
 

 
  

Serviciul de 
Informare, Consiliere 
și Asistenț ă SEND 

din Hull 

Ce este Hull SENDIASS? 
 

Hull SENDIASS este Serviciul de Informare, Consiliere și Asistență din 

Hull pentru familiile copiilor și tinerilor cu vârste cuprinse între 0-25 ani cu 

Nevoi Speciale de Educație și Dizabilități (SEND, în engleză). 

 

Serviciile SENDIAS sunt: 

 Statutare – fiecare localitate trebuie să aibă un Serviciu SENDIAS 

 Gratuite – nu veți plăti niciodată pentru acest serviciu 

 Confidențiale – nu vom împărtăși ce am discutat cu alte 

persoane, cu excepția cazului în care avem permisiunea dvs. 

 Imparțiale – nu luăm partea nimănui și lucrăm „umăr la umăr" cu 

toate organizațiile și autoritățile locale 

Nu aveți nevoie de un diagnostic sau de un Plan de Educație, Sănătate și 

Îngrijire (EHC, în engleză) pentru a accesa serviciul SENDIAS. 

 

Telefon: (01482) 467541 

E-mail: sendiassduty@kids.org.uk   

Facebook: 

www.facebook.com/hullsendiass  

 

mailto:sendiassduty@kids.org.uk
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Informații & Consiliere 
 

Hull SENDIASS oferă informații, consiliere și sprijin cu 
bază juridică legate de Educație, Sănătate și Asistență Socială. 
 
Îi ajutăm pe părinți/îngrijitori și pe tineri, să-și înțeleagă drepturile și să 
fie încrezători când iau decizii și când își susțin copilul cu Nevoi 
Speciale de Educație și Dizabilități (SEND, în engleză) sau pe ei înșiși.  
 
Personalul nostru instruit independent oferă informații telefonice, 
consiliere și asistență cu privire la: 
 

Drepturile dvs. în conformitate cu legea, legislația și 
politica locală pentru persoanele cu SEND. 

 
Consiliere pe diferite procese (evaluări din programul de 
EHC, căile de atac și tribunale). 
 
Informații despre procesul organizațiilor relevante în 
soluționarea neînțelegerilor, plângerilor și căi de atac. 

 

Asistență Suplimentară 

 

Hull SENDIASS poate prelua, de asemenea, sesizări pentru cazuri 
specifice în scopul de a vă sprijini sau de a vă reprezenta la întâlnirile cu 
profesioniști, mediatori și tribunale. 
 
Hull SENDIASS poate oferi sprijin în înțelegerea și completarea anumitor 
documente de evaluare, re-evaluare și plângeri prin intermediul 
întâlnirilor fără programare.  
 
Hull SENDIASS ajută persoanele din domeniu să acceseze informații și 
sfaturi când lucrează cu familiile copiilor cu nevoie speciale (SEND). 
 


