

ਡੂਡਲੇ (Dudley) ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸਂ ਕਕਵਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ



ਕਦਮਾਗੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਬਾਰੇ ਕਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ



ਸਮਰਥਨ

SENDIASS ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?


ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ



ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਕ ੰ ਗਂ ਤੇ ਜਾਣਾ



ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੱ ਤਰ ਕਲਖਣੇ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ



ਸਹਾਇਤਾ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ EHC ਲੋ ੜ ਮੁਲਂਕਣ ਹੋ ਕਰਹਾ ਹੈ



ਉਦਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਜਦਂ ਚੀਿਂ ਗਲਤ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਵਕਦਅਕ ਲੋ ੜਂ ਅਤੇ/ਜਂ ਅਯੋਗਤਾਵਂ ਨਾਲ
ਕਸ਼ਕਾਇਤਂ ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਕਜਸ ਕਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਕਜਕ ਸੰ ਭਾਲ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਕਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

ਕੀ ਤੁਸਂ SENDIASS ਨੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਅਸਂ ਅਕਸਰ ਮਾਕਪਆਂ, ਬੱ ਕਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਂ ਨਾਲ ਇਕੱ ਠੇ ਕੰ ਮ ਕਰਂਗੇ, ਪਰ ਅਸਂ ਬੱ ਕਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਂ ਨੂੰ ਵੱ ਖਰੀ
ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਵੀ ਹਂ।
 ਤੁਸਂ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠਂ ਕਦੱ ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵੇਰਕਵਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸਂ ਫੋਨ ਤੇ, ਈਮੇਲ ਰਾਹਂ
ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਂ ਜਂ ਅਸਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਲਣ ਦਾ ਪਰਬੰਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਂ। ਤੁਸਂ

ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ

ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ SENDIASSਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਜਵਂ ਕਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ ਜਂ
ਸੰ ਭਾਲਕਰਤਾ

ਡਡਲੇ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਵਜ਼ਦਅਕ ਲੋ ੜਂ ਅਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ (SENDIASS)

 ਤੁਸਂ ਮੀਕ ੰ ਗ ਤੇ ਕਨਰਸੰ ਦੇਹ ਕਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਲਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਜਵਂ ਕਕ ਮਾਪੇ, ਸੰ ਭਾਲਕਰਤਾ ਜਂ ਵਕੀਲ

ਅਸਂ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਵਜ਼ਦਅਕ ਲੋ ੜਂ ਜਂ ਅਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱ ਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:
ਡੂਡਲੇ (Dudley) SEND ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ

Saltwells Education Centre, Bowling Green Road,
Netherton, Dudley DY2 9LY

ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਂ
 ਇੱ ਕ ਬੱ ਚਾ ਉਹ ਹੈ ਕਜਸ ਦੀ ਉਮਰ ਲਾਿਮੀ ਸਕੂਲ ਉਮਰ ਤਂ ਘੱ ਹੈ। ਲਾਿਮੀ ਸਕੂਲ ਉਮਰ ਉਸ
ਸਾਲ ਕਵੱ ਚ ਗਰਮੀ ਦੀ ਕਮਆਦ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਕਦਨ ਤਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਂਦੀ ਹੈ ਜਦਂ ਬੱ ਚਾ 16 ਸਾਲ

ਇੱ ਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣੇਹਾ ਛੱ ਡੋ ਅਤੇ ਅਸਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਾਲ ਕਰਂਗੇ।
ਟੈਲੀ: 01384 17373
ਈ-ਮੇਲ: dudley.sendiass@dudley.gov.uk
ਵੈੱਬ: www.dudley.gov.uk/dudleysendiass

ਦਾ ਹੋ ਜਂਦਾ ਹੈ


ਇੱ ਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਲਾਿਮੀ ਸਕੂਲ ਉਮਰ ਤਂ ਕਿਆਦਾ ਪਰ 25 ਸਾਲ ਤਂ ਘੱ

• ਮੁਫਤ • ਕਨਰਪੱ ਖ • ਗੁਪਤ

ਹੈ

ਬੱ ਕਚਆਂ ਅਤੇ ਪਕਰਵਾਰਂ ਦੀ ਿਾਰਾ 2014 (The Children and

ਮਾਪੇ ਜਂ ਹੋਰ ਪਕਰਵਾਰਕ ਮਂਬਰ ਨੌਜਵਾਨਂ ਦੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਕਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਂ ਉਨਹਂ ਵਲਂ ਕੰ ਮ

Families Act 2014) ਨੇ ਇਸ ਕਵੱ ਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਕ ਕਕਵਂ

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਵਅਕਤੀ ਉਨਹਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰਹਂ ਕਰਨ ਤਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵ,ੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਕਕ

ਕੁਝ ਬੱ ਚੇ, ਨੌਜਵਾਨਂ ਅਤੇ ਉਨਹਂ ਦੇ ਪਕਰਵਾਰਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਬਹੁਤ ਕਿਆਦਾ ਮਾਮਕਲਆਂ ਕਵੱ ਚ ਮਾਪੇ ਬਹੁਤ ਨਿਦੀਕੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਡੂਡਲੇ SENDIASS ਮਾਕਪਆਂ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਲਕਰਤਾਵਂ ਅਤੇ ਬੱ ਕਚਆਂ ਅਤੇ
ਨੌ ਜਵਾਨਂ ਨੂੰ ਇਕੱ ਲੇ ਜਂ ਉਨਹਂ ਦੇ ਮਾਕਪਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ
ਤਕ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।



ਨੂੰ ਕਦਮਾਗੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਮੁਲਂਕਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।




ਉਨਹਂ ਨੂੰ ਕਸੱ ਖਣ ਕਵੱ ਚ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋ ਕਂ ਨਾਲਂ
ਕਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਕਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ



ਉਨਹਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪਂਦਾ ਹੈ ਕਜਸ ਨਾਲ ਉਨਹਂ
ਦਾ ਸਕੂਲ ਜਂ ਕਾਲਿ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਕਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ



ਉਨਹਂ ਨੂੰ ਕਸੱ ਖਣ ਕਵੱ ਚ ਵਾਿੂ ਜਂ ਵੱ ਖਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਪਂਦੀ ਹੈ

ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕਸਹਤ ਨਾਲ ਸਮੱ ਕਸਆਵਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ



ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਕਵੱ ਚ ਹੋਰ ਲੋ ਕਂ ਨਾਲਂ ਕਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਕਲ ਹੋ

ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡੂਡਲੇ SENDIASS ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

SENDIASS ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਅਸਂ ਕਨੂੰਨ ਤੇ ਅਿਾਕਰਤ ਅਸਮਰੱ ਥ ਹੋਣ ਤੇ ਜਂ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਵਕਦਅਕ ਲੋ ੜਂ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਕਿਤ ਕਵਕਦਆ ਕਨੂੰਨ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ
ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਂ।
ਕਸੱ ਕਖਆ, ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਕਜਕ ਸੰ ਭਾਲ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਕਿਤ ਮੁੱ ਦੇ
ਅਸਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਂ ਪਰ ਜੇ SENDIASS ਕਕਸੇ ਚੀਿ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਂ ਅਸਂ ਕੋਈ ਹੋਰ
ਜਗਹਾ ਜਂ ਸੇਵਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਭ ਤਂ ਵਿੀਆ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰਂਗੇ ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
− SENDIASS ਜ਼ਨਰਪੱ ਖ ਹੈ

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਕ ਅਸਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹਂ ਦੱ ਸਂਗੇ ਕਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱ ਚੀ ਅਤੇ ਸਾਫ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਦੇਵਂਗੇ ਤਂ ਜੋ ਤੁਸਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕੋ।
− SENDIASS ਗੁਪਤ ਹੈ

ਸਕਦੀ ਹੈ

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱ ਲਂਬਾਤਂ ਜਂ ਮੀਕ ੰ ਗਂ ਕਨੱਜੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਿਤ ਤਂ ਕਬਨਂ ਕਕਸੇ

ਵੀ ਚੀਿ ਦੀ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਨਹਂ ਕਰਂਗੇ। ਇਹ ਉਸ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਕਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ

ਕਜਵਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱ ਡੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਵਚਾਰ ਕਿਆਦਾ

ਹੈ।

ਬਣਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨਹਂ ਨੂੰ ਉਨਹਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਭਕਵੱ ਖ ਬਾਰੇ ਫੈਸਕਲਆਂ ਕਵੱ ਚ
ਕਿਆਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਲਾਿਮੀ ਸਕੂਲ ਉਮਰ ਤਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਵਕਦਅਕ ਲੋ ੜਂ
ਅਤੇ/ਜਂ ਅਯੋਗਤਾਵਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ
ਅਕਿਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਕਪਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਸੱ ਿਾ ਉਸ ਕਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਹੈ।

ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ, ਤਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰ ਦਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਲਈ ਮੁੱ ਖ ਕਵਅਕਤੀ ਹੋ

ਅਤੇ ਤੁਸਂ ਭਕਵੱ ਖ ਕਵੱ ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਕਵੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ

ਇੱ ਕ ਬੱ ਚਾ ਜਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਜਸ ਨੂੰ ਅਯੋਗਤਾਵਂ ਹਨ


ਜੇ ਤੁਸਂ 16 ਸਾਲ ਤਂ ਘੱ

ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਕਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਕਸ ਤਰਹਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ

ਇੱ ਕ ਬਚੇ ਜਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਵਕਦਅਕ ਲੋ ੜਂ ਦੀ ਿਰੂਰਤ ਪੈ
ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ:

ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਨਹਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱ ਥਾ ਦੀ ਘਾ ਕਕਹੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹਂ

ਤੁਹਾਨੰ ਜ਼ਕਸ ਤਰਹਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਜ਼ਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?


ਸਮਝਾਵਂਗੇ ਕਕ ਇੱ ਕ ਸਕੂਲ ਜਂ ਕਾਲਿ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਕਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ



ਕਸੱ ਕਖਆ ਕਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਮੁਲਂਕਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਕਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ



ਸਲਾਹ ਦੇਵਂਗੇ ਜਦਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸੱ ਕਖਆ, ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਲ ਪਲਾਨ (EHC ਪਲਾਨ) ਦਾ ਖਰੜਾ ਕਮਲਦਾ ਹੈ



ਮਦਦ ਕਰਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸਂ EHC ਪਲਾਨ ਕਵੱ ਚ ਕਲਖੀਆਂ ਚੀਿਂ ਨਾਲ ਸਕਹਮਤ ਨਹਂ ਹੋ

 SEND ਮੁੱ ਕਦਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਕਿਤ ਕਸ਼ਕਾਇਤਂ ਤੇ ਸਲਾਹ, ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਵਕਦਅਕ ਲੋ ੜਂ ਅਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਕ ਰਕਬਊਨਲ ਕੋਲ ਅਪੀਲ
ਕਰਨ ਕਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ

 ਕਵਚੋਲਗੀ ਸਮਝਾਉਣ ਕਵੱ ਚ ਮਦਦ
 ਕਵਅਕਤੀਗਤ ਬਜ

