
 
 

Amaze 

01273 772289 

sendiass@amazesussex.org.uk 

www.amazesussex.org.uk  

AmazeinSussex @AmazeSussex 

Helpline: 01273 772289 

Email: sendiass@amazesussex.org.uk  

Horário de atendimento da linha de apoio SENDIASS 

Segunda a sexta, das 9h30 às 14h30 

Também podemos ligar para você em outros horários. Correio de voz 

24 horas. 

Se você precisar de assistência extra para se comunicar conosco, 

informe-nos. 

 

Sobre Amaze 
Amaze é uma instituição de caridade sediada em Sussex que trabalha com 

crianças e jovens com necessidades adicionais e seus pais responsáveis. Os 

serviços que oferecemos variam nas três áreas de Sussex. Para descobrir o 

que está disponível na sua área, visite www.amazesussex.org.uk/about-

us/who-can-use-amaze. 

 

 
Amaze é uma organização liderada por pais, gerenciada por um 

conselho de administração.  obtemos financiamento através 

das autoridades locais e serviços de saúde, bem como de fundos de 

caridade e de nossa própria captação de recursos. 
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Amaze SENDIASS 
Serviço de Informações, Aconselhamento e 
Suporte sobre Necessidades Educativas 
Especiais e Incapacidade  

 

para famílias em East Sussex e Brighton 
& Hove 
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Como podemos ajudar 
Nós oferecemos: 

  Um site e recursos para que você possa encontrar o que lhe 

convém 

 Linha telefônica e e-mail para informações mais 

personalizadas 

 Conselho individual para questões mais complexas 

 

  

O que é o SENDIASS? 

 

Nós o apoiaremos para  para que você esteja bem informado sobre 

educação especial e serviços de deficiência  e, assim, poder ter mais voz 

nas decisões que afetam você ou seu filho. Nosso objetivo é ajudar pais 

e jovens a construir boas parcerias com serviços e profissionais e 

podemos ajudá-lo a encontrar soluções quando você está insatisfeito  

Com o andamento de determinadas situações. 

 

SENDIASS é o Serviço de Informações, Aconselhamento e Suporte para 

famílias com Necessidades Educativas Especiais e Incapacidade. 

SENDIASS oferece informações confidenciais, imparciais e 

aconselhamento sem custo sobre assuntos relacionados ao necessidades 

educativas especiais e deficiência, incluindo educação, saúde e 

assistência social. 

 

O Amaze oferece outros serviços além do SENDIASS. Acesse o nosso site 

ou nos ligue para saber mais. 

Quem pode usar o SENDIASS? 

 SENDIASS é um serviço para crianças e jovens com SEND até 25 anos de 

idade, seus pais e responsáveis. 

 

Amaze SENDIASS abrange Brighton e Hove e East Sussex. Se você mora 

em outra área, pode encontrar o seu serviço local em 

www.councilfordisabledchildren.org.uk/information-advice-and-

support-services-network 
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