Helpline: 01273 772289
Email: sendiass@amazesussex.org.uk
Ore De Lucru

SENDIASS Helpline

De luni până vineri, 9:30am la 2.30pm
Te putem suna și în alte momente. Mesageria vocală 24 de ore.
Dacă aveți nevoie de asistență suplimentară pentru a comunica cu noi,
anunțați-ne.

Despre Amaze
Amaze este o organizație caritabilă din Sussex care lucrează cu copii și
tineri cu nevoi suplimentare și îngrijitorii părinților lor. Serviciile pe care le
oferim variază în cele trei zone din Sussex. Pentru a afla ce este disponibil
în zona dvs., vizitați www.amazesussex.org.uk/about-us/who-can-useamaze.

Amaze SENDIASS
Servicii speciale de informare, consiliere
și asistență pentru persoanele cu
dizabilități

Amaze este o organizație condusă de părinți, administrată de un
consiliu de administrație. Primim finanțare de la autoritățile locale și
servicii de sănătate, precum și de la trusturi caritabile și prin propria
noastră strângere de fonduri.
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pentru familie din East
Sussex și Brighton & Hove

Cum putem ajuta
Oferim:




Un site web și resurse, astfel încât să puteți afla lucruri utile
pentru dvoastra
Linie telefonică și de asistență prin e-mail pentru informații mai
personalizate
Sfaturi unu-la-unu pentru probleme mai complexe

Vă vom sprijini să fiți bine informați cu privire la educația specială și
serviciile pentru persoanele cu dizabilități și să aveți o voce puternică în

Ce este SENDIASS?

deciziile care vă afectează pe dumneavoastră sau pe copilul dvoastră.
Scopul nostru este de a ajuta părinții și tinerii să construiască parteneriate

SENDIASS este Serviciul special de informare, consiliere și asistență

bune cu servicii și profesioniști și vă putem ajuta să găsiți soluții atunci

pentru persoanele cu dizabilități. SENDIASS oferă informații și sfaturi

când sunteți nemulțumiți de cum merg lucrurile.

gratuite, imparțiale și confidențiale cu privire la orice legătură cu SEN și

Amaze oferă alte servicii, precum și SENDIASS. Verificați site-ul nostru sau
sunați-ne sa aflați mai multe.

handicap, inclusiv educație, sănătate și asistență socială.

Cine poate folosi
SENDIASS?
SENDIASS este un serviciu pentru copii și tineri cu SEND până la varsta de
25 de ani și pentru părinții și îngrijitorii lor. Amaze SENDIASS acoperă
Brighton & Hove și East Sussex. Dacă locuiți într-o altă zonă, puteți găsi
serviciul local la www.councilfordisabledchildren.org.uk/informationadvice-and-support-services-network

