
 دعم  المشورة  المعلوماتیة

AMAZE خدمات
للعائالت التي لدیھا أطفال وشباب من ذوي االحتیاجات التعلیمیة

 الخاصة واإلعاقات في مقاطعة ساسكس

SENDIASS advice line:
01273 772289 

تعرف على خدمات Amaze المجانیة
الخاصة بنا على 

 amazesussex.org.uk

المعلومات والنصائح
احصل على معلومات وموارد مفصلة لـ SEND على موقعنا اإللكتروني بما في

ذلك صحائف الوقائع. أو اتصل بخط استشارات SENDIASS المجاني للحصول
على مزید من اإلرشادات الفردیة. خط المشورة مخصص لمقدمي الرعایة من اآلباء

والشباب حتى سن 25 عاًما في برایتون وھوف وشرق ساسكس. إذا لم تتمكن من
Sussex التحدث إلینا باللغة اإلنجلیزیة ، فاتصل بخدمات ساسكس للترجمة الشفویة

Interpreting Services  للمساعدة في االتصال. أرسل بریًدا إلكترونیًا إلى
ben@sussexinterpreting.org.uk أو اتصل على 01273 234016

برسالة بلغتك. 

ورش عمل ودورات
نحن ندیر ورش عمل مجانیة منتظمة لمقدمي الرعایة من اآلباء في برایتون وھوف
، EHCPs في المدرسة ، و SEN و شرق ساسكس حول موضوعات مثل دعم

وإعانات اإلعاقة ، واالنتقال إلى مرحلة البلوغ ، والمزید.   

الدعم والفئات االجتماعیة 
نحن نقدم دعًما مجانیًا ومجموعات اجتماعیة لمقدمي الرعایة من اآلباء (عبر مشروع

صداقة الوجھ لوجھ) والشباب الذین تتراوح أعمارھم بین 14 و 25 عاًما (عبر
مشروع دعم األقران Amazing Futures الخاص بنا). تتم المجموعات عبر

اإلنترنت أو في مواقع مختلفة في برایتون وھوف و شرق ساسكس.  

المساعدة في المطالبة بإعانات اإلعاقة 
إذا كنت ترغب ف  تقدیم مطالبة لـ DLA أو PIP لطفل أو شاب ، یمكن لـ

Amaze أن تقدم لك النصیحة والدعم العملي في بعض األحیان ، إذا كان لدیك
تحدیات إضافیة.    

تمنحك بطاقة البوصلة المجانیة خصومات ترفیھیة لألطفال الذین تتراوح أعمارھم
بین 0 و 25 عاًما مع SEND في برایتون وھوف أو شرق ساسكس. یمكن

    .i-go لعائالت شرق ساسكس الحصول على بطاقة

بطاقة خصم ألوقات الترفیھ 

تدعم Amaze منتدیات مقدمي الرعایة المحلیة (PACC و ESPCF) للتأكد من
    .SEND أن صوت وآراء مقدمي الرعایة الوالدین أساسیان لتخطیط خدمات

لیكون صوتك مسموعا 

https://amazesussex.org.uk/
https://amazesussex.org.uk/parent-carers/info-advice-parent-carers/
https://amazesussex.org.uk/resources/fact-sheets/
https://amazesussex.org.uk/parent-carers/services-and-support/sendiass-advice-line/
https://sussexinterpreting.org.uk/arabic-self-referral-form/
https://amazesussex.org.uk/events/
https://amazesussex.org.uk/parent-carers/services-and-support/face-2-face-befriending/
https://amazesussex.org.uk/young-people/groups/peer-support-groups/
https://amazesussex.org.uk/parent-carers/services-and-support/help-with-dla-claims/
https://amazesussex.org.uk/parent-carers/services-and-support/help-with-dla-claims/
https://www.compasscard.org.uk/
https://igo.eastsussex.gov.uk/
https://paccbrighton.org.uk/
https://www.espcf.org.uk/

