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Partnerstwo Rodziców w
Hrabstwie Norfolk
(Norfolk Parent Partnership)
Niniejsza broszurka zawiera informacje o tym,
kim jesteśmy i jak możemy pomóc

Ilustracje: Jim Kavanagh
Polish Language Version
Niniejsza broszurka została na naszą prośbę przetłumaczona. Jeśli pragną
Państwo uzyskać dalsze informacje lub wsparcie, z przyjemnością zaaranżujemy
pomoc tłumacza ustnego.

Kim jesteśmy?
Partnerstwo Rodziców w Hrabstwie Norfolk oferuje
informacje i wsparcie rodzicom oraz opiekunom dzieci o
szczególnych potrzebach edukacyjnych.
W ramach naszej organizacji istnieje grupa zarządzająca,
złożona z osób wywodzących się z lokalnych ugrupowań
wolontariackich, Działu Usług na rzecz Dzieci (Edukacji
i Opieki Społecznej) oraz służby zdrowia. Wspólnie
planujemy zakres usług, jakie są oferowane rodzicom i
opiekunom na terenie Norfolk.

Czym się zajmujemy?
♦ Oferujemy poufne, telefoniczne
informacje i pomoc

♦ Udostępniamy informacje w
formie pisemnej

♦ Publikujemy trymestralny biuletyn informacyjny,
dostępny w szkole Państwa dziecka

♦ Kontaktujemy ze sobą rodziców lub opiekunów z innymi
osobami, które mogą być w stanie pomóc

♦ Oferujemy wsparcie działającego ochotniczo pracownika
Niezależnej Pomocy dla Rodziców
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♦ Zapewniamy, że opinie rodziców są brane pod uwagę i
mają wpływ na politykę oraz praktyki działania dotyczące
szczególnych potrzeb edukacyjnych

Jak można się z nami skontaktować?
Norfolk Parent Partnership
Woodside Road
Norwich
NR7 9QL

Tel: 01603 704070
Fax: 01603 704072

Mogą też Państwo wysłać do nas e-mail pod adres:
parent.partnership@norfolk.gov.uk
Strona internetowa:
www.norfolkparentpartnership.org.uk

Kiedy można się z nami kontaktować?
Od poniedziałku do piątku w zwyczajowych godzinach pracy.
Jeśli nikt nie odbiera telefonu, prosimy o zostawienie
wiadomości, zaś my do Państwa oddzwonimy.
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Dostępne broszurki dla rodziców i opiekunów dzieci
o szczególnych potrzebach edukacyjnych

♦ Partnerstwo Rodziców w Hrabstwie Norfolk
♦ Informacje i wsparcie dla rodziców i opiekunów
♦ Pracownik Niezależnej Pomocy dla Rodziców
♦ Pomoc dzieciom w wieku klasy zerowej, w przedszkolu oraz
w ramach grupy zabawowej
♦ Jak zdobyć informacje na temat szkoły?
♦ Pomoc dzieciom w szkole
♦ Wspólne wysiłki w celu pomocy Państwa dziecku
♦ Procedura Ustawowej Oceny oraz Deklaracje
♦ Doroczne przeglądy
♦ Co zrobić, jeśli nie zgadzamy się z decyzjami
♦ Słowniczek niektórych terminów
♦ Przydatne kontakty
♦ Budżet dla szkoły powszechnej
♦ Wydalenie ze szkoły
♦ Potrzebujemy wolontariuszy
Jeśli pragną Państwo otrzymać niniejszą broszurę w dużym
druku, w formie nagrania audio, alfabetem Braille’a, w innym
formacie lub języku, prosimy o kontakt z Partnerstwem
Rodziców (Parent Partnership); zrobimy, co tylko możliwe, by
Państwu pomóc.
W celu uzyskania dalszych informacji na temat treści
niniejszej broszury lub też egzemplarzy ww. ulotek prosimy
o kontakt z Norfolk Parent Partnership pod numerem
telefonu 01603 704070 lub faksu 01603 704072.
email: parent.partnership@norfolk.gov.uk
Partnerstwo Rodziców w Norfolk jest bezstronną organizacją fundowaną przez
Radę Hrabstwa Norfolk.
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