
Suporte de Informação sobre
Aconselhamento 

Informações e conselhos 
Obtenha informações detalhadas de SEND e recursos em nosso
site, incluindo fichas técnicas. Ou entre em contato com nossa
linha de aconselhamento gratuita SENDIASS para obter
orientação mais individual. A linha de aconselhamento é voltada
aos pais responsáveis   e jovens de até 25 anos em Brighton &
Hove e East Sussex. Se não conseguir falar connosco em inglês,
contacte a Sussex Interpreting Services para obter ajuda para
entrar em contato. Envie um e-mail para
ben@sussexinterpreting.org.uk ou ligue para 01273 234016 com
uma mensagem em seu idioma. 

Oficinas e cursos 
Oferecemos oficinas gratuitas regulares para pais responsáveis 
em Brighton & Hove e East Sussex sobre tópicos como suporte
para SEN na escola, EHCPs, auxílio para pessoas com
necessidades especiais, transição para a idade adulta e muito
mais.

Apoio e grupos sociais 
Oferecemos apoio gratuito e grupos sociais para pais responsáveis   
(por meio de nosso projeto de amizade Face a Face) e jovens de 14
a 25 anos (por meio de nosso projeto de apoio de pares do Amazing
Futures). Os grupos se encontram online ou em vários locais em
Brighton & Hove e East Sussex.

Ajuda para solicitar benefícios por invalidez 
Se você quiser fazer um pedido de DLA ou PIP para uma criança
ou jovem, a Amaze pode oferecer conselhos e, se necessário,
suporte prático, se você tiver dificuldades maiores.  

Cartão de desconto de lazer 
Nosso Compass Card grátis oferece descontos em lazer para
crianças de 0 a 25 anos com SEND em Brighton & Hove ou West
Sussex. As famílias de East Sussex podem obter um cartão i-go. 

Fazer sua voz ser ouvida 
O Amaze oferece suporte a fóruns locais de pais responsáveis
(PACC e ESPCF) para garantir que a voz e as opiniões dos pais
responsáveis sejam centrais para o planejamento dos serviços 
de SEND. 

SERVIÇOS AMAZE 
Para famílias com crianças e jovens com
necessidades educacionais especiais e
inabilidades em Sussex 

Linha de aconselhamento
SENDIASS: 01273 772289 

Encontremais informação sobre
os nossos serviços Amaze
GRATUITOS em
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/portuguese-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://www.espcf.org.uk/
https://amazesussex.org.uk/

