
তথ�    পরামশ�    সহায়তা

তথ� ও পরামশ� 

আমােদর ওেয়বসাইেট তথ� প� সহ, SEND িবষয়ক িব�ািরত তথ� ও সং�ান�িল পান।

অথবা আেরা �ত� িনেদ�শনার জন� আমােদর িবনামূেল� SENDIASS পরামশ� লাইেন

�যাগােযাগ ক�ন। পরামশ� লাইনিট �াইটন অ�া� �হাভ ও ই� সােসে� িপতামাতা

পিরচয�াকারী এবং 25 বছর পয�� বয়সী ত�ণেদর জন�। আপিন যিদ আমােদর সােথ

ইংেরিজেত কথা বলেত না পােরন, তাহেল �যাগােযাগ করেত সাহােয�র জন� সােস�

অনুবাদ পিরেষবার (Sussex Interpreting Services) সােথ �যাগােযাগ ক�ন।

ben@sussexinterpreting.org.uk এ ইেমল ক�ন অথবা আপনার ভাষায়

একিট বাত�া সহ 01273 234016 এ কল ক�ন।

কম�শালা ও �কাস� 

আমরা �াইটন অ�া� �হাভ ও ই� সােসে� িপতামাতা পিরচয�াকারীেদর জন� �ুেল SEN
সহায়তা, EHCP, �িতব�কতা সং�া� সুিবধা, �া�বয়েস �পা�র এবং আরও অেনক

িবষেয় িনয়িমত িবনামূেল� কম�শালা চালাি�। 

সহায়তা এবং সামািজক �গা�ী 

আমরা িপতামাতা পিরচয�াকারীেদর (আমােদর মুেখামুিখ (Face 2 Face) ব�ু� �াপেনর

��ােজে�র মাধ�েম) এবং 14 �থেক 25 বছর বয়সী ত�ণেদর (আমােদর Amazing
Futures িপয়ার সােপাট� ��ােজে�র মাধ�েম) িবনামূেল� সহায়তা এবং সামািজক �প

�দান কির। �প�িল অনলাইেন বা �াইটন অ�া� �হাভ ও ই� সােসে�র িবিভ� �ােন

অনুি�ত হয়। 

�িতব�কতা সং�া� সুিবধা দািব করার ��ে� সাহায� 

আপিন যিদ �কােনা িশ� বা ত�েণর জন� DLA বা PIP দািব করেত চান, তাহেল

Amaze আপনােক পরামশ� এবং কখনও কখনও ব�বহািরক সহায়তা িদেত পাের, যিদ

আপনার অিতির� চ�ােল� থােক। 

অবসর িবেনাদেনর িডসকাউ� কাড� 

আমােদর িবনামূল� Compass Card �াইটন অ�া� �হাভ বা ওেয়� সােসে� SEND
সহ 0 �থেক 25 বছর বয়সীেদর জন� অবসর িবেনাদেনর িডসকাউ� �দয়। ই� সােসে�র

পিরবার�িল একিট i-go কাড� �পেত পাের। 

আপনার ক��র �শানা 

Amaze �ানীয় িপতামাতা পিরচয�াকারীেদর �ফারাম�িলেক (PACC ও

ESPCF) সহায়তা কের যােত িনি�ত করা যায় �য SEND পিরেষবা�িলর

পিরক�না করার ��ে� িপতামাতা পিরচয�াকারীেদর ক��র ও মতামত�িল

�ক�িব�ুেত থােক। 

AMAZE পিরেষবা
সােসে� িবেশষ িশ�াগত চািহদা এবং �িতব�কতা থাকা িশ�
ও ত�ণেদর পিরবােরর জন� 

SENDIASS পরামশ� লাইন:

01273 772289 

amazesussex.org.uk এ
আমােদর িবনামূল� Amaze
পিরেষবা স�েক�  জানুন 

https://amazesussex.org.uk/parent-carers/info-advice-parent-carers/
https://amazesussex.org.uk/parent-carers/services-and-support/sendiass-advice-line/
https://sussexinterpreting.org.uk/bengali-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://www.compasscard.org.uk/
https://igo.eastsussex.gov.uk/
https://paccbrighton.org.uk/
https://paccbrighton.org.uk/
https://www.espcf.org.uk/
https://amazesussex.org.uk/

