• Oferta locală a Dudley și modul în care puteți beneficia de către aceasta
pentru a vă ajuta să obțineți sprijin
• Informații suplimentare referitoare la capacitatea mentală și la adoptarea
deciziilor
• Consultanță

Ce poate face SENDIASS pentru tine?
• Îți explică informațiile într-un mod pe care îl poți înțelege
• Va participa la întâlniri alături de tine
• Va scrie scrisori și te va ajuta să completezi formulare
• Îți va oferi acces la sprijin dacă ești supus unei evaluări a nevoilor EHC
• Te va ajuta atunci când lucrurile merg rău și te va sfătui cu privire la
plângerile legate de nevoi educaționale speciale și/sau handicapuri
inclusive cele referitoare la sănătatea și asistența socială

Poți contacta tu singur Dudley SENDIASS?
Vom lucra deseori cu părinți, copii și adolescent împreună, dar putem de
asemenea să oferim un serviciu separat copiilor și adolescenților.
• Ne poți contacta la datele de contact de mai jos. Putem oferi informații,
consultanță și sprijin prin telefon, e-mail sau putem aranja o întâlnire. De
asemenea, poți ruga pe altcineva să contacteze SENDIASS în numele tău,
de exemplu un părinte sau un îngrijitor.
• Desigur poți adduce pe cineva cu tine la o întâlnire, cum ar fi un părinte,
îngrijitor sau un avocat

Pentru informații suplimentare contactați:
Serviciul Dudley SEND de informații, consiliere și sprijin
Saltwells Education Centre, Bowling Green Road,
Netherton, Dudley DY2 9LY
Este activ un robot telefonic, vă rugăm să lăsați un mesaj și vă vom suna noi.
Tel: 01384 817373
E-mail: dudley.sendiass@dudley.gov.uk
Web: www.dudley.gov.uk/dudleysendiass

Copii și adolescent
Serviciul Dudley pentrunevoi educaționale speciale și
informații privind handicapuri, sfaturi și sprijin(SENDIASS)
Putem oferi informații pentru copii și adolescenți con nevoi
educaționale speciale sau handicap
• Un copil este o persoană care se încadrează în vârsta școlarizării
obligatorii. Vârsta școlarizării obligatorii se încheie după ultima zi a
semestrului estiv din anul în care copilul împlinește 16 ani
• Un adolescent este o persoană care a depășit vârsta școlarizării
obligatorii dar nu depășește 25 de ani

• Gratis • Imparțial • Confidențial

Legea Copiilor și a Familiei 2014 a
adus schimbări modului în care copiii,
adolescenții și familiile acestora sunt
sprijiniți.
Dudley SENDIASS poate oferi
consultanță părinților și îngrijitorilor și
copiilor și adolescenților, atât separate
precum și împreuă cu părinții, până la
vârsta de 25 de ani.
Un copil sau un adolescent pot
avea nevoi educaționale
speciale dacă:
• au dificultăți mai mari de a citi față de o
altă persoană de vârsta lor
• Înfruntă provocări în urma căror este
dificil să meargă la școală sau la
colegiu
• Au nevoie de sprijin suplimentar sau
diferit pentru a învăța
Un copil sau un adolescent cu
handicap
• Poate avea problem cu sănătatea
• Poate întâmpina dificultăți în a face
anumite lucruri față de alte persoane
Deoarece adolescenții își dezvoltă și își
formează în continuu propriile puncte de
vedere, aceștia ar trebui să fie implicați
mai de aproape în adoptarea deciziilor
care le afectează viitorul.
După depășirea vârstei școlarizării
obligatorii, dreptul de a prezenta solicitări
și de a adopta decizii privind nevoiel lor
educaționale speciale și/sau
handicapurile se aplică mai degrabă
persoanei decât părinților.

Părinții sau alți membrii ai familiei pot continua să acorde sprijin adolescentului în
luarea deciziilor sau pot acționa în numele acestuia, atât timp cât adolescentul se
bucură ca aceștia să facă acest lucru și este posibil ca în majoritatea cazurilor
părinții să rămână implicați îndeaproape.
• Uneori anumiți adolescent nu vor fi în măsură să ia decizii. Acest lucru
înseamnă incapacitate și poate fi necesară o evaluare a capacității lor
mentale.
• Dacă ai mai puțin de16 ani, ar trebui să fi întrebat ce fel de sprijin este posibil
ca părinții tăi să fie principalele persoane care iau decizii cu privire la viața ta
dar ar trebui să fii întrebat despre ce fel de sprijin crezi că ai nevoie și ce anume vrei
să faci în viitor. Ai putea avea nevoie de sprijin pentru a te ajuta în acest sens,
Dudley SENDIASS poate oferi acest sprijin.
Ce anume face sendiass?
Oferim informații cu fundament legal, sfaturi și sprijin cu privire la legea
educației pentru persoanele cu handicap sau cu nevoi educaționale special.
Aspecte referitoare la educație, sănătate și asistență socială
Suntem aici pentru a te asculta și a te ajuta, iar dacă SENDIASS nu te poate
ajuta cu ceva, vom face tot posibilul pentru a identifica un alt loc sau serviciu
care poate face acest lucru.
− SENDIASS este imparțial
Acest lucru înseamnă că nu îți com spune ce să faci. Îți vom furniza
informații sincere și clare astfel încât să poți lua propriile tale decizii.
− SENDIASS este confidențial
Acest lucru însemană că orice conversație sau întâlnire va fi private și nu vom
discuta nimic cu nimeni altcineva, decât dacă dispunem de permisiunea ta.
Acest lucru nu se aplică dacă o persoană este în pericoul de a fi rănită.
Ce fel de informații și sfaturi poți primi?
• Explicații privind sprijinul pe care o școală sau un colegiu le pot acorda unui
student
• Sprijin în solicitarea unei evaluări privind sănătatea educației
• Sfaturi când primești un plan referitor la educație, sănătate și îngrijire (plan EHC)
• Ajutor dacă nu ește de accord cu prevederile planului tău EHC
• Sfaturi cu privire la plângeri referitoare la aspecte SEND, inclusive
susținere în a se adresa nevoilor educaționale special și tribunalului
pentru persoane cu handicap
• Ajutor în a înțelege meditația
• Bugeturi personale

