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Amaze েি একটি স্থ্ানী়ে দাতবয প্রলতষ্ঠান, যাো
তথয, পোেিস এবং বযবোলেক সো়েতা লদরত পারে
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টেলির ান এবং ই-টেি এে োধ্যরে টেল্পিাইন
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আপনাে লিশুে জনয লিসএলবলিটি লিল ং অ্যািাওর়েন্স (DLA) অ্থবা
পারসস ানাি ইলিরপনরিন্স টপরেণ্ট (PIP)-এে জনয দালব জানারনাে টেরে
সো়েতা
লিো, অ্থস , স্বাস্থ্য এবং সাোলজক পলেচযস া লবষ়েক লবরিষরেে পোেিস
এবং তথয
Compass Card এবং Carers’ Card যাে োধ্যরে অ্বসে লবরনাদন
এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত লক্র়োকিাপগুলিে জনয ছাড় পাও়ো যা়ে
কেস িািা এবং প্রলিেণ
প্রকািনা এবং ওর়েবসাইে
লপতা-োতা পলেচযস াকােীরদে কাউলন্সি (Parent Carers’ Council) স্থ্ানী়ে লসদ্ধান্ত গ্রেরণে টেরে েতােত জানারনাে েেতা আরছ এেন লপতা-
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সো়েতা
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কী ারব আোরদে সরে টযাগারযাগ কেরবন
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01273 772289 নম্বরে আমারেে হেল্পলাইন-এ হেললর ান করুন
অথবা helpline@amazebrighton.org.uk ঠিকানায় ই-হমল
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পাঠান। যলে আপনাে একজন হোভাষীে প্ররয়াজন েয়, তােরল

পাঠান। যলে আপনাে একজন হোভাষীে প্ররয়াজন েয়, তােরল

একজন বন্ধু অথবা পলেবারেে সেসযরক আমারেে সরে হযাগারযাগ
কেরত বলুন এবং আমো আপনাে জনয একজন হোভাষীে বযবস্থা
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কেব।
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যলে আপনাে েরয় হেললর ান কোে হকউ না থারকন, তােরল আপলন
সারসক্স হোভাষী পলেরষবাে (Sussex Interpreting Services,
SIS) একজন হেচ্ছারসবী ভাষালবরেে সরে 01273 234 825
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নম্বরে হযাগারযাগ কেরত পারেন। শুধু আপনাে ভাষায় একটি বাতত া

নম্বরে হযাগারযাগ কেরত পারেন। শুধু আপনাে ভাষায় একটি বাতত া

হেরে যান এবং SIS আপনারক পাল্টা হ ান কেরব।
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