
 

  

 
 

Hull 
SEND Information, 
Advice and Support 
Service (SENDIASS) 

 

Jak to działa?  
 
Dostosowujemy pomoc to twoich potrzeb. 
Cała praca jest szczegółowo wykonanana 
i ograniczona czasowo. Będziemy 
współpracować oraz wspierać cię. żeby 
razem osiągnąć to, na czym ci zależy w 
dazeniu do określonego celu. 
 

 
 

"Myślę,że to fantastyczna usluga. To 
zmienito moj poglad na edukację mojego 

dziecka, dało mi siłę i pewność. moje 
dziecko,osiągnie najlepsze wyniki w swojej 

edukacji." 

 

www.kids.org.uk/hull-sendiass 

http://hull.mylocaloffer.org 

@KIDSHull 

www.Facebook.com/KIDS Hull Sendiass 

Contact us 
Hull SENDIASS 

182 Chanterlands Avenue, 

Hull, 

HU5 4DJ 

Telephone: 01482 467541 

Email: SENDIASSduty@kids.org.uk 

 

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


 

  

 

KIDS SENDIASS  
 
HULL SENDIASS jest darmową, poufną i bezstronną 
usługą dla rodziców i opiekunów, dzieci i młodzieży 
(do 25 roku życia). 
 
Oferujemy również osobną usluge SENDIASS dla 
młodzieży powyżej 16 roku życia. 
 
Nasz doświadczony zespół pracowników oferuje 
bezstrone, poufne, darmowe porady oraz wsparcie 
we wszystkich sprawach dotyczących SEND. 
Naszym celem jest pomoc w podejmowaniu przez 
Ciebie uzasadnionych decyzji. 
 
Godziny otwarcia 
Poniedziałek-Piątek - 9.00-17.00 
Poradnia telefoniczna 
 
Możesz skontaktować się z naszym pracownikiem 
dyżurnym pod numerem telefonu (01482) 467541 lub 
emailem sendiassduty@kids.org.uk 
 
Sesje bez umówionej wcześniej wizyty. 
 
Mamy punkty na terenie całego miasta. 
 
Daty i godziny otwarcia są dostępne na stronie KIDS. 
 
Hull Local Officer, 
 
Hull SENDIASS lub na stronach społecznościowych 
 
Prosimy o kontakt w razie jaichkolwiek wątpliwości. 

 

Zapewniamy:  
 

 Informacje dotyczące lokalnej oferty, 

polityki i praw SEN/niepelnosprawności 

udzielane przez wyszkolonych 

pracowników. 

 

 Porady dla rodziców/opiekunów dzieci i 

młodzieży w interpretowaniu, zbieraniu, 

zrozumienia informacji oraz jak to użyć 

własnej sytuacjach życiowych. 

 

 Pomoc w zarządzaniu wlasnym budżetem. 

 

 Informacje dotyczące postępowania 

lokalnych slużb w sprawie rozwiązań i 

niezgodności procedur odnośnie skarg. 

 

 Skierowanie rodziców/opiekunów dzieci i 

młodzieży do dodatkowych instytucji i 

żródel lokalnych informacji, porad oraz 

wsparcia. 

 

 Pomoc i wsparcie przy zalatwianiu 

indywidualnych spraw w spotkaniach, 

dotyczących decyzji na temat oceny 

efektywności dla dzieci i młodzieży. 

 

 Pomoc dla rodziców i młodzieży w razie 

odwołania się do rybunal u SEND 

Jak uzyskać dostęp do 

naszych usług  
 
Nasz darmowy i bezstronny serwis jest 
dostępny dla rodziców, opiekunów dzieci 
niepełnosprawnych i młodzieży oraz ich 
rodzin, którzy mieszkają w Hull. 
 
W razie jaichkolwiek pytań prosimy o 
kontakt telefoniczny, ewentualnie prosimy 
przyjść na jedną z naszych otwartych 
sesji w Hull. 
 
Nasi pracownicy zaoferują Państwu 
pomoc i odpowiednie informacje oraz 
pomogą pokierować w razie potrzeby. 
 
 

"Nie możemy znaleźć słow, żeby 
wyrazić wdzięczność SENDIASS za ich 

pomoc i wsparcie.  
Oni dali nam pewność siebie jakiej 

potrzeby. 

 

mailto:sendiassduty@kids.org.uk

