Yardim Hattı: 01273 772289
Email: sendiass@amazesussex.org.uk
SENDIASS Yardim Hattı çalışma saatleri
Pazartesi – Cuma, 9.30am to 2.30pm
Sizi bu saatlerden başka zamanlarda da arayabiliriz. 24 saat
telesekreter hizmeti vardır.
İlave desteğe ihtiyacınız olursa lütfen irtibata geçin, bize bilgi verin

Amaze Hakkında
Amaze, ek ihtiyaçları olan çocuklarla / gençlerle ve onların ebeveynleri /
bakıcılarıyla birlikte çalışan Sussex tabanlı bir yardım kuruluşudur. Sussex'in
üç bölgesinde değişiklik hizmetler sunmaktayız. Bölgenizde hangi hizmetlerin
mevcut olduğunu bulmak için www.amazesussex.org.uk/about-us/whocan-use-amaze adresini ziyaret edin.

Amaze SENDIASS
East Sussex ve Brighton & Hove
bölgelerinde yaşayan aileler için

Amaze, bir mütevelli heyeti tarafından yönetilen ebeveyn liderliğindeki
bir organizasyondur. Yerel makamlardan ve sağlık hizmetlerinden,
hayırsever vakıflardan ve kendi bağış toplama yollarımızla fon
sağlıyoruz.

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

AmazeinSussex

@AmazeSussex

‘Amaze Sussex’ olarak arama
yapın
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Özel Eğitim İhtiyaçları ve Engellilik Bilgi,
Tavsiye ve Destek Hizmeti

Nasıl yardım edebiliriz?
Sunduğumuz hizmetler:


Bilgilere kendiniz ulaşabileceğiniz bulabilmeniz bir web sitesi ve kaynaklar



Size özel bilgiler alabileceğiniz bir telefon ve e-mail yardım hattı



Daha karmaşık konular için birebir tavsiye

Özel eğitim ve engellilik hizmetleri hakkında iyi bilgi sahibi olmanız ve
sizi veya çocuğunuzu etkileyen kararlarda güçlü bir sese sahip
olmanız kousunda size destek vereceğiz. Ebeveynlere ve gençlere,

SENDIASS Nedir?

kendilerine verilen hizmetler ve profesyonellerle iyi ilişkiler

SENDIASS Özel Eğitim İhtiyaçları ve Engellilik Bilgi, Tavsiye ve Destek

kurmalarında, işlerin gidişatından memnun olmadıklarında çözümler

Hizmetidir. SENDIASS, eğitim, sağlık ve sosyal bakım da dahil olmak

bulunmasına yardımcı olmayı amaçlıyoruz

üzere özel eğitim ihtiyaçları ve engellilik ile ilgili her şey için ücretsiz,
tarafsız ve sizin özel bilgilerinizi gizli tutarak, tavsiyeler sunar.

Amaze, SENDIASS'ın yanı sıra başka hizmetler de sunmaktadır. Web
sitemizi kontrol edin veya daha fazla bilgi için bizi arayın.

SENDIASS’ ı kimler kullanabilir?
SENDIASS, 25 yaşın alında, Özel Eğitim İhtiyaçları bölümü tarafından destek
verilen çocuklar ve gençler ile ebeveynleri ve bakıcıları için bir hizmettir. Amaze
SENDIASS, Brighton & Hove ve East Sussex'i kapsar. Başka bir bölgede
yaşıyorsanız, yerel hizmetinizi
www.councilfordisabledchildren.org.uk/information-advice-and-supportservices-network adresinde bulabilirsiniz.

