Hull SEND là Dịch
Vụ cung cấp Thông
Tin, Tư Vấn & Hổ
Trợ
Cơ Quan Hull SENDIASS là gì?
Hull SENDIASS là dịch vụ cung cấp Tin Tức, Tư Vấn và Hổ Trợ đặc
biệt về nhu cầu giáo dục cho những gia đình có trẻ em hoặc thanh
thiếu niên Khiếm khuyết hoặc Khuyết Tật (SEND) từ 0 đến 25 tuổi ở
tỉnh Hull.
Dịch vụ SENDIAS bao gồm:
 Luật pháp – mỗi Hội Đồng thành phố địa phương phải có dịch
vụ SENDIAS
 Miển phí – quý vị không cần trả tiền lệ phí cho dịch vụ này
 Bảo mật – chúng tôi sẽ không chia xẻ chi tiết gì về các buổi
thảo luận với ai nếu không có sự chấp thuận của quý vị
 Độc lập – chúng tôi không đứng về bên nào cả và ‘giử khoảng
cách’ với tất các cơ quan và Hội Đồng Thành Phố địa phương
Quý vị không cần chẩn đoán bệnh lý về khả năng Học, Sức Khỏe &
thuộc viện Chăm Sóc theo kế hoạch để được giúp đở từ dịch vụ này
SENDIAS.

Số điện thoại: (01482) 467541
Hộp thư: sendiassduty@kids.org.uk
Mạng xả hội:
www.facebook.com/hullsendiass

Thông tin & Tư vấn
Hull SENDIASS cung cấp thông tin theo luật pháp,tư vấn
và hổ trợ liên quan đến Giáo Dục, Sức Khỏe và Chăm Sóc Xã Hội.
Chúng tôi trao quyền quyết định cho Cha Mẹ/người nuôi dưỡng và
thanh thiếu niên; một khi đã hiểu biết rỏ quyền lợi của mình, Cha
Mẹ/người nuôi dưỡng sẽ tự tin để phát biểu thế cho con của họ với
SEND, còn thanh thiếu niên thì tự phát biểu cho chính mình.
Những nhân viên của chúng tôi được huấn luyện một cách độc lập sẽ
cung cấp thông tin, tư vấn và hổ trợ trên điện thoại về:
Quyền lợi liên quan với luật SEND, pháp chế và chính
sách địa phương
Hướng dẩn về những thủ tục khác nhau (như kiểm định
nhu cầu EHC, kháng cáo và toà án)
Thông tin của các cơ quan khác liên quan về cách thức
giải quyết sự bất đồng, sự khiếu nại điều đình thích đáng

Hổ Trợ khác
Hull SENDIASS có thể nhận đơn giới thiệu có lý do và cử người trực
tiếp hổ trợ hoặc đại diện cho quý vị trong những cuộc họp với các nhân
viên ban ngành, giải hòa và toà án.
Hull SENDIASS cung cấp hổ trợ thông suốt và hoàn hảo chính xác giấy
tờ cho sự giám định, kiểm điểm và khiếu nại trong những buổi tư vấn
không có đặt hẹn trước.
Đồng thời Hull SENDIASS cung cấp tư liệu cho nhân viên và tư vấn
trong lúc họ làm việc với những gia đình có trẻ em SEND.

