ﺳﺎﻋدةا ﺧط 01273 772289 :

ي ﺑرا ا ك روﻧﻲ sendiass@amazesussex.org.uk :
ساعات عمل خط المساعدة لـ سيندياس

س
أمـَـَيـَـزَسينديا َ
َ
خدمه المعلومات والدعم والمشوره لالعاقات
واالحتياجات التعليمية الخاصة

ً
مساء
ن
صباحنا إىل 2:30
من اإلثنين إىل الجمعة ن ،من 9:30
ً
ك فن أوقات أخرى أيضنا
.يمكنننا معاودة االتصال ب ن
.ساعة بريد صوتن 24
أخبننا بذلك
.إذنا كنت بحاجة إىل أي مساعدة إضافية للتواصل معننا ن ،ر

نبذه عن أمـيـز
ه مؤسسة خبي نة مقرهنا ساسكس .تعمل مع األطفال والشباب ذوي االحتياجات
أمبن ن
عب المناطق الثالثة فن
ع الخدمات التن تقدمهنا ر ن
اإلضافية نومع اولياء امورهم  .تتنو ن
ف منطقتك  ،قم بزيارنة
ساسكس .لمعرف نة منا هو متاح ن
www.amazesussex.org.uk/about-us/who-can-use-amaze
ه منظم نة يقودهنا اآلباء  ،ويديرهنا مجلس أمناء .تحصل عىل تمويل من السلطات
أمنبن ن
www.amazesussex.org.uk/about
us/who
can
use
amaze.
ت
التبعا ن
المحلية والخدما ن
ت الصحي نة  ،وكذلك من الصناديق الخبية ومن خالل جمع ر
.الخاصة بهنا

Amaze
01273 772289
sendiass@amazesussex.org.uk
www.amazesussex.org.uk

للعائالت في شرق ساسكس وبرايتون وهوف
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ف يمكننَا المساعد َه
كي َ
نحن نقدم:
موقع انترنت وموارد حتى تتمكن من ايجاد المعلومه بنفسك
خط مساعدة الهاتف والبريد اإللكتروني لمزيد من المعلومات المفصلة
نصيحة شخصيه بشأن االمور األكثر تعقيدا
سوف ندعمك لتكون على اطالع جيد بالتعليم الخاص وخدمات اإلعاقة ولك صوت في القرارات
التي تؤثر عليك أو على طفلك .نحن نهدف إلى مساعدة اآلباء والشباب على بناء شراكات جيدة
مع الخدمات والمهنيين ويمكننا مساعدتك في إيجاد الحلول عندما تكون غير راض عن سير
.األمور
تقدم أميزخدمات أخرى باإلضافه ال سيندياس
تحقق من موقعنا أو اتصل بنا لمعرفة المزيد

سَ؟َ
يَسينديا َ
ما َه َ
سيندياس هي خدمة المعلومات والنصائح والدعم لالحتياجات التعليمية الخاصة
واإلعاقة .تقدم سيندياس معلومات ونصائح مجانية ومحايده وسرية حول أي شيء له
عالقة باالحتياجات التعليمية الخاصة واإلعاقة  ،بما في ذلك التعليم والصحة والرعاية
.االجتماعية

س َ؟
ن يمكن َه استخدا َم سينديا َ
مَ
سيندياس هي خدمه لألطفال والشباب ذوي االعاقه واالحتياجات التعليميه الخاصه حتي
خمس وعشرين عاما واولياء امورهم ومقدمي الرعايه لهم  .أ َميز سيندياس تغطي
.برايتون وهوف وشرق ساسكس
ذات تعيش في قﻣن ة خرأى  ،فﯾﻣﻛنك ﺧدﻣتلع ﺛورعا ك يلاﻟمحة عل www.councilfordisabledchildren.org.uk/information- adviceاﻛنand-support-services-network

