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praktycznego wsparcia.
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Telefoniczną i e-mail infolinię
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Pomoc w składaniu wniosków o zasiłek z tytułu
niepełnosprawności, disability living allowance (DLA) lub
personal independence payment (PIP) dla Twojego dziecka
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Fachowe doradztwo i informacje na temat edukacji, finansów,
zdrowia i spraw opieki społecznej
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Kartę Kompas (Compass Card) i Kartę Opiekunów (Carer’s
Card), które oferują zniżki do korzystania z placówek
rekreacyjnych i zdrowotnych
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Rada Rodziców - Opiekunów – (Parents Carers Council) grupa
rodziców opiekunów, którzy mają głos w lokalnym procesie
decyzyjnym
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Jeśli nikogo nie znasz, kto mógłby zadzwonić w
Twoim imieniu, możesz skontaktować się z
tłumaczem- wolontariuszem w Sussex
Interpreting Services (SIS) pod numerem 01273
234 825. Wystarczy zostawić wiadomość w
ojczystym języku i ktoś z pracowników SIS
oddzwoni.

Jeśli nikogo nie znasz, kto mógłby zadzwonić w
Twoim imieniu, możesz skontaktować się z
tłumaczem- wolontariuszem w Sussex
Interpreting Services (SIS) pod numerem 01273
234 825. Wystarczy zostawić wiadomość w
ojczystym języku i ktoś z pracowników SIS
oddzwoni.

Zadzwoń na naszą infolinię 01273 772289 lub
wyślij e-mail na helpline@amazebrighton.org.uk.
Jeśli potrzebujesz tłumacza, poproś znajomego
lub członka rodziny, aby skontaktował się z nami,
a my zamówimy dla Ciebie tłumacza.
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