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Дім для України
Вітальний набір

www.kingston.gov.uk/welcome-pack.
Також можна сканувати QR-код.
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Шановний друже з України,
Я

пишу

тобі,

аби

привітати

від

імені

Королівського району Кінгстон-на-Темзі.
У

нашому

прекрасному

районі живе дуже

різноманітна громада. Ми вітаємо людей з усього світу та радіємо
їм.
Як район, ми зробимо все можливе, щоб надати вам підтримку під
час вашого перебування тут.
Щоб допомогти вам отримати доступ до інформації та підтримати
після вашого приїзду, ми створили вітальний посібник.
Ми знаємо, що тут багато інформації. Ви можете вважати це
посібником, який допоможе вам адаптуватися до життя в Кінгстоні.
Перегляньте вміст, щоб знайти найбільш корисні для вас розділи.
З найщирішими вітаннями,
Йоган Йоганатан
Радник Йоган Йоганатан, Кавалер Ордену Британської імперії
Мер Королівського району Кінгстон-на-Темзі

Якщо у вас виникли запитання, зв’яжіться з нами.
Телефон: 0208 547 5000. Вам потрібно буде звернутися до відділу інформації щодо
України
Електронна пошта: ukraine@kingston.gov.uk
Відвідайте www.kingston.gov.uk/support-for-ukrainians, щоб ознайомитися з останніми
можливостями громади у наданні підтримки
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Ласкаво просимо до Кінгстона
Ласкаво просимо до Кінгстона. Ми тут, щоб підтримати вас.
Одним із способів, яким ми можемо допомогти вам, є робота Відділу з питань
інтеграції кінгстонської ради. Ми зв’яжемося з вами, аби призначити зустріч з
працівниками відділу в офісі Ради Кінгстона у будівлі Guildhall 2.
Ви також можете записатися на додаткову зустріч у відділі. Електронна пошта:
ukraine@kingston.gov.uk для запису на прийом.

На що очікувати після прибуття
Контрольний список містить такі пункти:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Консультації щодо відкриття банківського рахунку
Подання заявки на отримання номера національного страхування
Подання заявки на Універсальний Кредит ("пільги", див. "Як я
отримаю гроші")
Подання заявки на отримання допомоги на дитину
Подарункові карти на £200 та картки Ойстер
Телефон і SIM
Реєстрація у лікаря загальної практики (див. «Отримання медичної
допомоги»)
Поради щодо отримання біометричної посвідки на проживання ваше право на навчання та доступ до послуг
Вступ до школи та ваучери на шкільну форму
Прийом в дитячий садок
Заняття англійською мовою для дорослих і дітей
Вакцини від коронавірусу
Connected Kingston - місцеві заходи та послуги
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14.

Підтримка в працевлаштуванні

Навряд чи ви охопите всі ці питання під час першої зустрічі, але вам
буде надано можливість записатися на наступну зустріч.
Після

того,

як

ви

влаштуєтеся,

вам

або

вашому

господарю

зателефонують з Ради, щоб домовитися про візит до вашого дому .
Під

час

цього

візиту

співробітники

перевірять

ваш

прогрес

з

контрольним списком інтеграції та чи є якісь питання, де вам потрібна
підтримка.

Як я отримаю гроші?
Під час нашої першої зустрічі ми допоможемо вам зареєструватися для
отримання соціальної допомоги. Соціальна допомога — це щомісячні
виплати на життєві потреби, такі як проїзд та харчування.
Будь ласка, зв’яжіться з нами за адресою: ukraine@kingston.gov.uk, якщо
ми не зв'язалися з вами, щоб домовитися про зустріч.

Як відкрити банківський рахунок
Вам потрібно буде відкрити рахунок у британському банку.
Для цього необхідно заповнити анкету. Зробити це можна особисто в
банку або онлайн. Для відкриття банківського рахунку необхідно надати
документ, що посвідчує особу. Він має містити ваше повне ім’я, адресу
та дату народження.

Ми можемо допомогти вам налаштувати ваш банківський рахунок. Будь
Якщо у вас виникли запитання, зв’яжіться з нами.
Телефон: 0208 547 5000. Вам потрібно буде звернутися до відділу інформації щодо України
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ласка, попросіть представника Відділу інтеграції кінгстонської ради
допомогти вам налаштувати ваш банківський рахунок, якщо це
необхідно.

Пошук роботи
Відділ зайнятості кінгстонської ради (Kingston Work Match) може
запропонувати вам безкоштовні консультації щодо працевлаштування та
допомогу у пошуку роботи. Відвідайте www.kingstonworkmatch.org
Ви також можете знайти безкоштовні можливості навчання на нашому
веб-сайті. Відвідайте www.kingston.gov.uk/jobs-careers-volunteering
Відділ освіти для дорослих кінгстонської ради (Kingston Adult Education)
також

зможе

допомогти

вам

здобути

нові

навички:

www.kingston.gov.uk/adults-education.
Організація Way2Work допомагає молодим людям у Кінгстоні та Річмонді
знайти місцеві можливості для виробничої практики. Дізнайтеся більше
на www.way2work.org.uk

Підтримка молоді в мистецтві
«Креативна

молодь»

(Creative

Youth) — це місцева благодійна

організація, яка працює з молоддю у сфері мистецтва. Вони можуть
надати місце з інтернетом для молоді чи студентів для роботи протягом
дня.
Вони також запропонували допомогти молоді та студентам отримати
досвід роботи, для легшої інтеграції у громаду. Члени «Креативної
Якщо у вас виникли запитання, зв’яжіться з нами.
Телефон: 0208 547 5000. Вам потрібно буде звернутися до відділу інформації щодо України
Електронна пошта: ukraine@kingston.gov.uk
Відвідайте www.kingston.gov.uk/support-for-ukrainians, щоб ознайомитися з останніми
можливостями громади у наданні підтримки
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молоді» можуть надавати неформальні поради щодо кар'єри, особливо
для тих, хто цікавиться мистецтвом.
Напишіть на електронну адресу admin@creativeyouthcharity.org
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Подовження вашого перебування у Великій Британії
Щоб заповнити заявку на отримання візи на перебування у Великій
Британії за Українською програмою, відвідайте сторінку:
bit.ly/Ukraine-Scheme-Visa .
Ви можете зробити це, якщо:
● Ви маєте паспорт України
● Ви перебуваєте у Великій Британії
● Ви подали заявку в рамках Української сімейної програми або
Української спонсорської програми (Житло для України) до
прибуття до Великої Британії
● Рішення щодо вашої заявки не було ухвалено, але ви отримали
листа, що можете їхати до Великої Британії
● На кордоні вам було надано дозвіл на в’їзд та перебування
протягом 6 місяців, і тепер ви подаєте заявку на продовження
терміну вашого перебування

Як вивчити англійську
Ми

можемо

організувати

оцінювання

вашого

рівня

володіння

англійською мовою. Це допоможе нам організувати курс англійської
мови, який відповідає вашим потребам.
Спочатку ваш курс англійської буде організований Радою Кінгстона. Для
вас це буде безкоштовно.
Наші

уроки

англійської

мови

можуть бути організовані різними

способами, зокрема:
● Вивчайте англійську вдома: індивідуальні заняття з англійської,
особисто або онлайн.
Якщо у вас виникли запитання, зв’яжіться з нами.
Телефон: 0208 547 5000. Вам потрібно буде звернутися до відділу інформації щодо України
Електронна пошта: ukraine@kingston.gov.uk
Відвідайте www.kingston.gov.uk/support-for-ukrainians, щоб ознайомитися з останніми
можливостями громади у наданні підтримки

Вітальний посібник V3

● Освіта для дорослих у Кінгстоні: групові заняття з англійської,
особисті чи онлайн.
● За потреби ми можемо організувати інші заняття

Отримання медичної допомоги
Медичну допомогу у Великій Британії надає Національна служба
охорони

здоров’я,

відома

як NHS. Більшість послуг надаються

безкоштовно. Можливо, вам доведеться заплатити за деякі послуги, такі
як рецепти та стоматологічне обслуговування.
Ви можете безкоштовно отримати такі послуги:
●

Обслуговування сімейними лікарями, які називаються лікарями

загальної практики чи терапевтами (General Practitioners, GPs)
●

Обслуговування у лікарнях

●

Ведення вагітності та прийом пологів

NHS допомагає тим, хто потребує лікування. Вона також може
допомогти з багатьма іншими речами, зокрема:
●

Контрацепція

●

Планування сім'ї

●

Здорове харчування

●

Психічне здоров'я

Що таке мій лікар загальної практики?
Ваш «лікар загальної практики» — це ваша основна контактна особа в
NHS. «GP» означає «лікар загальної практики» або «терапевт» (General
Practitioner). Вони також відомі як сімейні лікарі.
Якщо у вас виникли запитання, зв’яжіться з нами.
Телефон: 0208 547 5000. Вам потрібно буде звернутися до відділу інформації щодо України
Електронна пошта: ukraine@kingston.gov.uk
Відвідайте www.kingston.gov.uk/support-for-ukrainians, щоб ознайомитися з останніми
можливостями громади у наданні підтримки
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Лікарі загальної практики – це висококваліфіковані лікарі, які мають
підготовку з усіх аспектів загальної медицини. Вони можуть надати вам
поради щодо вашого здоров’я. Вони також можуть зв’язатися з
лікарем-спеціалістом.

Як зареєструватися у лікаря
Для візиту до лікаря необхідно зареєструватися у лікарській практиці.
Це, як правило, клініка або медичний заклад.
Щоб

знайти

найближчу

клініку,

скористайтеся

цим

посиланням:

bit.ly/Find-GP
Після того як ви знайдете дані лікаря загальної практики за місцем
вашого проживання, вам необхідно зв’язатися з клінікою, де він/вона
працює. Там допоможуть вам зареєструватися.
Щоб зареєструвати вас, співробітники реєстратури запитають особисті
дані. Це включає ваше ім’я, дату народження та номер телефону. Вони
також можуть попросити надати підтвердження вашої особи та
підтвердження вашої адреси. Якщо у вас немає цих документів, вони не
можуть відмовити вам у реєстрації.
Будь ласка, обговоріть питання щодо вашої реєстрації у лікаря загальної
практики з представниками Відділу інтеграції кінгстонської ради, якщо
Якщо у вас виникли запитання, зв’яжіться з нами.
Телефон: 0208 547 5000. Вам потрібно буде звернутися до відділу інформації щодо України
Електронна пошта: ukraine@kingston.gov.uk
Відвідайте www.kingston.gov.uk/support-for-ukrainians, щоб ознайомитися з останніми
можливостями громади у наданні підтримки
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вам потрібна допомога у реєстрації.

Як записатися на прийом
Щоб звернутися до лікаря загальної практики або медсестри, потрібно
записатися на прийом. Ви можете зробити це, зателефонувавши у свою
клініку.
Ви можете попросити відвідати терапевта чоловіка чи жінку, або
медсестру чи медбрата. Ваша клініка зробить усе можливе, аби це
організувати. Можливо, спочатку вам буде запропоновано розмову по
телефону.
Можливо, вам доведеться почекати кілька днів, якщо візит не є
терміновим.
Якщо ви вважаєте, що вам потрібно терміново поговорити з лікарем,
скажіть у реєстратурі, що вам потрібен терміновий прийом. Клініка буде
намагатися прийняти вас того ж дня. Якщо лікар загальної практики
вважає, що ви занадто хворі, щоб прийти до клініки, він/вона може
відвідати вас дома.
Зустріч у терапевта зазвичай триває 10 хвилин. Ви повинні призначати
окремий прийом для кожного члена сім’ї, оскільки лікар-терапевт або
медсестра чи медбрат зможуть прийняти лише одного пацієнта на
кожному прийомі. Будь ласка, не запізнюйтеся на прийом або скасуйте
його, якщо не можете прийти.
Якщо вам потрібна підтримка, щоб зареєструватися у клініці, ви можете
Якщо у вас виникли запитання, зв’яжіться з нами.
Телефон: 0208 547 5000. Вам потрібно буде звернутися до відділу інформації щодо України
Електронна пошта: ukraine@kingston.gov.uk
Відвідайте www.kingston.gov.uk/support-for-ukrainians, щоб ознайомитися з останніми
можливостями громади у наданні підтримки
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записатися на прийом до одного з наших консультантів, написавши на
ukraine@kingston.gov.uk

Як замовити перекладача на прийом
Якщо вам потрібен перекладач, ви повинні повідомити про це у
реєстратурі під час запису на прийом.
Повідомте персоналу, якою мовою ви володієте, і вони замовлять для
вас перекладача або викличуть перекладача по телефону.
Важливо, щоб ви і лікар розуміли один одного, щоб лікар міг поставити
вам точний діагноз.
Послуги перекладача є безкоштовними для вас.
Все, що обговорюється під час консультації, є конфіденційним,
включаючи все, що обговорюється в присутності перекладача.

Що робити, якщо ваша клініка закрита
Якщо клініка, де працює ваш терапевт, закрита, і у вас не терміновий
випадок, наприклад, незначне захворювання або травма (порізи,
розтягнення або сип), ви можете відвідати поліклініку, відділення для
легких травм або центр невідкладної допомоги.
Перейдіть за цим посиланням, щоб знайти найближчий центр:
bit.ly/Find-Walk-In

Якщо у вас виникли запитання, зв’яжіться з нами.
Телефон: 0208 547 5000. Вам потрібно буде звернутися до відділу інформації щодо України
Електронна пошта: ukraine@kingston.gov.uk
Відвідайте www.kingston.gov.uk/support-for-ukrainians, щоб ознайомитися з останніми
можливостями громади у наданні підтримки
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Отримання ліків в аптеці
Ваш лікар може призначити вам ліки та випише вам рецепт. Віднесіть
свій рецепт в аптеку. Можливо, вам доведеться заплатити за ваші ліки.
Перейдіть за цим посиланням, щоб знайти найближчу аптеку:
bit.ly/Find-Pharmacy
Фармацевт також може дати безкоштовні поради щодо лікування
незначних проблем зі здоров’ям, таких як застуда та кашель.
Деякі ліки можна придбати в аптеці без рецепта, в тому числі деякі
знеболюючі та ліки проти кашлю; однак за ці ліки доведеться заплатити.

Підтримка під час вагітності
Якщо ви вагітні, ви можете відвідувати служби підтримки. Коли ви
зареєструєтесь у лікаря, він / вона зможе проконсультувати вас і дати
контакти акушерки, а також запропонувати вам курси, щоб підтримати
вас.
У Кінгстоні ви можете отримати доступ до різноманітних послуг. До них
належать:
●

Курси догляду за дитиною

●

Місцеві дитячі центри

●

Групи підтримки батьків

Якщо у вас виникли запитання, зв’яжіться з нами.
Телефон: 0208 547 5000. Вам потрібно буде звернутися до відділу інформації щодо України
Електронна пошта: ukraine@kingston.gov.uk
Відвідайте www.kingston.gov.uk/support-for-ukrainians, щоб ознайомитися з останніми
можливостями громади у наданні підтримки
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●

Безкоштовний дитячий одяг та обладнання від організації

Growbaby. Відвідайте www.growbaby.org
●

«Служба здоров’я на дому», яка консультує батьків та

опікунів дітей віком від 0 до 5 років, або якщо є підстави для
занепокоєння стосовно стану дитини.
Відвідайте веб-сайт Connected Kingston для більш докладної інформації.
Підтримка під час вагітності:
www.connectedkingston.uk/services/expecting-a-new-baby
Підтримка після народження дитини:
www.connectedkingston.uk/services/support-f or-0-5-year-olds

Коронавірус (COVID-19)
Багато людей у Кінгстоні та Великій Британії все ще хворіють на
коронавірус.

Допоможіть

нам

запобігти

поширенню

хвороби,

дотримуючись наведених нижче порад щодо здоров’я.
●

Зробіть щеплення

●

Зустрічайтеся з іншими на вулиці, коли це можливо

●

Відкривайте вікна, якщо зустрічаєтесь з людьми у приміщенні

●

Носіть маску для обличчя в людних місцях і в закритих

приміщеннях
●

Залишайтеся вдома, якщо погано почуваєтеся

●

Регулярно мийте руки з милом

Якщо у вас виникли запитання, зв’яжіться з нами.
Телефон: 0208 547 5000. Вам потрібно буде звернутися до відділу інформації щодо України
Електронна пошта: ukraine@kingston.gov.uk
Відвідайте www.kingston.gov.uk/support-for-ukrainians, щоб ознайомитися з останніми
можливостями громади у наданні підтримки
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Вакцинація від коронавірусу
Ви маєте право на безкоштовну вакцинацію проти COVID-19 через
систему

NHS.

Ви

не

маєте

нічого

платити.

Відвідайте:

www.nhs.uk/covid-vaccine для запису на прийом.

Стоматологічне обслуговування
Зазвичай стоматологічне обслуговування у Великій Британії
є платним. У наступних випадках це буде безкоштовно.

●

Якщо вам ще не виповнилося 18 років

●

Якщо ви вагітні або народили дитину протягом

останніх 12 місяців. У цьому випадку вам потрібно буде
показати свідоцтво про народження.
●

Деякі процедури безкоштовні, наприклад, зняття

швів або ремонт зубних протезів.

Вам потрібно зареєструватися у стоматологічній клініці.
Знайдіть

найближчий

стоматологічний

кабінет:

www.nhs.uk/service-search/find-a-Dentist

Якщо вам потрібна термінова стоматологічна допомога:

●

Зателефонуйте своєму стоматологу

●

Зателефонуйте за номером NHS 111

●

Якщо це невідкладна ситуація, зверніться до найближчої

Якщо у вас виникли запитання, зв’яжіться з нами.
Телефон: 0208 547 5000. Вам потрібно буде звернутися до відділу інформації щодо України
Електронна пошта: ukraine@kingston.gov.uk
Відвідайте www.kingston.gov.uk/support-for-ukrainians, щоб ознайомитися з останніми
можливостями громади у наданні підтримки
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лікарні, де є відділення невідкладної допомоги ( A&E ).

Якщо у вас виникли запитання, зв’яжіться з нами.
Телефон: 0208 547 5000. Вам потрібно буде звернутися до відділу інформації щодо України
Електронна пошта: ukraine@kingston.gov.uk
Відвідайте www.kingston.gov.uk/support-for-ukrainians, щоб ознайомитися з останніми
можливостями громади у наданні підтримки
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Що мені робити, якщо я захворів або потрапив у
надзвичайну ситуацію?

Ви можете зателефонувати за номером 999 (безкоштовний телефон) у
надзвичайній ситуації до таких служб:
●

Швидка медична допомога

●

Пожежна служба

●

Поліція

Якщо ви або член вашої сім’ї потрапили в аварію або раптово серйозно
захворіли, вам слід звернутися до найближчої лікарні з відділенням
невідкладної допомоги. Ця послуга є безкоштовною для всіх.
Ваша місцева лікарня невідкладної допомоги:
Кінгстонський шпиталь
Голсуорсі-роуд, KT2 7QB (Kingston Hospital, Galsworthy Road, KT2 7QB)
Веб-сайт: www.kingstonhospital.nhs.uk
Електронна пошта: khft.pals@nhs.net
Тел: 020 8546 7711

Планове лікування
Ви можете також отримати невідкладну медичну допомогу за номером
екстреної служби NHS 111.
Якщо у вас виникли запитання, зв’яжіться з нами.
Телефон: 0208 547 5000. Вам потрібно буде звернутися до відділу інформації щодо України
Електронна пошта: ukraine@kingston.gov.uk
Відвідайте www.kingston.gov.uk/support-for-ukrainians, щоб ознайомитися з останніми
можливостями громади у наданні підтримки
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Це безкоштовна служба, яка працює 24 години на добу, 7 днів на
тиждень.
Ви

також

можете

скористатися

послугами

онлайн

на

сайті

www.111.nhs.uk (лише для пацієнтів віком від 5 років).
Вас попросять надати деякі деталі, такі як ваше ім’я та адреса.
Якщо ви не володієте англійською мовою, вам потрібно буде або
попросити англійською мовою перекладача на початку розмови, або
попросити друга чи родича зателефонувати та зробити запит щодо
перекладача.
Повідомлення про неекстрені злочини:
Щоб

повідомити про злочин та інші проблеми, які не

потребують екстреного реагування, зателефонуйте за номером
101. Ви також можете повідомити про інцидент, відвідавши
www.police.uk
Що робити, якщо у вас є підстави для занепокоєння станом
дитини:
Якщо ви занепокоєні станом дитини, зателефонуйте за номером 020
8547 5008.
Якщо вам потрібно терміново поговорити з кимось у неробочий час або
у вихідні, зателефонуйте до відділу який працює поза робочим часом
за номером 020 8770 5000.
Зателефонуйте за номером 999, якщо ви думаєте, що дитина або
Якщо у вас виникли запитання, зв’яжіться з нами.
Телефон: 0208 547 5000. Вам потрібно буде звернутися до відділу інформації щодо України
Електронна пошта: ukraine@kingston.gov.uk
Відвідайте www.kingston.gov.uk/support-for-ukrainians, щоб ознайомитися з останніми
можливостями громади у наданні підтримки
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молода людина наражається на нагальну небезпеку.

Що робити, якщо ви занепокоєні станом дорослої людини:
Якщо ви занепокоєні власною безпекою чи безпекою іншої людини, будь
ласка, зв’яжіться з відділом захисту у кінгстонській раді:
Телефон: 020 8547 5005.
Електронна пошта: safeguarding@kingston.gov.uk
Ця служба працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00

Підтримка психічного здоров'я
Barnardo’s
Гаряча лінія підтримки українців Barnardo’s пропонує пряму безкоштовну
гарячу лінію для підтримки українських сімей. Це включає доступ до
перекладача.
bit.ly/ http://bit.ly/BarnardosUkraineBarnardosUkrainehttp://bit.ly/BarnardosUkraine
Червоний Хрест
На веб-сайті Червоного Хреста є низка онлайн-ресурсів про здоров’я та
добробут, а також підтримку при пошуку зниклих безвісти членів сім’ї:
bit.ly/Red-Cross-Ukraine
Церква всіх святих у Кінгстоні
З 11:00 ранку до 12:00 дня з понеділка по суботу доступна група
підготовлених

слухачів,

якщо

ви

хочете

поговорити

про

щось

конфіденційно.
Адреса: 14-16 Market Place, Kingston upon Thames KT1 1JP
Якщо у вас виникли запитання, зв’яжіться з нами.
Телефон: 0208 547 5000. Вам потрібно буде звернутися до відділу інформації щодо України
Електронна пошта: ukraine@kingston.gov.uk
Відвідайте www.kingston.gov.uk/support-for-ukrainians, щоб ознайомитися з останніми
можливостями громади у наданні підтримки
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Організація Mind у Кінгстоні
Mind надає консультації дорослим віком від 18 років, які мають незначні
проблеми з психічним здоров’ям, наприклад депресію, тривогу, панічні
атаки.
Будь ласка, зателефонуйте за номером 020 8255 3939 або перейдіть на
www.mindinkingston.org.uk

Kingston iCope
Ця служба здійснює низку короткотермінових психологічних терапій,
включаючи

когнітивно-поведінкову терапію (відому як «КПТ») та

консультування.

Доступ

до

підтримки

можна

отримати

різними

способами, наприклад, віч-на-віч, телефоном, беручи участь у групових
курсах та звернувшись до онлайн-довідки.
Будь ласка, зателефонуйте за номером 0203 317 7850 або перейдіть на
www.icope.nhs.uk/kingston
Організація Samaritans
Якщо вам важко і ви хочете з кимось поговорити, ви можете
поговорити з підготовленим волонтером з організації Samaritans,
зателефонувавши за номером 116 123. Ви можете зв’язатися з
волонтером 24 години на добу, без вихідних та свят.
www.samaritans.org/branches/kingston-upon-thames

Безкоштовні консультації від Refugee Action Kingston
Refugee Action Kingston надає безкоштовні консультації. Ви можете
зареєструватися, написавши за адресою
admin@refugeeactionkingston.org.uk. Вас вислухають та, за потреби,
можуть направити до інших відповідних установ.
Якщо у вас виникли запитання, зв’яжіться з нами.
Телефон: 0208 547 5000. Вам потрібно буде звернутися до відділу інформації щодо України
Електронна пошта: ukraine@kingston.gov.uk
Відвідайте www.kingston.gov.uk/support-for-ukrainians, щоб ознайомитися з останніми
можливостями громади у наданні підтримки
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Домашнє насильство та насильство щодо жінок та
дівчат
Якщо ви боїтеся свого партнера або боїтеся за своїх дітей, ви можете
звернутися по допомогу.
Центр боротьби з домашнім насильством у Кінгстоні
Центр боротьби з домашнім насильством у Кінгстоні (DV Hub) надає
безкоштовну, конфіденційну, неупереджену та незалежну підтримку всім,
хто

зазнає

домашнього

насильства.

Для

отримання

додаткової

інформації перейдіть на www.kingston.gov.uk/domestic-sexual-violence
З Центром можна зв’язатися за телефоном 0208 547 6046 або
електронною поштою kingstondvhub@refuge.org.uk з понеділка по
п’ятницю з 9:00 до 17:30.
Національна гаряча лінія з питань домашнього насильства надає
підтримку в неробочий час: безкоштовний цілодобовий номер 0808 2000
247
www.nationaldahelpline.org.uk
Kingston One Stop Shop
Kingston One Stop Shop — це служба для всіх, хто зазнає домашнього
насильства, яка надає спеціалізовану підтримку. One Stop Shop працює
щопонеділка з 9:30 до 12:30 в жіночому центрі, KingsGate Church, 161A
Clarence Street, KT1 1QT.

Якщо у вас виникли запитання, зв’яжіться з нами.
Телефон: 0208 547 5000. Вам потрібно буде звернутися до відділу інформації щодо України
Електронна пошта: ukraine@kingston.gov.uk
Відвідайте www.kingston.gov.uk/support-for-ukrainians, щоб ознайомитися з останніми
можливостями громади у наданні підтримки
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Расизм і дискримінація
У Великій Британії заборонено ставитися до будь-кого по-різному через
їхню стать, расу, релігію, вік, інвалідність або сексуальну орієнтацію.
У Великій Британії расизм є неприйнятним. Заподіяння людині шкоди, її
переслідування або словесна лайка на її адресу, пошкодження її майна
через її расу є серйозним правопорушенням.
Також протизаконно розпалювати расову ненависть. Дискримінувати
іншу особу через її расу, етнічну приналежність або місце походження є
неприйнятним. Ви не повинні отримувати інакше ставлення через вашу
расу, коли подаєте заяву на роботу, шукаєте житло, використовуєте
Національну службу охорони здоров’я (NHS) або просто купуєте щось у
магазині.
Ви не повинні зазнавати расистських переслідувань на роботі, в школі
чи в громадських місцях (коли інші люди висловлюють образливі
коментарі щодо вашої раси або місця вашого походження та змушують
вас почуватися некомфортно).
Якщо ви або хтось із ваших знайомих є жертвою расизму, повідомте про
це владі:
●

Зателефонуйте 101

●

Зателефонуйте 999, якщо це екстрена ситуація

●

Повідомте про це онлайн за адресою: www.report-it.or g.uk

●

Зверніться до відділку поліції особисто

Не намагайтеся самостійно боротися з расизмом або нападниками.
Якщо у вас виникли запитання, зв’яжіться з нами.
Телефон: 0208 547 5000. Вам потрібно буде звернутися до відділу інформації щодо України
Електронна пошта: ukraine@kingston.gov.uk
Відвідайте www.kingston.gov.uk/support-for-ukrainians, щоб ознайомитися з останніми
можливостями громади у наданні підтримки
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Залучіть представників влади. Якщо ви спробуєте вирішити проблему
самостійно, ви можете постраждати або навіть самі потрапити у халепу
з поліцією.

Освіта
Навчання дітей є безкоштовним і обов’язковим. В Англії діти мають
навчатися у віці від 5 до 16 років, а особи у віці від 16 до 18 мають
навчатися на денній формі навчання або працювати (з освітнім
компонентом).
Ви можете знайти інформацію про школи в Кінгстоні та про те, як
подати

заявку

на

місце

для

вашої

дитини

за

адресою:

www.kingston.gov.uk/schools-education
Якщо у вас виникли запитання чи труднощі з реєстрацією в школі,
будь ласка, призначте зустріч і обговоріть це з працівниками Відділу
інтеграції кінгстонської ради. Для запису на прийом звертайтесь за
адресою: ukraine@kingston.gov.uk
Дошкільна освіта та догляд за дітьми
У віці від 3 до 4 років діти можуть отримати безкоштовну ранню освіту.
Деякі 2-річні діти також мають право на відвідання таких закладів.
Дошкільну освіту можна отримати в дитячому садку або з доглядачем
(нянею).

Щоб отримати інформацію про дошкільну освіту та іншу інформацію
щодо догляду за дітьми, будь ласка, відвідайте bit.ly/Childcare-Info
Служба сімейної інформації: До Служби сімейної інформації можна
Якщо у вас виникли запитання, зв’яжіться з нами.
Телефон: 0208 547 5000. Вам потрібно буде звернутися до відділу інформації щодо України
Електронна пошта: ukraine@kingston.gov.uk
Відвідайте www.kingston.gov.uk/support-for-ukrainians, щоб ознайомитися з останніми
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звернутися,

надіславши

електронного

листа

на

адресу

fis@achievingforchildren.org.uk
Початкова освіта (5-11 років)
Інформацію про початкові, дитячі та молодші школи в районі та про те,
як подати заявку на місце для вашої дитини, можна знайти на сторінці:
www.kingston.gov.uk/schools-education/changing-school-year/1
Ви можете зв’язатися з приймальною комісією електронною поштою за
адресою kingston.admissions@achievingforchildren.org.uk
Середня освіта (11-16 років)
Інформацію про середні школи в районі та про те, як подати заявку на
місце для вашої дитини можна отримати за посиланням:
www.kingston.gov.uk/schools-education/changing-school-year/1
Ви можете зв’язатися з приймальною комісією електронною поштою за
адресою kingston.admissions@achievingforchildren.org.uk

Освіта після 16 років
Кінгстонський коледж пропонує очне навчання та навчання неповного
дня для молодих людей віком від 16 років. Він пропонує широкий спектр
курсів, які підійдуть для всіх учнів у різних предметних областях. Ви
можете

знайти

більше

інформації

на

веб-сайті

Коледжу:

bit.ly/Kingston-College
Відвідайте ucas.com, щоб дізнатися про університети Великої Британії.

Підтримка фізичної форми, можливості для активного способу
життя, соціальні та волонтерські активності:
Якщо у вас виникли запитання, зв’яжіться з нами.
Телефон: 0208 547 5000. Вам потрібно буде звернутися до відділу інформації щодо України
Електронна пошта: ukraine@kingston.gov.uk
Відвідайте www.kingston.gov.uk/support-for-ukrainians, щоб ознайомитися з останніми
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У нас є багато безкоштовних і недорогих заходів у Кінгстоні, щоб
допомогти вам залишатися у гарній фізичній формі та познайомитися з
іншими людьми. Connected Kingston – це веб-сайт, який допомагає
людям

знаходити

заходи,

приєднуватися

до

клубів,

займатися

волонтерством та отримувати інформацію щодо місцевих служб у
Кінгстоні.

Відвідайте www.connectedkingston.uk, щоб дізнатися більше.

Якщо у вас виникли запитання, зв’яжіться з нами.
Телефон: 0208 547 5000. Вам потрібно буде звернутися до відділу інформації щодо України
Електронна пошта: ukraine@kingston.gov.uk
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Українські організації та місця в Лондоні:
Український Інститут в Лондоні
Веб-сайт: ukrainianinstitute.org.uk
Адреса: Ukrainian Institute London 79 Holland Park, London, W11 3SW
Електронна пошта: info@ukrainianinstitute.org.uk

Асоціація українців у Великій Британії ( AUGB )
Веб-сайт: www.augb.co.uk
Адреса: AUGB Ltd (головний офіс), 49 Linden Gardens, London, W2 4HG
Електронна пошта: petro.rewko@augb.co.uk (голова)

Український ресторан Prosperity
Ресторан Prosperity, 59 York Street, Twickenham TW1 3LP

Пам'ятки
Є багато цікавих місць, які можна подивитися, і чим зайнятися як у
районі, так і в центрі Лондона.

Connected Kingston
Connectedkingston.org.uk – це місцевий веб-сайт, на якому можна знайти
підтримку, послуги та заходи.
Ви можете використовувати цей веб-сайт, щоб знайти безкоштовні
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сімейні заходи, місцеві прогулянки та послуги. У правому верхньому
кутку сайту є функція перекладу.

Бібліотеки в Кінгстоні
У Кінгстоні є сім публічних бібліотек. Вони знаходяться в Хуку, Кінгстоні,
Нью-Молдені, Олд-Молдені, Сурбітоні, Толворті і Тюдор Драйв. Ви можете
знайти їх за адресою www.kingston.gov.uk/libraries.
У нас також є онлайн-пропозиція та служба доставки додому. Більшість
людей живуть у пішій доступності від бібліотеки, тому, будь ласка,
заходьте та подивіться!
Послуги нашої бібліотеки безкоштовні та відкриті для мешканців
різного віку.
●
●
●
●

Брати книги та інше
Користуйтеся комп’ютером і безкоштовним Wi-Fi
У нас є дитяча зона з книгами для будь-якого віку
Ми проводимо заходи в наших бібліотеках та онлайн

Завдяки нашій онлайн-бібліотеці ми також маємо газети та журнали з
усього світу. У нас є 84 журнали та газети з України, і 28 – українською
мовою. Ви також можете отримати безкоштовні електронні та аудіо книги.
Дізнайтеся більше на нашому веб-сайті: www.kingston.gov.uk/libraries
Відвідайте місцеву бібліотеку або напишіть на електронну пошту
libraries@kingston.gov.uk.

Події та пам'ятки в Лондоні
Timeout — це веб-сайт, який розповість вам все про останні події та
заходи в Лондоні. Відвідайте www.timeout.com/london
У Visit London є список 10 найкращих визначних пам'яток Лондона:
Якщо у вас виникли запитання, зв’яжіться з нами.
Телефон: 0208 547 5000. Вам потрібно буде звернутися до відділу інформації щодо України
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bit.ly/Visit-London-Attractions
Автобусні тури в центрі Лондона
www.bigbustours.com/en/london
Visit Britain — офіційний туристичний веб-сайт Великої Британії. На
ньому ви можете ознайомитися з основними пам'ятками і подіями у
Великій Британії: www.visitbritain.com

Чим зайнятися у Кінгстоні
Кінгстон – це прекрасна частина Лондона з безліччю заходів,
культурних пам’яток тощо. Ви можете ознайомитися з останньою
інформацією
щодо
Кінгстона
на
сайті:
www.inkingston.co.uk/thingstodo
Активності з дітьми: bit.ly/Kingston-Activities

Транспорт у Кінгстоні та Лондоні
Для
легкого
планування
поїздок
Лондоном
скористайтесь
планувальником подорожей Лондонської транспортної системи. Він надає
інформацію щодо прогулянок пішки, їзди на велосипеді та оренди
велосипедів, а також стосовно громадського транспорту.
Відвідайте: www.tfl.gov.uk/plan-a-journey
Існує кілька доступних мобільних додатків для відстеження розкладу
автобусів, наприклад London Live Bus Countdown.
Найпростіший спосіб оплати проїзду у громадському транспорті в Лондоні
– отримати картку Ойстер (Oyster Card).
Оплата громадського транспорту в Лондоні є найдешевшою та
https://oyster.tfl.gov.uk/oyster/link/0005.doкартки
найшвидшою
за
допомогою
Ойстерhttps://oyster.tfl.gov.uk/oyster/link/0005.do. Ви можете отримати таку картку
на більшості станцій. Відвідайте: oyster.tfl.gov.uk
На веб-сайті Ради Кінгстона також є інформація про місцеві пішохідні
маршрути
та
громадський
транспорт.
Відвідайте
www.kingston.gov.uk/publictransportandwalking
Якщо у вас виникли запитання, зв’яжіться з нами.
Телефон: 0208 547 5000. Вам потрібно буде звернутися до відділу інформації щодо України
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Подорожі країною
На міжміські поїзди або автобуси квитки зазвичай набагато дешевші, якщо
купувати їх заздалегідь.
Час і ціни на квитки різняться по Великій Британії. Додаткову інформацію
можна знайти на сайті національної залізниці: www.nationalrail.co.uk або
на місцевому залізничному чи автобусному вокзалі.
До материкової Європи дуже легко дістатися з лондонського залізничного
вокзалу St Pancras International.
Ви можете спланувати свою подорож поїздом компанії Eurostar, яка
забезпечує міжнародне високошвидкісне залізничне сполучення Великої
Британії з Францією, Бельгією та Нідерландами, на сайті Error! Hyperlink
reference not valid.

Більшість поїздів Eurostar проходять через тунель під Ла-Маншем між
Великобританією та Францією.
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Юридична консультація
Група «Ukraine Advice Project UK»
Ukraine Advice Project UK — це група волонтерів-професіоналів з права,
які мають досвід імміграції та надання притулку.
Вони можуть допомогти надати тим, хто тікає з України, безкоштовну
юридичну консультацію з питань імміграції у Велику Британію, віз та
надання притулку.
Перейдіть на сайт advice-ukraine.co.uk

Консультація Civil Legal Advice
Civil Legal Advice (CLA) — це національна консультаційна служба в Англії
та Уельсу, яка фінансується за рахунок правової допомоги. Ви можете
попросити безкоштовну послугу перекладу, якщо англійська не є вашою
рідною мовою, і навіть запросити безкоштовний зворотний дзвінок.
За потреби вони можуть направити вас до місцевої служби. Наприклад,
якщо вам потрібне представництво в суді.
Ви можете зв’язатися з Civil Legal Advice за номером: 0845 345 4 345.
Понеділок-п'ятниця, з 9:00 до 20:00; субота, з 9:00 до 12:30
www.gov.uk/civil-legal-advice
Ви також можете зв’язатися або відвідати місцеве відділення
служби Citizens Advice Kingston, щоб отримати юридичну
консультацію:
Тел: 020 3166 0953
Адреса: Neville House, 55 Eden St, Kingston upon Thames, KT1 1BW

Якщо у вас виникли запитання, зв’яжіться з нами.
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