
پشتیبانی و اطالعات

AMAZE خدمات
برای پشتیبانی از خانودھای کودکان کم

Sussexتوان یا معلول و نیازھای آموزشی خاص در 

شماره تماس پشتیبانی و توصیھ:
772289 01273

 پشتیبانی و اطالعات
اطالعات کامل وحقایق SEND در وب سایت قابل دسترسی است. شما ھمچنین میتوانید

با خدمات رایگان تلفنی SENDIASS  برای اطالعات فردی و خصوصی تماس
بگیرید. خدمات پشتیانی تلفنی برای خانوده ھا و سرپرستان افراد جوان زیر سن 25

سال در برایتن و ھو و ایست ساسکس در نظر گرفتھ شده است. اگر قادر نیستید بھ زبان
انگلیسی با ما صحبت کنید برای دریافت کمک و راھنمایی در ارتباط با ما لطفا با

Sussex Interpreting Services (خدمات ترجمھ ی ھمزمان ساسکس)
 تماس بگیرید. بھ ben@sussexinterpreting.org.uk ایمیل بزنید یا با یک پیام

بھ زبان خود با شماره 01273 234016 تماس بگیرید. 

کارگاه و دوره ھای آموزشی
ما دوره ھای رایگان برای والدین و سرپرستان در برایتون و ھو و ایست ساسکس

برگزار می کنیم. این دوره ھا شامل مطالب گوناگون ھستند از قبیل پشتیبانی از نیازھای
EHCP و طرح  پشتیبانی آموزشی سالمتی کودکان در مدرسھ SEN آموزشی یا

واطالعاتی در باره ی پشتیبانی مالی از کودکان ناتوان یا معلول. 

گروه ھای پشتیبانی وگروه ھای اجتماعی 
ما ھمچنین دوره ھایی برای پشتیانی از خانواده ھا و سرپرستان جوانان ارایھ می

دھیم کھ بھ صورت حضوری خواھد بود و دوره ھایی برای گروه سنی 14 تا 25
سال (آینده ی درخشان). گروه ھای اجتماعی خدمات پشتیبانی را بھ صورت آنالین یا

در مکان ھا متعددی در برایتون و ھو برگزار می کند.

کمک برای درخواست پشیبانی مالی(بنفیت) معلولین 
اگر تصمیم دارید برای حمایت مالی برای ا فراد کم توان یا معلولین (DLA) یا

(PIP) برای کودک یا فرد جوان اقدام کنید Amaze می تواند توصیھ ھای الزم را
در اختیار شما قرار داده و در موارد خاص حمایت ویژه فراھم کند. 

کارت تخفیف 
کارت رایکان کام پاس تخفیف ویژه ی برای افراد بدو تولد تا 25 سال با نیازھای

خاص و ناتوانی جسمی در برایتون و ھو و ایست ساسکس ارایھ می دھد. خانوادھای
ایست ساسکس میتوانند کارت i-go دریافت کنند. 

بیان نظرات و پیشنھادات شما 
Amaze با حمایت از انجمن ھایی از قبیل PACC  و ESPCF تالش می کند تا
نظرات و پیشنھادات خانواده ھا و سرپرستان در ھنگام طرح ارایھ ی خدمات برای

افراد با نیازھای خاص و معلولیت ھا در نظر گرفتھ شود. 

برای اطالعات بیشتر درباره ی خدمات رایگان
بھ این وب سایت مراجعھ نمایید: Amaze

amazesussex.org.uk

https://amazesussex.org.uk/parent-carers/info-advice-parent-carers/
https://amazesussex.org.uk/resources/fact-sheets/
https://sussexinterpreting.org.uk/farsi-self-referral-form/
https://amazesussex.org.uk/events/
https://amazesussex.org.uk/young-people/groups/peer-support-groups/
https://amazesussex.org.uk/young-people/groups/peer-support-groups/
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/

