
 

اط�عات ، توصيه و حمايت برای والدين با فرزنداِن نياز 
 (Brighton and Hove)ويژه در برايتن و ھاو 

AmazeAmazeAmazeAmaze    
Community Base 
113 Queens Road  
Brighton BN1 3XG  

  
Tel: 01273 772289 

 
Email: info@amazebrighton.org.uk 

 
www.amazebrighton.org.uk www.amazebrighton.org.uk www.amazebrighton.org.uk www.amazebrighton.org.uk     

    

 مشاھده کيند (Facebook and Twitter)ما را در فيسبوک و تويتر 

 در باره ما 

 آماز يک سازمان خيره محلی ميباشد که با والدين و مددکاران کودکان

  Brighton)و نوجوانان معلول با نياز ھای ويژه که در برايتن و ھاو  

and Hove(  ميباشند فعاليت ميکند. ما به اين والدين کمک ميکنيم تا
 بھترين را برای کودکان خود بدست آورند.  

 

 بوسيله يک ھيئت امنا که شامل والدين و افراد حرفه ای ميباشد

 مديريت ميشود ، آماز دارای يک گروه کارمندان حقوق بگير نيمه

نفر داوطلِب آموزش ديده ميباشد. داوطلبان ما ، که  30وقت وتقريباً 
بسياری از والدين با کودکان نياز ويژه را تشکيل ميدھند ، نقش بسيار 

 مھمی در سازمان ما ايفا ميکنند. اگر مايل ھستيد در مورد موقعيت

ھای داوطلبانه در آماز پی ببريد ، ما مشتاق تماس شما ھستيم. فقط 
 پيغامی در تلفن راھنمای ما بگذاريد. 

 

 شھرداری محل و خدمات بھداشت ، بودجه آماز را تأمين ميکنند

بع�وه ی مؤسسات خيريه و گرد آوری اعانه از طريق خودمان. اگر 
 بخواھيد مبلغی به آماز اھدا کنيد ، با تلفن راھنمای ما تماس بگيريد يا

 از طريق وب سايت ما در صفه اول به اتصال مراجعه کنيد. 

 يک سازمان خيريه کوچِک محلی که تفاوت بزرگی ايجاد ميکند

 

آماز در برايتن و ھاو. شرکت با ضمانت و مسئوليت محدود در بريتانيا شماره: 
 .  1078094شماره ثبت خيريه  3818021

  01273 772289تلفن راھنمای آماز: 

 ظھر، سه 12صبح تا  9.30دوشنبه تا پنجشنبه 

بعد از ظھر (فقط در ايام  5ظھر تا  12شنبه 
 شب 8تا  5.30تحصيلی) و پنجشنبه 

 

تماس بگيريد يا از دوستی که  01273 772289با تلفن راھنمای ما 
به زبان انگليسی صحبت ميکند يا از کارمندی درخواست کنيد تا از 
طرف شما به ما تلفن کند. سپس ما ميتوانيم با کمک يک مترجم بطور 

 مناسب شما را حمايت کنيم.

 

متناوباً ، درخواست نامه زير را ُپر کنيد و برای ما بفرستيد. ما سپس با 
 شما تماس خواھيم گرفت.

 

 __________________________________ نام :

 

 _________________________________اآدرس : 

 
____________________________________ 

 

 شماره تلفن :
 ______________________________________ 

 

 : اين درخواستنامه را به آدرس زير بر گردانيد  

FARSI 



 برنامه ريزی برای بزرگسالی

ما برای والدين با فرزندان بين سنين سيزده و نوزده سالگی از طريق 
که شامل جلسات اط2ع دھندگی و گرد ھم آمدن والدين  –برنامه انتقال 

 ميباشد حمايت فراھم ميکنيم. 
 

 اط'عات صحيح ، زمان صحيح 

آماز اط�عات فراوانی ارا ئه ميدھد ، که شامل دو عدد کتاب راھنما ، 
برگه ھای گسترده واقعيت ، خبرنامه پاره سالی و اط�عيه مرتب 

 اينترنتی می شوند. ما ھمچنين دارای وب سايتی ھستيم که از طريق

 قابل دسترسی ھستند. (Facebook and Twitter)فيس بوک و تويتر  

به منظور دريافت اط�عات بيشتر با تلفن راھنما تماس بگيريد يا به وب  
  www.amazebrighton.org.ukسايت زير مراجعه کنيد : 

 

 به شما حق اظھار نظر می دھيم

ما متعھد ھستيم به والدين کمک کنيم تا در خدمات محلی و تعين خط 
مشی تأ ثير گذار باشند. ما در بسياری از مشاوره ھای مقدماتی شرکت 

انجمن  PaCCميکنيم و از شرکت کردن والدين حمايت ميکنيم. آماز از 
 حمايت ميکند ، (Parent Carers Council)والدين و مراقبت کنندگان 

که بيش از پيش در تصميم گيری محلی دارای اظھار نظر مھمی ھست 
 و مقر آن در آماز ميباشد. 

 ک'س ھا و آموزشگاه ھای آماز

از مسا ئل مالی گرفته تا رفتار کردن با  –ک�س ھا و آموزشگاه ھای مجانی ما 
کمک عملی برای  –نوجوانان سيزده تا نوزده ساله و کنترل کردن فشار روحی 

والدينی که با چالش ھای اضافی در موقع بزرگ کردن فرزندانی که نيازھای 
بخصوصی دارند يا معلول ميباشند مواجه ھستند فراھم ميکند. آماز ھمچنين 

برای افراد حرفه ای آموزش پژوھش و کار آموزی  (ART)ميتواند از طريق 
 فراھم کند. 

 تلفن راھنمای آماز

 " درب ورودی " به خدمات ما،  اين تلفن راھنما در باره موضوعات

 مختلف که شامل دريافت ھای مالی، تحصيل، بھداشت، اوقات فراغت 

 و مراقبت ھای اجتماعی ميشود راھنمايی می کند. ساعات کار 

 ظھر، سه شنبه 12صبح تا  9.30روزھای دوشنبه تا پنجشنبه از  

 تا 5.30بعد از ظھر (فقط در ايام تحصيل) و پنجشنبه  5ظھر تا  12

 شب می باشد. پيامی در پيغام گير ما بگذاريد و ما با شما تماس 8

 خواھيم گرفت.  

 (DLA)کمک به مقرری معلولين 

  (Disability Living Allowance)طرح کمِک ما به مقرری معلوليت 

 و DLAتوصيه و کمک عملی در مورد در خواستنامه ھای 

 مقرريھای مربوطه ديگر می باشد.  

 کمک به تحصي'ت

  IPS، (Independentطرح حمايِت مستقل آماز از والدين 

Parental Supporter   (کمک ميکند تا والدين حمايت مناسب در 

 کودکستان، دبستان و تحصي�ت فراتر بدست آورند.  

 (Compass)کامپاس و کارت کامپاس 

 کامپاس را آماز مديريت می کند، اين يک دفتر شھرستان است که

  19برای ثبت کودکان معلول با نيازھای مھم مخصوص بين صفر تا  

 سال ميباشد. اط�عات در کامپاس کمک به سازمان يافتن خدمات

 محلی ميکند و تمام کودکانی که در کامپاس ثبت نام کرده اند يک 

 کارت کامپاس دريافت ميکنند، اين يک کارِت مجانی مشوق تفريح که 

 موجب تخفيف و قيمتھای مخصوص در سراسر شھر ميشود.   


