آیا فرزند شما دارای یک نیاز ویژۀ
آموزشی یا معلولیت است؟
 Amazeیک سازمان خیریۀ محلی است که قادر به ارائۀ
اطالعات ،راهنمائی و حمایت عملی به شما می باشد
Amazeچه خدماتی ارائه می دهد
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خدمات تلفن و پست الکترونیکی راهنما
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کمک برای درخواست مساعدت مالی ( Disability Living Allowanceکمک
مالی برای افراد معلول که برای تحرک یا هزینۀ مراقبت نیاز به کمک دارند) یا
(Personal Independence Paymentکمک مالی جهت پرداخت هزینه
های بیشتر بدلیل بیماری طوالنی مدت برای افراد بین سنین  61و )16برای
فرزندتان
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مشاوره و اطالعات تخصصی در رابطه با امور آموزشی ،مالی ،سالمت و
مراقبتهای اجتماعی
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کارت کومپاس Compass Cardو کارت سرپرست Carers’ Cardکه
تخفیفهائی را برای فعالیتهای تفریحی و سالمت ارائه می نماید
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دوره های کارگاهی و کارآموزی
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انتشارات و وب سایت



انتشارات و وب سایت



شورای والدین سرپرست Parent Carers’ Council
 یک گروه والدین سرپرست که از حقوقی در تصمیمگیری محلی برخوردار می باشند.
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نحوۀ تماس با ما

نحوۀ تماس با ما

با شمارۀ تلفن راهنمای ما با  06273 772289تماس حاصل
نمائید یا با پست الکترونیکی  helpline@amazebrighton.org.uk.مکاتبه کنید .اگر
شما نیاز به یک مترجم دارید ،از یک دوست یا عضوی از اعضاء خانواده بخواهید تا با ما
تماس حاصل نماید و ما مترجمی را برای شما فراهم خواهیم نمود.
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اگر شما هیچ کسی را ندارید که از طرف شما تماس بگیرد ،می توانید با یک داوطلب در
خدمات ترجمۀ ساسکس  SISکه به زبانهای دیگر آشنا می باشد با شماره تلفن
 06273 236822تماس حاصل نمائید .فقط یک پیام به زبان خود بگذارید و SISبا شما
تماس خواهد گرفت.
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