
 

  

 

Hull 

  والنصائ المعلومات أرسل

   الدعم وخدمة
(SENDIASS) 

  تعمل كيف

 الخدمة

  .احتياجاتك لتلبية مرنًا دعًما نقدم نحن

  .محدود ووقت محدد عمل كل 

 المرجوة النتيجة لتحديد معك سنعمل 

   .ذلك نحو قدًما للمضي دعمك يمكننا وكيف 
 

.رائعة خدمة أنها أعتقد"  

طفلي تعليم حول آرائي غيرت لقد   

  ستمنح التي والثقة القوة ومنحتني 

.حياته في نتيجة أفضل طفلي  

 

www.kids.org.uk/hull-sendiass 

http://hull.mylocaloffer.org 

@KIDSHull 

www.Facebook.com/KIDS Hull Sendiass 

 اتصل بنا 

Hull SENDIASS  

182 Chanterlands Avenue ،  

Hull ،  

HU5 4DJ 

467541 01482: الهاتف   

: اإللكتروني البريد   

SENDIASSduty@kids.org.uk 

 

http://www.kids.org.uk/hull-sendiass
http://hull.mylocaloffer.org/


 

  

 

KIDS SENDIASS  
 

  ull SENDIASSH ومحايدة وسرية مجانية خدمة هي  

(. عاًما 25 حتى) والشباب واألطفال الرعاية ومقدمي لآلباء   

SENDIASS خدمة نقدم كما    للشباب خصيصا منفصلة 

.عاًما 16 فوق هم لمن  

  ودعًما مشورة الممارسين من المتمرس فريقنا يقدم

. اإلرسال بـ ةاألمور المتعلق جميع في ومجانيًا وسريًا محايًدا  

.الرشيدة قرارات اتخاذ من تمكينك هو هدفنا   

 

:نقدم  
 

 والسياسة المحلي بالعرض تتعلق معلومات 

اإلعاقة/  الخاصة االحتياجات وقانون المحلية  

. مستقل بشكل مدربين موظفين من  

 والشباب واألطفال الرعاية مقدمي/  لآلباء نصيحة  

  وتفسيرها وفهمها المعلومات جمع حول

.الخاص وضعهم على وتطبيقها  

 الشخصية الميزانيات تخصيص  

 لحل المحلية السلطة عمليات  حول معلومات  

  ، بها الخاصة الشكاوى وإجراءات ، الخالفات

.اإلنصاف ووسائل  

 إلى األمور وأولياء والشباب األطفال إرشاد 

  المحلية للمعلومات وإضافية بديلة مصادر

  والدعم المشورة وتقديم ، والوطنية

 الحاجة عند والتمثيل الفردية الحاالت دراسة 

  ، االجتماعات حضور في الدعم ذلك في بما

والمراجعات التقييمات  في والمساهمة  

  بالنتائج المتعلقة القرارات في والمشاركة

الشاب أو بالطفل الخاصة  

 الوساطة إدارة في والشباب الوالدين دعم  

اإلرسال محكمة إلى واالستئناف  

 

  الخدمة؟ إلى الوصول يمكنني كيف

لآلباء متاحة المتحيزة وغير المجانية خدمتنا  

  والشباب واألطفال الرعاية ومقدمي 

التعليمية االحتياجات ذوي من وعائالتهم  

.  هال في المقيمين اإلعاقة ذوي أو/  و الخاصة   

خط بتشغيل نقوم ، أولية اتصال كنقطة  

   ؛ االستفسارات لجميع هاتفية استشارات 

جلسات إحدى حضور يمكنك ، ذلك من بدالً   

  في والموجودة بنا الخاصة االستقبال 

.  المدينة أنحاء جميع  

لك النصح تقديم من موظفونا سيتمكن  

  ستكون التي والمعلومات الدعم بشأن 

المرحلة هذه في مناسبة  

. األمر لزم إذا اإلحالة تفاصيل وأخذ   

صباًحا 9 الساعة من الجمعة إلى االثنين من العمل أوقات  

  يمكنك للمناوبة هاتفية استشارة. مساءً  5 الساعة حتى 

(01482) الرقم على لدينا المناوب بالمسؤول االتصال  

إلى إلكتروني بريد إرسال طريق عن أو 467541   

 sendiassduty@kids.org.uk 

  

  الجلسات من عدد بإجراء نقوم الفوري الحجز جلسات

. ضروري موعد يوجد المدينة ال أنحاء جميع في  

  موقع على اإلنترنت عبر متاحة واألوقات التواريخ 

Hull Local Offer التواصل وسائل صفحات وعلى   

Hull SENDIASS االجتماعي   . KIDS و 

 

.التفاصيل من لمزيد االتصال في تتردد ال  

  

 

    SENDIASSىعل الثناء يمكننا ال"

. ودعمهم لمساعدتهم يكفي بما  

."إليها احتجت التي الثقة منحوني لقد  

 

mailto:sendiassduty@kids.org.uk
mailto:sendiassduty@kids.org.uk

