Bizimle irtibata geçin

Bizi nasıl bulabilirsiniz

Markfield Haringey’de Özel Eğitim İhtiyaçları ve
Engelliler Bilgileri ve Destek Hizmeti (SEND IASS)
sağlar. Genç kişilere ve Özel Eğitim İhtiyaçları
ve Engelliği olan çocukların ebeveynlerine/
bakıcılarına tarafsız bilgi, tavsiye ve destek
sağlıyoruz.

Çocuğunuzun ekstra eğitim
desteğine ihtiyacı var mı?

Bedava Bilgi,
Tavsiye ve Destek
Hizmeti
Markfield’ın adresi:

Bedava tavsiye için Yardım
Hattımızı arayınız
020 8802 2611 (sadece eğitim döneminde)
Pazartesi günleri: 9:30 ila 13:00 Saatleri Arası
Çarşamba günleri: 15:30 ila 19:00 Saatleri Arası
Perşembe günleri: 14:30 ila 16:00 Saatleri Arası

Markfield Park
Markfield Road
London
N15 4RB
En yakın Metro:

Seven Sisters, Tottenham Hale

www.markfield.org.uk

Daha fazla bilgi veya randevu yapmak için
Markfield’i: 020 3667 5233 telefon
numarasından arayınız.
E-posta: familyadmin@markfield.org.uk
Websitemizi: www.markfield.org.uk/
sendiass’den ziyaret ediniz
Kayırtlı Yardım Derneği Numarası: 289904

“Artık sistemi anlıyorum, çocuğuma
destek vermek için daha fazla
güçlendirilmiş hissediyorum ” Ebeveyn

Haringey Özel Eğitim İhtiyaçları ve
Emgellikler Bilgi, Tavsiye ve Destek Hizmeti

Biz kimiz

Hizmetlerimiz

Haringey’in Özel Eğitim İhtiyaçları ve
Engellilerin Bilgileri, Tavsiye ve Destek Hizmeti
(SEND IASS) engelli insanların haklarını,
eşitliklerini ve bağımsızlıklarını teşvik eden
bir kapsamlı toplum merkezi olan Markfield
tarafından sağlanmaktadır.

Tavsiye danışma toplantıları

Bedava, tarafsız ve güvenilir bir
hizmet sunuyoruz:
•

•

•

•

Toplantılara katılma, değerlendirmelere
ve incelemelere katkıda ve ocuk ya da
genç kişinin sonu hakkındaki kararlara
iştirak etmekte destek.
İhtiyaç olduğunda geciş, yaşam
düzenlemeleri ve istihdam desteği gibi
erişkinliğe hazırlıkla ilgili olarak destek
dahil olaraktan, çocuklara, genç kişilere,
ebeveynlere ek desteği yönetme.
İşler yolunda gitmediği zaman, erken
anlaşmazlık çözüm toplantıları düzenlemek
ve iştirak etmek dahil olaraktan, yardım.
Arabulucuğun yönetilmesinde, Özel Eğitim
İhtiyaçları ve Engellikler (SEND) için İlk
Kademe Mahkemeye temyizlerde, okuldan
ihraçlarda, SEN ve Engellikle ilişkin konular
ile ilgili şikayetlerde destek.

Bu hizmet Haringey Belediyesi tarafından
finanse edilmektedir ve Makfield tarafından
sağlanmaktadır. Tarafsızlık politikamıza
websitemizde lütfen bakınız.

Endişelerini görüşmek için ebeveynler ve genç
kişiler ile yüz yüze randevular, Yıllık İncelemeler
gibi toplantılara hazırlık yapma, formları
ya da başvuruları doldurmak, mektuplar
yazmak, ve diğer hizmetler hakkında bilgi
paylaşmak. Danışma toplantıları Markfield’da
ve bazı okullarda ve Haringey’deki çocukların
merkezlerinde yapılmaktadır.
“Deneyimlerimizi paylaşabildik vr
görüşlerimizi verebildik. Çok güzeldi
çünkü ben çoğu kez konuşmaya başlamam
ve görüşlerimi vermem.” Genç Kİşi

Dahil olun

Her dönem ebeveynler ve meslekten olan
SENDIASS referans grup toplantıları yapıyoruz.
Her iki grupta fikirler ile katkıda bulunarak,
çalışma şekillerine bakarak ve devamlı gelişme
ile yardım ederek hizmete destek veriyor. Eğer
bir sonraki toplantının tarihlerinde gelmek
isterseniz, temas ayrıntıları SENDIASS’ın
websitesinde bulunabilir.

Yüksek -düzey destek

Bazen aileler örneğin okuldan ihraç edilen, az
önce bir teşhis konulan çocukları ya da genç
kişileri olan, ya da kendilerinin engelliği olan
bakıcılar gibi kendilerini çok zor durumlarda
bulabilirler. Bu durumlarda birebir destek
verebilecek ismi verilen bir Tavsiye Personeli
tahsis etmeyi amaçlıyoruz.

Eğitim çalıştaylar

SEND sistemi ve hariç tutulma ana esasları
hakkında düzenli eğitim sağlıyoruz. Eğitim
bakıcılar ve genç kişiler için bedavadır.

SEND IASS gönüllüleri

Gönüllülerimizin SEND sistemi tecrübesi vardır
ve ebeveynlere ve genç kişilere toplantıları
hazırlanma ve gitmekte destek sunmak için
eğitilmişlerdir.

Bağımsız Genç Danışmanlar

Yönlendirme grubumuzun genç gönüllüleri
Haringey Orta Okullarından işe alınmışlar,
eğitilmişler SEND ile ilgili genç kişilerin sesinin
hizmetimizin temelinde olmasını temin etmek
için desteklenmişlerdir.
“Aile kulubü çocukaların oyun
oynayabileceği emniyetli bir yerdir.
Diğer ebeveynler ile karşılaşmak ve bilgi
paylaşmak çok güzel” Ebeveyn

Aile Kulubü

Çocukların, genç kişilerin ve ebevynlerin/
bakıcıların diğer aileler ile karşılaşabildikleri,
beraberce eğlenceli bir kısa gezi yapabilmeleri,
SENDIASS personelinden tavsiye alabildikleri
Markfield’e aylık habesiz uğramak.

