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 اتبعنا على فيسبوك وتويتر 
 

 

 نبذة عنا

أميز ھي منظمة خيرية محلية تعمل مع أولياء ا�مور ومقدمي الرعاية 
ل7طفال والشباب المعاقين وذوي ا-حتياجات الخاصة في برايتون 
 وھوف. نحن نساعد أولياء ا�مور على تعظيم ا-ستفادة من أبنائھم. 

 

تدير أميز مجلس من ا-وصياء يشكله أولياء أمور ومھنيين، لدى أميز 
 30فريق صغير من الموظفين دوام جزئي مدفوعي ا�جر وحوالي 

متطوع مدربين. إن متطوعينا، والكثير منھم ھم أنفسھم أولياء أمور 
�طفال ذوي احتياجات خاصة، يلعبون دورا حاسما في منظمتنا. وإذا 
 كنت تود معرفة فرص التطوع في أميز، سنكون سعداء للسماع منك.

 كل ما عليك فعله ھو ترك رسالة على خط المساعدة الخاص بنا.  

 

 تحصل أميز على التمويل من مجلس البلدية المحلي وخدمة الصحة،

إلى جانب المؤسسات الخيرية ومن خUل أنشطة جمع التمويل الخاصة  
 بنا. إذا كنت تريد تقديم تبرع إلى أميز، اتصل بخط المساعدة أو أنقر

 على الرابط الموجود على الصفحة الرئيسية لموقعنا. 

 منظمة خيرية محلية صغيرة تحدث فرقا كبيرا

 

)  شركة بالمملكة المتحدة Amaze Brighton and Hoveأميز برايتون وھوف (
 1078094منظمة خيرية مسجلة برقم:  3818021محدودة بالضمان رقم: 

 

 01273 772289 خط مساعدة أميز:

ظھرا  12 ظھراً والث8ثاء 12 ص إلى9.30 ا*ثنين إلى الخميس
 إلى 5.30م (أثناء فتوح المدارس فقط) وأمسيات الخميس 5 إلى

 م.8

 

أو أطلب من  01273 772289اتصل بخط المساعدة الخاص بنا على 

صديق لك يتحدث ا!نجليزية أو شخص مھني أن يتصل بالنيابة عنك. 

وبعد ذلك سيكون بإمكاننا ترتيب حضور مترجم لمساعدتنا على دعمك 

 بشكل جيد.

 أو قم بتعبئة ا.ستمارة أدناه وأرسلھا بالبريد إلينا. وسنتصل بك بعد ذلك.

__________________________________ا*سم:  

 

 _________________________________العنوان: 

 
____________________________________ 

 

تلفون : 
______________________________________ 

 

 : أرسل ھذه ا*ستمارة إلى

Arabic 



 التخطيط لسن الرشد

ويشمل  -نحن نوفر الدعم لوالدي المراھقين من خ2ل مشروعنا ا.نتقالي 
 جلسات المعلومات وفرص لقاء الوالدين.

 

 المعلومات المناسبة، الوقت المناسب

تنتج أميز كما كبيرا من المعلومات وتشمل دليلين، ومجموعة من 
صحائف الوقائع، ورسالة أخبارية فصلية، ونشرة إلكترونية منتظمة. كما 

يوجد لدينا أيضا موقع إلكتروني ونتواصل من خUل فيسبوك وتويتر. 
اتصل بخط المساعدة للمزيد من المعلومات، أو قم بزيارة 

www.amazebrighton.org.uk 

 

 إعطائك صوتا

نحن ملتزمون بمساعدة الوالدين للتأثير على الخدمات المحلية وصناعة 
السياسات. نحن نساھم في عدة مبادرات استشارية وندعم الوالدين على 

)، PaCCا-شتراك. تدعم أميز مجلس مقدمي الرعاية من الوالدين (
والذي يتمتع بصوت متزايد ا�ھمية في صناعة القرارات المحلية ومقره 

 في أميز.

 دورات أميز والورشات

التي تغطي ا�مور المالية، إلى التعامل مع  -توفر دوراتنا وورشاتنا المجانية 
مساعدة عملية في التحديات اdضافية التي  -تصرفات المراھقين وإدارة اdجھاد 

يمكن أن يواجھھا أولياء ا�مور في تنشئة الطفل المعاق أو ذا ا-حتياجات الخاصة. 
كما يمكن أيضا أن تزود أميز التدريب للمھنيين من خUل بحث وتدريب أميز 

)ART.( 
 

 )Amazeخط مساعدة أميز (

 باعتباره "المدخل الرئيسي" لخدماتنا، يزود خط المساعدة اdرشاد في

 مواضيع تشمل اdعانات والتعليم والصحة والتسلية والرعاية 

 ظھراً  12ص إلى 9.30ا-جتماعية. أوقات العمل ا-ثنين إلى الخميس  

 م (أثناء فتوح المدارس فقط) وأمسيات الخميس5إلى  12والثUثاء  

 م. اترك رسالة على بريدنا الصوتي وسوف نعاود8إلى  5.30 

 ا-تصال بك. 

 

 )DLAالمساعدة في إعانة المعيشة للمعاقين (

 ) الخاص بنا يوفر اdرشادDLAإن مشروع إعانة المعيشة للمعاقين (

) DLAوالمساعدة العملية المباشرة في طلبات إعانة المعيشة للمعاقين ( 

 واdعانات ا�خرى ذات الصلة.

 

 المساعدة في التعليم

 ) التابع �ميز الوالدينIPSيساعد مشروع مشجع الوالدين المستقل (

 للحصول على الدعم المناسب في التعليم ما قبل سن المدارس، 

 والمدارس، والتعليم العالي. 

 

 )Compass Card() وبطاقة كومباس Compass(كومباس 

تدير أميز سجل كومباس وھو سجل المعاقين بالمدينة من ا�طفال ذوي 
 19إلى  0ا-حتياجات الخاصة الكبيرة والذين تتراوح أعمارھم ما بين 

 عاما. تساعد بيانات كومباس على تشكيل الخدمات المحلية ويحصل 

 جميع ا�طفال الذين على سجل كومباس على بطاقة كومباس، وھي 

 بطاقة تحفيزية مجانية للتسلية توفر خصومات وعروض خاصة عبر 

 المدينة.  


