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Informacje i porady 
Uzyskaj szczegółowe informacje i zasoby na naszej stronie
internetowej, w tym arkusze informacyjne. Lub skontaktuj się z
naszą bezpłatną infolinią SENDIASS, aby uzyskać bardziej
indywidualne wskazówki. Infolinia jest przeznaczona dla rodziców,
opiekunów i młodzieży do 25 roku życia w Brighton & Hove i East
Sussex. Jesli nie mówisz po angielski, skontaktuj sie z Sussex
Interpreting Services, gdzie uzyskasz dalsza pomoc w
ltumaczeniu. Wyślij e-mail na adres
ben@sussexinterpreting.org.uk lub zadzwoń pod numer 01273
234016 z wiadomością w swoim języku. 

Warsztaty i kursy  
Prowadzimy regularne bezpłatne warsztaty dla rodziców-
opiekunów w Brighton & Hove i East Sussex na takie tematy, jak
wsparcie SEN w szkole, EHCPs, świadczenia z tytułu
niepełnosprawności, przejście w dorosłość i inne. 

Grupy wsparcia 
Oferujemy bezpłatne wsparcie i grupy społeczne dla rodziców-
opiekunów (poprzez nasz projekt zaprzyjaźnienia Face 2 Face) i
młodych ludzi w wieku od 14 do 25 lat (poprzez nasz projekt
wsparcia rówieśniczego Amazing Futures). Grupy odbywają się
online lub w różnych lokalizacjach w Brighton & Hove i East
Sussex. 

Pomoc w ubieganiu się o rentę inwalidzką 
Jeśli chcesz złożyć wniosek DLA lub PIP dla dziecka lub młodej
osoby, Amaze może zaoferować ci porady, a czasem praktyczne
wsparcie, jeśli masz dodatkowe wyzwania. 

Karta rabatowa na czas wolny 
Nasza bezpłatna karta Compass Card daje zniżki na wypoczynek
dla osób w wieku od 0 do 25 lat z opcją SEND w Brighton & Hove
lub West Sussex. Rodziny z East Sussex mogą otrzymać kartę i-
go.

Aby usłyszeć Twój głos
Amaze wspiera lokalne fora rodziców-opiekunów (PACC i
ESPCF), aby upewnić się, że głos i poglądy rodziców-
opiekunów mają kluczowe znaczenie dla planowania usług
SEND. 

USŁUGI AMAZE
Dla rodzin z dziećmi i młodzieżą ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i
niepełnosprawnością w Sussex 

Infolinia SENDIASS :
01273 772289 

Dowiedz się o naszych
BEZPŁATNYCH usługach
Amaze na stronie 
amazesussex.org.uk 
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