيتها كشخص بالغ

أنواع 

التعليم/

والتدريب

ملا

بعد سن 

16 عاًما

العمل

•  الرتكيز عىل التدريب 
املرتبط بالعمل؛ 

مثل: العمل تحت 

التمرين، والتدريب 

والتدريب املُدَعم.

•  قد تحتاج أوالً إىل 
املشاركة يف 

برنامج إعداد

•  يؤّهلك إىل التوظيف

املستوى املهني

•  املؤهالت يف 
املواضيع املرتبطة 

بالعمل؛ عىل سبيل 

 BTEC :املثال

)مجلس تعليم 
األعامل والتكنولوجيا(

•  الكلية أو الجهة 
املزّودة للتدريب

•  يقود إىل الجامعة أو 
التوظيف

املستوى األكادميي

•  املؤهل؛ عىل 
سبيل املثال: 

A مستويات

• املدرسة أو الكلية
•  يقود إىل الجامعة 

أو التوظيف

Sheffield
Clinical Commissioning Group


