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خط مساعدة هاتفي وبالبريد اإللكتروني
المساعدة على تقديم طلب على إعانة المعيشة للمعاقين ( )ALDأو دفعة العيش
المستقل ( )PePلطفلك
اإلرشادات الخبيرة والمعلومات عن المسائل المعنية بالتعليم والمال والصحة
والرعاية االجتماعية
بطاقة كومباس ( )pihgguuSpglCوبطاقة مقدمي الرعاية (pglrluaS
 )pglCاللتان تقدمان خصومات على األنشطة الترفيهية والصحية
ورش العمل والتدريب
المنشورات والموقع الشبكي
مجلس مقدمي الرعاية اآلباء ( - )PglreaSpglrluaSpieeszrمجموعة من
مقدميالرعاية اآلباء اآلباء الذين يبدون رأيهم في صنع القرارات المحلية
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وسائل االتصال بنا

وسائل االتصال بنا

اتصل بخط المساعدة الهاتفي الخاص بنا على 37280 882277
أو بالبريد اإللكتروني على
 .mrrgrzeroghgirblzpmaielilplehإذا كنت في حاجة
إلى مترجم شفهي ،اطلب من صديق لك أو أحد أفراد أسرتك
االتصال بنا وسنرتب لك مترجم شفوي.
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إذا لم يكن لديك أحد ليتصل بالنيابة عنك ،يمكنك االتصال بأحد
اللغويين المتطوعين التابعين لخدمات سسكس للترجمة  -سيس
( )nenS-neuurvSeearlglrazepSnrlxzsruSعلى
 .37280 202 728وكل ما عليك عمله هو ترك رسالة في
لغتك وستعاود سيس االتصال بك.
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