
ਅਸਂ ਕਿਵਂ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਂ?  

 ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੇਸਿਰਕ 

 ਮੀਵ ੰਗਂ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕਰਨਾ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਾਣਾ 
 ਪੱਤਰ ਵਲਖਣ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ 
 ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਵਕ SEN ਅਤੇ/ਜਂ ਅਯੋਗਤਾ ਿਾਲੇ ਇੱਕ ਬੱਚ ੇਜਂ ਨੌਜਿਾਨ ਨ ੰ  

ਵਸੱਵਖਆ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤ ਂਵਬਨਂ ਵਕਸ ਤਰਹਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ 
ਸਾਲਂ, ਸਕ ਲ ਜਂ ਅਗਲੇਰੀ ਵਸੱਵਖਆ ਸੈਵ ੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 

 ਵਸੱਵਖਆ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਮੁਲਂਕਣ ਦੌਰਾਨ ਮਾਵਪਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਿਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ 
 ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤ ੇਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਹਾਇਕ ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਬਣਾਉਣਾ – ਇਹ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤ ੇਵਨਰਭਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ 

 SEN ਅਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਵ ਿਵਬਉਨਲ ਕੋਲ ਅਪੀਲਂ ਕਰਨ ਦ ੇਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ 
 ਉਦਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਜਦਂ ਚੀਜ਼  ਂਗਲਤ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ SEN  ਅਤੇ/ਜ  ਂਅਯੋਗਤਾਿ  ਂਨਾਲ ਵਸ਼ਕਾਇਤ  ਂਤ ੇਸਲਾਹ 

ਦੇਣਾ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਵਜਕ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 

 ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ 

 ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਵਿਿਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪਿਦਾਨ ਕਰਨਾ 
 ਅਸਵਹਮਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਵਨਕਾਲਣ ਦੀ ਪਿਵਕਵਰਆ ਨ ੰ  ਸਮਝਾਉਣਾ 
 ਵਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਿਰਕਸ਼ਾਪਸ ਤ ੇਪਹੰੁਚ ਬਣਾਉਣਾ 
 

ਕਿਆਦਾ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ:  

ਡੂਡਲੇ (Dudley) SEND ਜਾਣਿਾਰੀ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ 
Saltwells Education Centre, Bowling Green Road, 

Netherton, Dudley DY2 9LY 

 

ਇੱਕ ਜਿਾਬ ਦੇਣ ਿਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਸੁਣੇਹਾ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਅਸ  ਂਤੁਹਾਨ ੰ  ਿਾਪਸ ਕਾਲ ਕਰਂਗੇ। 
ਟੈਲੀ: 01384 817373 

ਈ-ਮੇਲ: dudley.sendiass@dudley.gov.uk 

ਵੈੱਬ: www.dudley.gov.uk/dudleysendiass 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਡੂਡਲੇ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਵਕਦਅਿ ਲੋੜ  ਂਅਤ ੇਅਯੋਗਤਾ ਜਾਣਿਾਰੀ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ (SENDIASS) 

(ਪਵਹਲਂ ਡ ਡਲੇ ਮਾਪੇ ਸਾਝੀਦਾਰੀ ਸੇਿਾ (formerly Dudley Parent Partnership Service)) 

ਜੇ ਤੁਸਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਦਅਕ ਲੋੜਂ (SEN) ਜਂ ਅਯੋਗਤਾ ਿਾਲੇ ਬੱਚ ੇਜਂ ਨੌਜਿਾਨ ਦ ੇਮਾਪੇ ਜਂ ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ 
ਹੋ, ਜਂ 25 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦ ੇਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਦਅਕ ਲੋੜਂ  ਜਂ ਅਯੋਗਤਾ ਿਾਲੇ ਬੱਚ ੇਜਂ ਨੌਜਿਾਨ ਹੋ, ਤਂ 
ਅਸਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਂ। 
 

ਅਸ  ਂਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਵਜਕ ਸੰਭਾਲ ਦ ੇਮੱੁਵਦਆਂ ਸਮੇਤ SEN  ਅਤੇ ਅਯੋਗਤਾਿ  ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਕਨ ੰ ਨ ਤ ੇਅਧਾਵਰਤ 

ਸਲਾਹ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਿਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹ ।ਂ 
 • ਮੁਫਤ • ਕਿਰਪੱਖ • ਗੁਪਤ
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ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ: 

 ਮਾਵਪਆਂ, ਬੱਵਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਿਾਨਂ ਨ ੰ  ਪ ਰੀ ਤਰਹਂ ਭਾਗ 

ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨਹ ਂ ਨਤੀਵਜਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ 

ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਿਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜੋ ਉਹ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ 

 ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਨਾ ਵਕ ਬੱਚ ੇਜਂ ਨੌਜਿਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ 
ਉਨਹ ਂ ਦ ੇਮਾਵਪਆਂ ਦ ੇਵਿਚਾਰ, ਇੱਛਾਿਂ ਅਤੇ ਵਖਆਲ ਸਾਰੇ 

ਪੇਸ਼ੇਿਰਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣ ੇਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨਹ ਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ 
ਜਾਿੇ 

 ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਾਵਪਆਂ, 
ਬੱਵਚਆਂ, ਜਿਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸਕ ਲਂ, ਕਾਲਜਂ, 
ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਵਰ ੀ ਅਤੇ ਸਿੈਇੱਛਤ ਸੰਸਥਾਿਂ ਵਿਚਕਾਰ 

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਰਸ਼ਤੇ ਵਿਕਵਸਤ ਕਰਨਾ 
 ਬੱਵਚਆਂ, ਜਿਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਮਾਵਪਆਂ ਲਈ 

ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਦੀ ਿਕਾਲਤ ਕਰਨ ਨ ੰ  ਉਤਸਾਵਹਤ 

ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ 
ਸਹਾਇਤਾ ਪਿਦਾਨ ਕਰਨਾ 
 

ਅਸ  ਂਅਕਸਰ ਮਾਵਪਆਂ ਅਤੇ ਉਨਹ  ਂਦ ੇਬੱਵਚਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ 

ਕਰਂਗੇ, ਪਰ ਅਸ  ਂਬੱਵਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਿਾਨ  ਂਨ ੰ  ਵਸੱਧੀ ਅਤੇ ਿੱਖਰੀ 
ਸੇਿਾ ਪਿਦਾਨ ਕਰਨ ਦ ੇਸਮਰੱਥ ਿੀ ਹ ।ਂ 

 

ਮਾਪੇ 

 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚ ੇਅਤੇ ਨੌਜਿਾਨ ਆਪਣ ੇਮਾਵਪਆਂ ਰਾਹਂ 
ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਬਣਾਉਣਗੇ ਪਰ 

ਕੁਝ ਬੱਚ,ੇ ਖਾਸ ਕਰਕ ੇਿੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚ,ੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਿੱਖਰੇ ਤੌਰ 

ਤ ੇਦੇਖਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨਹ ਂ ਹਾਲਾਤਂ ਵਿੱਚ ਅਸਂ ਬੱਚ ੇ

ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਵਨਰਪੱਖ ਤੌਰ ਤ ੇਕੰਮ ਕਰਂਗੇ। 

ਿੌਜਵਾਿ  ਕਵਅਿਤੀ 
 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਵਨਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਮਲੇਗੀ। ਅਸਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 

ਸਾਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਂਗੇ ਤਂ ਜੋ ਤੁਸਂ ਉਨਹ ਂ ਨਤੀਵਜਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪ ਰੀ ਤਰਹਂ 
ਭਾਗ ਲੈ ਸਕ ੋਜੋ ਤੁਸਂ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ। 
 

ਅਸਂ ਮਾਵਪਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਿਾਨਂ ਦੋਿਂ ਨਾਲ  ਿੱਖਰੇ ਅਤੇ ਵਨਰਪੱਖ ਤੌਰ ਤ ੇਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਂ ਵਜੱਥੇ 
SEND ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਮੱੁਦੇ ਤ ੇਅਸਵਹਮਤੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
 

ਵਜੱਥੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ੱਥੇ ਸਲਾਹ ਵਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰਵਹਣ (ਘਰ) 

ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਸਹਾਇਤਾ ਿਲ ਸੰਕੇਤ ਵਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 
 

ਅਸ  ਂਕਿਮਿਕਲਖਤ ਤੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਪਰਦਾਿ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ :ਂ 

 SEN ਅਤੇ ਅਯੋਗਤਾ, ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਵਜਕ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਕਨ ੰ ਨਂ ਤ ੇਵਸੱਵਖਆ 

ਕਨ ੰ ਨ 

 ਵਸੱਵਖਆ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਮੁਲਂਕਣ ਪਿਵਕਵਰਆ 

 ਵਸੱਵਖਆ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਲਾਨਂ (EHCP) 

 ਵਬਨਂ EHCP ਿਾਲੇ ਬੱਵਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਿਾਨਂ ਲਈ ਸਕ ਲ ਅਧਾਵਰਤ ਸਹਾਇਤਾ 
 ਆਪਣ ੇਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ 
 ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਜ  

 SEND ਮੱੁਵਦਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਵਸ਼ਕਾਇਤਂ 
 ਸਥਾਨਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 

 ਸਥਾਨਕ ਪਾਵਲਸੀ ਅਤੇ ਪਿੈਕਵ ਸ 

 ਵਿਚੋਲਗੀ 
 ਝਗੜੇ ਦਾ ਹੱਲ 

 ਸਮਰਥਨ 


