
O seu filho ou filha tem alguma O seu filho ou filha tem alguma O seu filho ou filha tem alguma 

necessidade educacional necessidade educacional necessidade educacional 

especial ou deficiência?especial ou deficiência?especial ou deficiência?   

Como nos contactar 
Ligue para a nossa linha de apoio: 01273 772289 ou 

envie um e-mail para 

helpline@amazebrighton.org.uk. Se precisar de um 

intérprete, peça a um amigo ou familiar que entre 

em contato conosco, e providenciaremos o 

intérprete.   

Se não tiver ninguém que possa ligar, poderá entrar 

em contato com um linguista voluntário do SIS 

(Sussex Interpreting Services) pelo telefone 01273 

234 825. Deixe uma mensagem no seu idioma e o 

SIS ligará de volta. 

A Amaze é uma instituição de caridade local que 

oferece informações, orientações e apoio prático 

nessas situações 

 Linha de apoio por telefone e por e-mail 

 Auxílio com pedidos de subsídio de subsistência em casos de 
deficiência (“disability living allowance” – DLA) ou de 
pagamento para independência pessoal (“personal 
independence payment” – PIP) para o(a) seu(sua) filho(a) 

 Informações e orientações especializadas sobre questões 
relacionadas a educação, finanças, saúde e assistência social  

 Cartões “Compass Card” e “Carers’ Card”, que oferecem 
descontos em atividades de lazer e saúde 

 Seminários práticos e formação  

 Publicações e site 

 Conselho de Pais Cuidadores (PaCC), um grupo de pais 
cuidadores que participa de tomadas de decisões locais  

 

O que a Amaze faz: 
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