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Контактна інформація для зв'язку з радою 
Хартфордшира 
Контакти для зв'язку з нами 
 
У Хартфордширі є 3 рівні рад: 

 

• Рада графства Хартфордшир займається такими питаннями, як соціальна допомога, 
надання освіти, переробка та утилізація відходів, робота бібліотек. 

• Районні та міські ради піклуються про такі речі, як спортивні та розважальні 
заклади, парки та місцеві ринки. Знайдіть свою районну та міську раду 

• Міські, волосні та громадські ради контролюють такі аспекти, як наділи, сільські рати та 
кладовища. 

 

Ви можете дізнатися, до якого району ви потрапили, ввівши тут свій домашній 
поштовий індекс Знайдіть свою місцеву раду  GOV.UK (www.gov.uk) 

 
 

Пошук інформації на веб-сайті ради 
 

На веб-сайті ради Хартфордшира ви можете знайти багато інформації, Головна сторінка 
| Рада графства Хартфордшир | Рада графства Хартфордшир. Ви можете вибрати 
відображення інформації українською мовою, перейшовши в нижню частину головного екрана 
та вибравши «Перекласти цей 
веб-сайт». 

 
Тут ви знайдете інформацію про послуги, які ми надаємо, наприклад, інформацію про 
школи, транспорт, а також інформацію про соціальну допомогу для дорослих і дітей. Ви 
можете зв’язатися з радою за допомогою нашої веб-форми або електронного листа. 
Зв'яжіться з нами | Рада графства Хартфордшир 

 

Якщо ви не можете зв'язатися з нами онлайн, зателефонуйте нам за номером телефону: - Тел.:- 
03001234040 

 
Понеділок - п'ятниця з 08:00 до 18:00, субота з 09:00 до 16:00. Ми не працюємо в неділю та у 
святкові дні. 

 
Зв'язок у неробочий час 
У разі екстрених випадків надаються послуги, доступні в неробочий час. 

https://www.hertfordshire.gov.uk/about-the-council/how-the-council-works/district-and-borough-councils.aspx
https://www.gov.uk/find-local-council
https://www.hertfordshire.gov.uk/home.aspx
https://www.hertfordshire.gov.uk/home.aspx
https://www.hertfordshire.gov.uk/About-the-council/Contact-us/Contact-a-service.aspx


 

 

Перші речі, які потрібно зробити 
ЗДОРОВ'Я 

 
ЛЗП (лікар загальної практики) 

 
Лікарі загальної практики – це лікарі, які працюють у місцевих хірургічних установах, надають 
консультації та діагностують менш значні медичні проблеми (не екстрені). Часто вони 
виписують ліки для отримання в аптеці або передають ваші медичні записи чи записи вашого 
гостя на розгляд спеціалісту в лікарню, якщо це необхідно. 

 
У неробочий час ви все ще можете зателефонувати своєму лікарю загальної практики, але 
зазвичай вас направлять до служби, яка надає послуги у неробочий час. 

 
Неробочий час триває з 18.30 до 08.00 у будні та весь день у вихідні та святкові дні. 

 
Скористайтеся посиланням нижче, щоб знайти 

місцевого лікаря загальної практики: Пошук ЛЗП 

– НСОЗ (www.nhs.uk) 

Будь ласка, якомога швидше зареєструйтеся у ЛЗП. Працівники лікарні допоможуть з багатьма 
потребами у сфері охорони здоров’я та догляду, і це найкращий спосіб забезпечити доступ до 
різних послуг, які можуть знадобитися вам і вашій родині. Щоб зареєструватися у ЛЗП, ви 
можете відвідати медичний центр або зателефонувати, і співробітники приймального 
відділення з радістю допоможуть вам пройти реєстрацію. 

 
Вам не потрібні підтвердження адреси або імміграційного статусу, посвідчення особи або 
номер НСОЗ. Проте будь-яка медична інформація, яку вони можуть надати, буде корисною. 

 
Дізнайтеся, де ви можете отримати щеплення від Covid-19 (у разі необхідності) 

 
Вакцинація проти Covid-19 є безкоштовною, безпечною та ефективною та забезпечує 
найкращий захист від Covid-19. 

 
Вам не потрібно бути на обліку у ЛЗП або мати номер НСОЗ, щоб отримати щеплення від 
Covid-19 – ви можете просто записатися в найближчій поліклініці. Для отримання 
додаткової інформації перейдіть за посиланням: 

 
Знайдіть центр вакцинації від коронавірусу (COVID-19) – НСОЗ (www.nhs.uk) 

 
Якщо ви зареєстровані у ЛЗП, у вас також є можливість записатися на вакцинацію в 
більшій кількості центрів через Національну систему бронювання: 

 
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book- 
coronavirus-vaccination/ 

 

Будь ласка, надайте інформацію про будь-які попередні дози, які ви отримували, якщо це можливо. 

https://www.nhs.uk/service-search/find-a-gp
https://www.nhs.uk/service-search/find-a-gp
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/find-a-walk-in-coronavirus-covid-19-vaccination-site/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/


 

 
Вакцинація має важливе значення для захисту нашого здоров’я від багатьох інфекційних 
захворювань, а не лише від Covid. Якщо є ще якісь щеплення, які ви або ваша родина не 
отримали, зверніться до лікаря загальної практики. 

 

Стоматологи 
 

Ви маєте право на отримання стоматологічних послуг від НСОЗ. Деякі види лікування 
пропонуються за зниженою ціною для пацієнтів НСОЗ, а деякі безкоштовні. 
Стоматологія НСОЗ є безкоштовною, якщо: 

 
• Лікування незначне (наприклад, зняття швів, зупинка кровотечі в роті або 

відновлення зубних протезів) 
• Пацієнту не виповнилося 18 років 
• Пацієнт молодше 19 років, навчається на денній формі навчання 
• Пацієнтка вагітна або мала дитину протягом останніх 12 місяців. 

Щоб знайти свого місцевого стоматолога, скористайтеся посиланням 

нижче: 

Пошук стоматолога – НСОЗ (www.nhs.uk) 
 

Щоб отримати додаткову інформацію про оплату стоматологічних послуг та дізнатися, чи 
звільнені ви від сплати, скористайтеся посиланням нижче: 

 
Оплата послуг стоматолога – НСОЗ (www.nhs.uk) 

 

Аптеки 
 

Фармацевти – це експерти з ліків, які можуть допомогти вам і вашим гостям у разі незначних 
проблем зі здоров’ям. Вони можуть запропонувати клінічні поради та безрецептурні ліки для 
ряду незначних захворювань, таких як кашель, застуда, біль у горлі, проблеми з животом і болі. 

Ви можете знайти свою місцеву аптеку за цим посиланням: Пошук аптек – НСОЗ (www.nhs.uk) 
 

Часто ваш лікар або лікарня надсилає запит на отримання рецепта на ліки до обраної аптеки. 
Коли ви підете за рецептом, вас запитають, чи маєте ви право на безкоштовні рецепти, чи 
зазвичай ви повинні платити. 

 
Якщо ви повинні сплатити повну суму, поточна вартість рецепта в Англії становить 9,35 
фунтів стерлінгів. Однак, можливо, вам не доведеться платити через вік, дохід або 
медичне звільнення. 

 
Дізнайтеся, чи можна отримати безкоштовні рецепти за 

посиланням нижче: Хто може отримати безкоштовні рецепти? 

– НСОЗ (www.nhs.uk) 

https://www.nhs.uk/service-search/find-a-dentist
https://www.nhs.uk/nhs-services/dentists/dental-costs/understanding-nhs-dental-charges/
https://www.nhs.uk/service-search/pharmacy/find-a-pharmacy
https://www.nhs.uk/nhs-services/prescriptions-and-pharmacies/who-can-get-free-prescriptions/
https://www.nhs.uk/nhs-services/prescriptions-and-pharmacies/who-can-get-free-prescriptions/


 

Підтримка психічного здоров'я 
 

Щоб отримати регулярну допомогу в області психічного здоров’я, ви або ваш гість повинні 
відвідати свого лікаря загальної практики. Якщо вам потрібна термінова підтримка, 
зателефонуйте в цілодобову службу підтримки психічного здоров’я за номером 111. 

 
Ви можете отримати допомогу в області емоційного здоров’я та 

забезпечення благополуччя Телефон довіри для підтримки психічного 

здоров’я у разі необхідності термінової допомоги – НСОЗ (www.nhs.uk) 

Також є кілька телефонів довіри, які ведуть благодійні організації: 
 

Організація Номер телефону Робочі години 

Мережа Herts Mind 020 3727 3600 
 
 

01923 256 391 – Лінія 

нічної кризової служби та 

кризис-кафе 

09:00–17:00 з понеділка по 
п'ятницю 

 
19:00–01:00 (365 
ночей на рік) 

Samaritans Безкоштовний телефон 116 
123 

Цілодобово 

Sane line 0300 304 7000 16:30 – 22:30 щодня 

Rethink 0845 456 0455 10:00 – 14:00 з 
понеділка по 
п'ятницю 

FRANK 0800 776 600 Цілодобово 

No Panic 0844 967 4848 10:00 – 22:00 

 
 
 
ОСВІТА 

 
Пошук місця в школі 

 
Подайте заявку через наш веб-сайт: Зарахування до школи та транспорт | Рада графства 
Хартфордширу 

 

ви можете 
 

https://www.nhs.uk/service-search/mental-health/find-an-urgent-mental-health-helpline
https://www.nhs.uk/service-search/mental-health/find-an-urgent-mental-health-helpline
https://www.samaritans.org/how-we-can-help/contact-samaritan/
https://www.sane.org.uk/who-we-are/contact-us
https://www.rethink.org/aboutus/who-we-are/contact-us/
https://www.talktofrank.com/contact-frank
https://nopanic.org.uk/contact-us/
https://www.hertfordshire.gov.uk/services/schools-and-education/school-admissions/school-admissions-and-transport.aspx?utm_source=homepage&utm_medium=top%20task%20tiles&utm_campaign=top%20task%20tracking&utm_term=school%20admissions
https://www.hertfordshire.gov.uk/services/schools-and-education/school-admissions/school-admissions-and-transport.aspx?utm_source=homepage&utm_medium=top%20task%20tiles&utm_campaign=top%20task%20tracking&utm_term=school%20admissions


 

1) Використовувати онлайн-форми, передбачені для зарахування на курси, вказуючи, 
що їх попередня адреса була в Україні. 

або 
 

2) Ви можете завантажити бланк заяви, перекладений українською або російською 
мовами. Будь ласка, надайте підтвердження адреси, за якою дитина буде проживати, від 
приймаючої сім’ї (див. нижче) та копію документів для в’їзду батьків та дитини (копія візи 
та 
паспорту громадянина України). 

 
Як підтвердити адресу? 

 
Для наших потреб буде достатньо простого аркуша з наступною інформацією. Ми можемо 
перевірити це за допомогою програми Міністерства внутрішніх справ. 

 
«Я, Вільям Барнард, проживаючий за адресою, наприклад: 1 Черч Меад, Уотфорд, WD25 
7JX, можу підтвердити, що пані Шарапова та її син/дочка (ім’я) проживають зі мною за 
українською програмою поселення від //» 

 
Як визначити, в якій віковій групі має бути дитина? 

 
Ви можете використовувати цей засіб для перевірки: Зарахування кожного року – зміна школи 
під час навчального року | Рада  графства Хартфордшир 

 

Школи попросили розмістити дітей у вікову групу, якій здібності дитини найкраще 
відповідають. Це рішення прийматиме школа. Тому працівники можуть вирішити, що молодша 
група є більш прийнятною. 

 
Коли діти можуть почати навчатися в місцевій школі у Великобританії? 

 
Ми будемо сподіватися швидко надати шкільні місця, але батьки не повинні відчувати тиск та 
починати відвідування в перший день, коли це стає можливим. Якщо їм та їхній дитині 
потрібна хвилинка, щоб перевести дух, просто узгодьте зі школою відповідну дату початку 
навчання, щоб працівники могли запланувати прийом дитини. 

 
Залежно від масштабу заявок може виникнути невелика затримка, перш ніж пропозиція 
може бути підтверджена в письмовій формі командою прийому. Однак, якщо школа може 
прийняти дитину, це не повинно перешкоджати школі та батькам, які починають готувати 
дитину до школи. 

 
До якої школи вони мають подати документи? 

 
Вакансії в школах Хартфордшира | Рада графства Хартфордшир включає вільні місця в 
школах. Батьки повинні вказати розумні переваги місцевої школи та будь-які місцеві школи, 
навіть якщо у списку немає вільних місць, оскільки ми обговоримо заявку з відповідною 
школою (школами). 

 
У яких аспектах, що містяться у додатку, важливо переконатися? 

 
Будь ласка, переконайтеся, що якщо у будь-якої дитини є особливі потреби, це вказано в заяві, 
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і якщо є український еквівалент плану набуття освіти, охорони здоров’я та догляду, це 
зазначено, оскільки нам потрібно забезпечити, щоб наша команда з особливих освітніх потреб 
могла підтримати будь-яких дітей, які потребують спеціального догляду. 

 
Чи мають діти право на безкоштовне шкільне харчування? 

 
Уряд вказав, що батьки матимуть право на пільги. Тому ми очікуємо, що більшість (якщо не всі) 
сімей, які прибули, матимуть право на безкоштовне шкільне харчування, принаймні після 
прибуття, і що спочатку доцільно працювати на цій основі. 

 
Шкільна форма 

 
Будь ласка, запитайте працівників школи, і вони спробують вам допомогти. 

 
Що робити, якщо потрібен шкільний транспорт? 

 
Якщо необхідний шкільний транспорт, заявки розглядатимуться з уважністю відповідно до 

чинного законодавства про шкільний транспорт та політики округу. 
 

Чи можемо ми подати документи до гімназії? 
 

Так, можете, але в усіх гімназіях передбачено вибірковий вступ, і це може зайняти деякий час. 
 

Кому подавати заявку для прийому до шостого класу? (Усі загальноосвітні школи) 
 

Рішення щодо вступу до шостого класу буде прийматися школою, оскільки діти цього віку не 
мають набувати освіту обов’язково у Великобританії (16) і в Україні (15). Вам слід звернутися 
безпосередньо до школи. 



 

ДОПОМОГА У ДОГЛЯДІ ЗА ДІТЬМИ 
 
Як знайти організацію, яка надасть послуги з догляду за дітьми, для своїх дітей? 

 
Перегляньте наш веб-сайт – Догляд за дітьми | Торговельна та економічна діяльність у 
Хартфордширі 

 

Чи існують різні види організації, які надають послуги з догляду за дітьми? 
 

Ви можете відправити свою дитину до: 

• Дитячий садок, який забезпечує догляд за дітьми від народження до 5 років цілий рік 
• Няня, яка забезпечує догляд у їхньому домі 
• Дошкільний заклад, який зазвичай займається вихованням дітей віком від 2 до 5 років під час 

семестру 
• Шкільний садок, який зазвичай займається вихованням дітей від 2 до 5 років 

під час семестру 

Семестр означає тижні, протягом яких школи та дошкільні заклади відкриті (весняний 
семестр з січня по березень, літній семестр з квітня по липень, осінній семестр з 
вересня по грудень). Школи та дошкільні заклади закриті на 1 тиждень у лютому, 
травні та жовтні; 2 тижні в квітні і грудні і 6 тижнів з середини липня до кінця серпня). 
Дати канікул на 2022/2023 роки: - 

 
Навчальний рік (2021/22) 

 
Свято Великодня: 4 квітня 2022 р. – 18 квітня 2022 р. 
Канікули в середині семестру: 30 травня 2022 р. – 3 червня 2022 р. 
Літні канікули: 25 липня 2022 р. – 31 серпня 2022 р. 

 
Навчальний рік (2022/23) 

 
Початок семестру: 1 вересня 2022 р. 
Канікули в середині семестру: 24 жовтня 2022 р. – 28 жовтня 2022 р. 
Різдвяні канікули: 22 грудня 2022 р. – 4 січня 2023 р. 
Канікули в середині семестру: 13 лютого 2023 р. – 17 лютого 2023 р. 
Свято Великодня: 3 квітня 2023 р. – 14 квітня 2023 р. 
Канікули в середині семестру: 29 травня 2023 р. – 2 червня 2023 р. 
Літні канікули: 24 липня 2023 р. – 31 серпня 2023 р. 

 
Як оплачувати послуги? 

 
Якщо ви користуєтесь притулком, вам не доведеться платити за відвідування освітнього 
закладу вашою дитиною до 15 годин щотижня, починаючи з 2-х років і до моменту, коли 
вона піде до школи. Ясла, дошкільний заклад або няня повідомить їм, скільки вартує їхня 
вартість за будь-які додаткові години для їхньої дитини. 
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Освіта для дитини/дітей? 
 

Усі постачальники послуг догляду за дітьми – ясла, дошкільні заклади та вихователі дотримуються 
навчальної програми Early Years Foundation Stage (EYFS). Це забезпечує відповідну вікову гру та 
досвід для дітей у віці від народження до 5 років. 

 

Як подати заявку на отримання місця? 
 

Якщо вашій дитині менше 2 років, вам потрібно буде отримати код фінансування, оскільки не 
всі місця для 2-річних дітей фінансуються, але як здобувач притулку ви маєте на це право. Ви 
можете отримати цей код, подав заявку онлайн Онлайн заявка на отримання освітніх 
послуг для дітей віком менше 2 років - Догляд за дітьми та безкоштовне раннє навчання | Рада  
графства Хартфордшир 

 
 

Якщо вашій дитині 3 або 4 роки, ясла, дошкільний заклад або няня, які вони обрали, 
нададуть їм форму для заповнення, щоб вони могли мати профінансоване місце. 

 

Що робити, якщо моїй дитині не виповнилося 2 роки? 
 

Будь ласка, зверніться до Центру надання послуг сім'ям для отримання додаткової 
інформації – Центр надання послуг сім'ям (hertsfamilycentres.org) Центр надання послуг 
сім'ям пропонує підтримку, веселі ігрові сеанси та можливість познайомитися з новими 
людьми. 

 

Інформація від уряду 
 

Управління з питань підвищення рівня, житлового фонду та громад найближчим часом 
надасть привітальний пакет для біженців з України, який також включатиме додаткові поради 
щодо отримання місця в школі. 

 

Навчання дорослих у Хартфордширі 
 

Після того, як ви влаштуєтеся, ви можете записатися на деякі курси навчання дорослих. Ми 
пропонуємо дорослим цікаві та захоплюючі можливості реалізувати свої амбіції, розширити 
свої інтереси та реалізувати свій потенціал через навчання , зокрема курси англійської мови. У 
нас є те, що підійде кожному. Курси варіюються від одноденних до однорічних, і ми 
охоплюємо рівні від початківця до просунутого, пропонуючи денну та вечірню гнучкість. 
Наші викладачі віддані своїй справі та захоплені своїми предметами. Заняття дозволяють вам 
розвивати свої навички, знання та впевненість у середовищі, де як викладачі, так і учні 
пропонують підтримку та заохочення. 
Будь ласка, відвідайте наші сторінки навчання дорослих у Хартфордширі 
– Навчання дорослих Step2Skills (hertfordshire.gov.uk) 
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Працевлаштування, отримання допомоги та 
банківські рахунки   

 
Пошук роботи 

 
Ви маєте право працювати відразу після прибуття до Великобританії. Щоб працювати повний 
робочий день, вам має бути 18 років. 

 
Ви можете перейти за посиланням – Робота в раді графства Хартфордшир – щоб знайти роботу. 

 

Він включає: 
 

• Інформація про роботу та кар'єру в Хартфордширі 
• Онлайн інструменти пошуку роботи 

 
Є також багато інших опцій, які допоможуть вам знайти роботу. Вони можуть скористатися 
безкоштовним 
сайтом уряду під назвою «Знайди роботу» – https://www.gov.uk/find-a-job, де можна 
встановити зв’язок із тисячами роботодавців по всій Великобританії. Ви можете шукати роботу 
без облікового запису. Але щоб подати заявку на роботу, їм потрібно буде створити обліковий 
запис або ввійти. Ви також можете знайти роботу за допомогою таких підходів: 

 

• Подивіться місцеві та національні газети чи веб-сайти, де рекламуються вакансії 
• Зареєструйтеся в кадровому агентстві 
• Відвідайте місцеві компанії, щоб запитати про наявність вакансії 
• Вони також можуть зареєструватися в агентствах з працевлаштування на цих веб-сайтах: 
 Indeed - https://uk.indeed.com/ 
 Reed - https://www.reed.co.uk/ 
 Бібліотека CV - https://www.cv-library.co.uk/ 
 The Guardian Jobs - https://jobs.theguardian.com/jobs/ 
 Total Jobs - https://www.totaljobs.com/ 
 Monster - https://www.monster.co.uk/ 
 Центр працевлаштування - https://www.gov.uk/contact-jobcentre-plus 

Роботодавці повинні перевірити, чи дозволено їм працювати на них у Великобританії, перш 
ніж працевлаштувати. Ви зможете використовувати свій біометричний дозвіл на 
проживання як доказ вашого імміграційного статусу у Великобританії, включаючи право на 
роботу. 

 
Щоб підтвердити свій статус роботодавцю в цифровому вигляді, вони можуть 
скористатися онлайн-сервісом, який можна знайти за адресою: 
https://www.gov.uk/prove-right-to-work 

 
Працевлаштування 

 
Щоб подати заявку на роботу, ви можете надіслати форму заявки або резюме («резюме» – 
перелік кваліфікацій та досвіду) та лист із відомостями про себе та роботу, яку вони шукають. 

https://jobs.hertfordshire.gov.uk/home.aspx
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Поради щодо кар'єри 
 

Ви можете отримати поради та підтримку щодо кар’єри від Національної служби кар’єри, яка 
надає інформацію про кар’єру дорослим в Англії – у громаді, онлайн та по телефону. Молоді 
люди віком від 13+ можуть звернутися за допомогою за номером телефону 0800 100 900. 
Більше інформації доступно на веб-сайті: https://nationalcareers.service.gov.uk/ 

 

У Великобританії працівники мають право на певні трудові права, включаючи 
національну мінімальну заробітну плату. Щоб дізнатися більше про трудові права, 
відвідайте веб-сайт: https://www.gov.uk/employment-status/worker 

 

Якщо вам потрібна додаткова допомога в розумінні ваших трудових прав, зверніться до 
місцевого офісу громадянської консультації: https://www.citizensadvice.org.uk/work/rights-at-
work 
 

Додаткову інформацію про працевлаштування у Великобританії можна знайти тут: 
 

https://www.gov.uk/government/publications/welcome-a-guide-for-ukrainians-arriving-in- the-uk 
 
Чи маєте ви право на пільги та як подати заявку на їх отримання? 

 
Люди, які тікають від війни в Україні, можуть негайно претендувати на пільги, зокрема на 
універсальний кредит, пенсійний кредит, виплату для особистої незалежності, допомогу на 
дитину з інвалідністю та допомогу на відвідування. Допомога з працевлаштування та 
підтримки на основі внесків (ESA) та допомога в пошуках роботи (JSA) також доступні для всіх 
українців, які відповідають критеріям. 

 
Послуги перекладу доступні, щоб допомогти новоприбулим із заявками на телефон, а тренери 
з роботи в центрах зайнятості Департаменту праці (DWP) завжди готові підтримати людей, які 
подають заявки в Інтернеті. 

 
Співробітники DWP також надають додаткову особисту допомогу та будуть продовжувати її 
надавати тим, хто її потребує, включаючи індивідуальну підтримку в пошуку роботи та 
консультації щодо прав на пільги. 
 
Люди, які прибули з України, не підлягатимуть перевірці для звичайного проживання, тобто 
їм не доведеться чекати до трьох місяців, перш ніж вони зможуть отримати пільги, пов’язані 
з доходом, зокрема Універсальний кредит. 

 
Доступ до пільг 

 
У Великобританії діє система соціального забезпечення, яка призначена для допомоги тим, 
хто стикається з фінансовими труднощами або має особливі потреби. Ваш місцевий центр 
працевлаштування Plus зможе допомогти вам дізнатися, до яких пільг ви можете отримати 
доступ. 

 
Це може включати: 

 
• Універсальний кредит – платіж для осіб працездатного віку, щоб допомогти з вашими витратами 

https://nationalcareers.service.gov.uk/
https://www.gov.uk/employment-status/worker
https://www.citizensadvice.org.uk/work/rights-at-work
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на життя, якщо ви маєте 
низький дохід. Ви можете працювати (включаючи самозайнятість або неповний робочий день) або 
бути без роботи 

 
• Пенсійний кредит – додаткові гроші, щоб допомогти з вашими витратами на життя, якщо 
ви старше 66 років і маєте низький дохід. Заява на отримання пенсії подається онлайн або 
по телефону 

 
• Допомога у разі інвалідності – додаткові гроші, щоб допомогти з додатковими витратами, 
якщо у вас є тривалий фізичний чи психічний розлад здоров’я чи інвалідність 

 
• Допомога опікунам – додаткові гроші, якщо ви піклуєтеся про когось щонайменше 35 годин на 

тиждень. 
 

• Допомога на дитину – додаткові гроші, щоб допомогти покрити витрати на виховання 
дитини. Посилання на різні види пільг, які ви можете отримати, можна знайти тут. 

 
Подача заявки на отримання Універсального кредиту 

 
Подача заявки на отримання Універсального кредиту онлайн. Вам потрібно буде створити 
обліковий запис, щоб подати заявку. Ви повинні заповнити свою заявку протягом 28 днів 
після створення облікового запису, інакше вам доведеться починати заново. 

 
Щоб подати заявку онлайн, вам знадобиться: 

 
• дані вашого банку, будівельного товариства або кредитної спілки 

 
• адреса електронної пошти 

 
• доступ до телефону. Вам також потрібно буде підтвердити свою особу. 

 
Для цього вам знадобляться деякі документи, що посвідчують особу, наприклад: 

 
• паспорт 

 
• дебетова або кредитна картка 

 
Є два способи отримати допомогу за допомогою заявки на отримання Універсального 
кредиту. Ви можете зателефонувати на гарячу лінію, де надаються консультації щодо 
Універсального кредиту, або скористатись послугою «Довідка для подачі заявки». Дзвінки 
на лінію, де надаються консультації щодо Універсального кредиту 
 

Ви можете отримати безкоштовну консультацію від кваліфікованих консультантів, щоб 
подати заявку на отримання Універсального кредиту. Вони можуть допомогти вам з такими 
речами, як онлайн-заявки або підготовка до вашої першої зустрічі в центрі 
працевлаштування. 

 
 



 

Послуга «Допомога в подачі заявки» надається службою надання консультацій громадянам і є 
конфіденційною. Працівники не розголошуватимуть вашу особисту інформацію, якщо ви не 
погодитеся. Для отримання більш детальної інформації перейдіть на веб-сайт 
https://www.citizensadvice.org.uk/helptoclaim. Основним методом виплати допомоги є прямий 
кредитний переказ на банківський рахунок (так званий «прямий платіж»). Це означає, що 
гроші надходять прямо на банківський рахунок на ваше ім’я. Якщо ви подасте заявку, вас 
попросять вказати детальну інформацію про банківський рахунок, який ви хочете 
використовувати у своїх інтересах. 

 
Ви можете отримати виплату допомоги на: 

 
• стандартний рахунок банку або будівельного товариства (наприклад, поточний рахунок) 

 
• базовий банківський рахунок (також званий вступним рахунком) 
https://www.gov.uk/apply-universal- credit. 

 
Номер соціального страхування 

 
Номер соціального страхування (СС) використовується, щоб переконатися, що ваші внески та 
податки в систему національного страхування записуються лише від вашого імені. Це код із 
буквами та цифрами, який ніколи не змінюється. 

 
Якщо у вас немає номера соціального страхування, ви можете знайти інформацію про те, 
як його отримати: https://www.gov.uk/apply-national-insurance-number. 

 
Як я можу відкрити банківський рахунок у Великобританії? 

 
Відкриття банківського рахунку 

 
Існує безліч банків, і ви можете обрати той, який вам найбільше підходить. Існують також 
постачальники, які працюють лише в Інтернеті. 

 
Щоб відкрити банківський рахунок у Великобританії, зазвичай потрібно пред’явити документ, 
що підтверджує посвідчення особи, наприклад паспорт, біометричний дозвіл на проживання, 
водійські права або визнане посвідчення особи. Вам також знадобиться підтвердження 
постійної адреси. 0Уряд працює з великими банками, щоб знайти рішення, яке дозволить вам 
відкривати рахунки без звичайної вимоги підтвердження постійної адреси. У ряді банків 
Великобританії вже є система відкриття рахунків, якщо у вас немає постійної адреси у 
Великобританії. Можливо, вам знадобиться допомога місцевої благодійної організації або 
місцевої влади. 

 
Королівський банк Шотландії (RBS) має сторінку на своєму веб-сайті, яка дозволяє 
українцям з паспортом або ID-карткою подати заявку на відкриття рахунку. 

 
Інструкція також перекладена українською мовою. Відкриття рахунків для українських 
біженців | Банківські  рахунки Королівського банку Шотландії (rbs.co.uk) Інші банки також 
можуть запропонувати цю послугу. 

http://www.citizensadvice.org.uk/helptoclaim
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https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.rbs.co.uk/ukraine-refugees.html?q=ukrainian&brand=RBS&section=personal&enginekey=Tf8TzMXzi9r4vwvyu4pg%23apply&data=04|01|Rachel.Prance@buckinghamshire.gov.uk|0504f4993eaa429d511208da115b5fef|7fb976b99e2848e180861ddabecf82a0|0|0|637841381402911789|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=kFbu2TEpBRShtRECrzzaGQ6QbCqmPTnP/rzNODsz07k=&reserved=0
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Ваші домашні тварини 
 

Якщо ви вирішили подорожувати зі своїм домашнім улюбленцем з України до 
Великобританії, вам, як правило, доведеться дотримуватися протоколу, щоб забезпечити 
виконання всіх вимог законодавства. Уряд погодився покрити витрати на карантин для 
домашніх тварин, привезених з України, і прискорити узгодження ліцензій. Уряд вживе 
необхідні заходи щодо карантину. 

Якщо ви подорожували до Великобританії зі своїми домашніми тваринами, вони мали пройти 
ветеринарну оцінку ризиків, щоб визначити потреби в карантині під час в’їзду до Великобританії. 

 
Якщо з будь-якої причини ваш вихованець не пройшов ветеринарну оцінку ризиків, вам слід 
заповнити додану форму, щоб вчасно оцінити ризики утримання вашого вихованця та дотримуватись 
відповідної процедури. Будь ласка, заповніть додану форму. 

 

ID108.pdf 
 
 

Рисунок 1 Форма оцінки українських домашніх тварин 
 

Волонтерство – як ще я можу долучитися? 
 

Волонтерство – це чудовий спосіб відплатити або змінити ситуацію навколо вас. Це спосіб 
знайомитися з людьми, розвивати нові навички або використовувати наявний досвід і знання, 
щоб допомогти іншим. Будь-хто може змінити ситуацію! 

 
Волонтери є життєво важливими для роботи благодійних організацій та громадських груп по 
всьому округу. Деякі були створені безпосередньо для допомоги українцям, які прибувають до 
Хартфордшира. Інші надаватимуть цілий спектр громадських заходів та послуг кожному, хто їх 
потребує. 

 
Волонтери віддають свій час безкоштовно, але зазвичай вам відшкодовують такі речі, як 
витрати на проїзд, щоб волонтерство не залишило вас без грошей. Якщо ви отримуєте 
державні пільги, ви все ще можете займатися волонтерством, але є деякі правила, які слід 
знати. Це вказівки від NCVO (Національна рада волонтерських організацій), які включають 
інформацію про те: 

 
що вам потрібно знати про волонтерство та пільги. 

 

#Команда волонтерів в Хартфордширі: 
 

#Команда волонтерів в Хартфордширі є єдиним центром у Хартфордширі для 
направлення будь-яких волонтерських запитів чи отримання консультацій. 

#Команда волонтерів в Хартфордширі має GoVolHerts, веб-сайт, на якому жителям графства 
Хартфордшир легше, ніж будь-коли, знайти свою ідеальну волонтерську роль. Ви можете 
обрати з понад 200 різноманітних можливостей волонтерства з більш ніж 140 неймовірними 
благодійними/громадськими групами по всьому окрузі. Щоб знайти можливість, яка 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.ncvo.org.uk/ncvo-volunteering/volunteering-and-benefits&data=04|01|Rachel.Prance@buckinghamshire.gov.uk|54d1b4a01e424ad4758408da11c651df|7fb976b99e2848e180861ddabecf82a0|0|0|637841841948587761|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|0&sdata=sLJq9u8J9Kw9kQGaz8OM46Bhie/ZMcDj7Mkhy/E/828=&reserved=0
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https://www.govolherts.org.uk/


 

відповідає вашим інтересам та доступності, натисніть ТУТ 
 

Якщо ви хочете отримати більше інформації про волонтерство, ви можете 
зателефонувати на #команді волонтерів в Хартфордширі для неформального чату 
за номером 01462 689409 або надіслати листа електронною поштою 
info@thvolunteering.org.uk 

 
 

Зв'язок із службами невідкладної допомоги 
 

• Якщо ви стали жертвою злочину або бачите, що відбувається злочин: 
Поліція існує для захисту населення. Поліція готова допомогти вам, і ви не повинні 
боятися підійти до працівників. Якщо вам потрібна допомога поліції через злочин, то 
вам слід зателефонувати за такими телефонами: 

 
• 999 – Це номер, за яким можна зателефонувати, якщо у вас виникла екстрена ситуація, 

наприклад, якщо ви стали жертвою нападу або бачите, що відбувається злочин. Коли ви 
телефонуєте, скажіть, що вам потрібна «поліція», оскільки це також номер, за яким 
можна викликати швидку допомогу або якщо сталася пожежа. 

 
• 101 – Це номер, за яким можна зателефонувати в менш термінових ситуаціях, 

наприклад, якщо ваше майно було пошкоджено, щоб надати поліції інформацію про 
злочин або будь-які загальні запити. 

 
• У разі пожежі: 

Зателефонуйте за номером 999 і скажіть працівнику, який відповідає на дзвінок, що 
сталася пожежа; вас запитають про місце пожежі та надішлють пожежно-рятувальну 
службу. 

 

Термінова підтримка   
 

Невідкладна медична допомога 999 
 

У разі необхідності надзвичайної медичної допомоги зателефонуйте за номером 999 і 
попросіть надіслати швидку допомогу, щоб доставити вас або вашого гостя до відділення 
невідкладної допомоги (також відомого як приймальне відділення швидкої допомоги) до 
найближчої лікарні. 
 
Ця послуга безкоштовна і її слід використовувати лише в екстрених 

випадках. Надзвичайні медичні ситуації можуть включати: 

https://www.govolherts.org.uk/volunteer/opportunities?search_radius=50
mailto:info@thvolunteering.org.uk


 

• Втрата свідомості 
• Гострий сплутаний стан 
• Припадки, які не припиняються 
• Біль у грудях 

• Утруднення дихання 

• Сильна кровотеча, яку неможливо зупинити 
• Тяжкі алергічні реакції 
• Сильні опіки  
• Це також включає надзвичайні ситуації з психічним здоров’ям, коли: 
• Чиєсь життя під загрозою – наприклад, хтось отримав серйозні травми або у разі 

передозування 
• Ви не відчуваєте, що можете захистити себе чи когось іншого 

 

Місцеві відділи медичної допомоги: 
 

 
Лікарня Лістер 
Тел.: 01438 314333 
Адреса: Корей Мілл Лейн, Стівенидж, Хартфордшир, SG1 4AB 
 

Стаціонарний госпіталь Уотфорд  

Тел.: 01923 244366 
Адреса: Вікараж Роад, Уотфорд, Хартфордшир, WD18 0HB 
 
 

Термінова медична допомога 
 

Зателефонуйте за номером 111, якщо у вас є термінова медична проблема, яка не є 
невідкладною, і ви не можете поговорити зі своїм лікарем загальної практики. 

 
Вам буде запропоновано відповісти на запитання щодо ваших симптомів на веб-сайті або по 
телефону під час розмови з досвідченим консультантом. 

 
Ви можете попросити надати послуги перекладача, якщо вони вам потрібні. 

 
На основі наданої вами інформації вам порадять, куди звернутися, щоб отримати необхідну 
допомогу, або розкажуть, як отримати будь-які ліки, які потрібні вам або вашому гостю. 

 
Захворювання, які можна лікувати в центрі невідкладної допомоги, включають: 

 

• Розтягнення 
• Підозра на перелом 

кінцівок 
• Незначні травми голови 
• Порізи і садна 
• Укуси 
• Незначні опіки 

• Інфекції органів слуху та горла 
• Шкірні інфекції та висипання 
• Проблеми з очима 
• Кашель і застуда 



 

• Висока 
температура у 
дітей і 
дорослих 

• Біль у животі 
• Нудота 

(блювота) і 
діарея 

• Екстрена контрацепція 



 

Невідкладна допомога для підтримки психічного здоров'я 
 

В екстреному випадку наберіть 999 або зателефонуйте Samaritans за номером 116 123 
або на гарячу лінію нічної кризової служби за номером 01923 256 391 

 
Samaritans Національна благодійна організація, яка 24 години на добу надає 
конфіденційну підтримку людям, які перебувають у біді. Електронна адреса: 
jo@samaritans.org Тел.: 116 123 www.samaritans.org 

 
Єдина точка доступу (ЄТД) HPFT ЄТД приймає та перевіряє всі запити, пов'язані з 
підтримкою психічного здоров’я HPFT у Хартфордширі, та працює з 08:00 до 19:30. Тел.: 
0800 6444 101. 

 
Нічні кризові служби Нічна кризова служба приймає дзвінки щовечора. Також працює 
нічне кафе по всьому Хартфордширу. 19:00–01:00 Тел.: 01923 256 391 

 
Якщо вам терміново потрібна допомога щодо вашого психічного здоров’я, але це не 
надзвичайна ситуація, зателефонуйте на лінію місцевої служби підтримки психічного 
здоров’я НСОЗ. Знайдіть місцеву гарячу лінію за посиланням нижче: 

 
Гаряча лінія місцевої служби невідкладної підтримки психічного здоров’я – НСОЗ (www.nhs.uk) 

 

Ви можете зателефонувати для: 
 

• Цілодобова консультація та підтримка – для вас, вашої дитини, ваших батьків або 
когось, про кого ви піклуєтеся. 

• Консультація з психологом. 
• Оцінка, яка допоможе визначити найкращий курс лікування. 
•  

 
 

Практична підтримка 
HertsHelp 

 

HertsHelp – це незалежна інформаційно-консультаційна служба, яка пов’язує як 
громаду, так і статутні організації. Працівники цієї служби вислухають вас і допоможуть 
знайти необхідну підтримку та інформацію – для всіх аспектів життя. 

 
Зателефонуйте за номером 0300 123 4044 або надішліть електронного листа за адресою 
info@hertshelp.net 

 
З понеділка по п'ятницю 08:00–20:00 З суботи по неділю 10:00–18:00 

 
Добровільна допомога HelpHerts та благодійні організації громадської 
інфраструктури пропонують широкий спектр допомоги біженцям з 
України. 

 

mailto:jo@samaritans.org
http://www.samaritans.org/
https://www.nhs.uk/service-search/mental-health/find-an-urgent-mental-health-helpline
mailto:info@hertshelp.net


 

1. Підтримка місцевих організацій 
a. Здійснює роз’яснювальну роботу до груп взаємодопомоги та надає підтримку малим 

місцевим групам, які створюються 
b. Налагоджує зв’язки з створеними допоміжними організаціями 

 
2. Підтримка громади, у тому числі приймаючих сторін, гостей та біженців 

a. Віртуальна мережа підтримки в Хартфордширі та окружні групи взаємної підтримки 
однолітків 

b. Спільнота ESOL та послуги перекладу 
c. Приєднайтеся до мережі громадського транспорту, щоб об’єднати людей 
d. Завдання орієнтирів для місцевих об'єктів і служб 

 
Хартсмір та Сент-Олбанс welcome@communities1st.org.uk 020 8386 

4006 
Уотфорд та Трі Ріверс cvs@w3rt.org 01923 216950 

Дакорум welcome@communityactiondacorum.org.uk 01442 617639 

Уелін-Хатфілд office@whcvs.org.uk 01707 274861 

Броксборн та Іст-Гертс michal@cvsbeh.org.uk 0300 123 1034 

Норт Гертс і Стівенідж info@nhcvs.org.uk 01462 689400 

mailto:welcome@communities1st.org.uk
mailto:cvs@w3rt.org
mailto:welcome@communityactiondacorum.org.uk
mailto:office@whcvs.org.uk
mailto:michal@cvsbeh.org.uk
mailto:info@nhcvs.org.uk


 

Асоціація українців у Великобританії – Waltham Cross Branch 
 
28 Флемстеад Енд Роад, Чешант, 
Хартфордшир, EN8 OHT 
 

walthamcross@augb.co.uk 
 
 

Асоціація збирається двічі на місяць з 13:30 до 16:00 (починаючи з 14 травня 2022 року), щоб 
зустрітися з іншими українцями, які живуть у Хартфордширі протягом багатьох років, 
розмовляти рідною мовою та зберегти культуру та спадщину. Також по суботам вранці можна 
відвідувати українську школу. 

 
 

Додаток Google Translate - Google Translate в App Store (apple.com) 
 
Консультація громадян – Пропонуємо дозволити комусь із України залишитися з вами – 
Консультація громадян 
 
Уникнення шахрайства – поради від органів торгових стандартів 

 
Ваш платіж у розмірі 200 фунтів стерлінгів надійде від Ради через HertsHelp, яка є 
незалежною інформаційно-консультаційною службою, що фінансується радою. Якщо ви 
отримуєте інші електронні листи або текстові повідомлення з проханням надати банківську 
інформацію для здійснення платежів, ставтеся до них з особливою обережністю. Ми 
рекомендуємо НЕ натискати посилання. Якщо вам потрібно перейти на веб-сайт, перейдіть 
туди самостійно, використовуючи відому вам URL-адресу, наприклад. gov.uk. або веб-сайт 
вашої ради. 

 
*Порада – якщо ви наведете курсор миші на відправника електронного листа, ви зможете 
побачити, від кого воно насправді (на телефоні торкніться імені відправника). 

 
На жаль, шахраї можуть спробувати обманути вас, тому ми просимо вас ознайомитися з 
можливими видами шахрайств, щоб не стати їх жертвою. 

 
Ці пропозиції можуть бути занадто хорошими, щоб бути правдивими, наприклад, 

 
• пропозиції роботи, але потрібно сплатити аванс 
• простий спосіб заробити гроші, дозволивши комусь іншому користуватися своїм 

банківським рахунком – грошові мули 
• фальшиві гранти, які іноді пропонуються електронною поштою або текстовими 

повідомленнями, але шахраї просто хочуть отримати вашу особисту або банківську 
інформацію 

Ми просимо вас бути в курсі поточних шахрайств, підписавшись на наші сторінки в соціальних 
мережах та отримавши наш двотижневий інформаційний бюлетень TS Alert. Ми також 
проводимо регулярні вебінари про шахрайство, тому не соромтеся їх відвідувати! 

 

• TS Alert: https://scc.newsweaver.co.uk/tradingstandards ( Натисніть, щоб підписатися) 

mailto:walthamcross@augb.co.uk
https://apps.apple.com/gb/app/google-translate/id414706506?msclkid=32b9ea46ab6711ec99831e9cf6c6d769
https://www.citizensadvice.org.uk/immigration/offering-to-let-someone-from-ukraine-stay-with-you/
https://www.citizensadvice.org.uk/immigration/offering-to-let-someone-from-ukraine-stay-with-you/
https://scc.newsweaver.co.uk/tradingstandards
https://scc.newsweaver.co.uk/tradingstandards/7w6p54wwld6?lang=en&a=6&p=61046526&t=32144614


 

 
 

Щоб отримати поради споживачам або повідомити про проблему органам торгових стандартів, 
зателефонуйте на гарячу лінію служби надання консультацій споживачам та громадянам: за 
номером 0808 2231133 або онлайн: https://www.citizensadvice.org.uk/consumer/get-more-
help/report-to-trading-standards/ 

 

Щоб повідомити про шахрайство, зателефонуйте в службу 
контролю шахрайських дій за номером 0300 123 2040 або 
онлайн: https://www.actionfraud.police.uk/reporting-fraud-and-cyber-
crime 

 

Повідомте про шахрайство, надіславши електронний лист на адресу report@phishing.gov.uk 
 

Повідомте про шахрайство, надіславши повідомлення за номером 7726 
 

Якщо ви вважаєте, що втратили гроші через шахрая або ваш банківський рахунок зламано, 
негайно зв’яжіться зі своїм банком і повідомте про це, як описано вище. 

 
Український інститут в Лондоні створив спеціальний веб-сайт для підтримки. Підтримка 

біженців з України (ukrainianinstitute.org.uk) 

Зв'язок з місцевими членами ради 
 

У Хартфордширі ми маємо два рівні місцевого самоврядування – рада Хартфордшира та 
районні та міські ради. Якщо ви бажаєте зв’язатися з членами ради, які представляють і знають 
місцевість, у якій ви живете, ви можете знайти їх інформацію на нашому веб-сайті – див. деталі 
нижче: 

 
Районні та міські ради | Рада графства Хартфордшир 

 
 

Соціальна допомога дорослим 
 

Соціальна допомога для дорослих передбачає підтримку жителям Хартфордшира віком від 18 
років, які мають тривалу хворобу, інвалідність або особливий стан здоров’я, допомагаючи їм 
продовжувати жити якомога незалежніше. Працівники служби пропонують практичну 
підтримку в особистому догляді, наприклад, допомогу вдома від опікуна, а також обладнання 
та технології, які допомагають виконувати щоденні завдання. Вони також допомагають людям, 
які надають безоплатну допомогу людині з особливим станом здоров’я або інвалідністю, 
наприклад, вашому члену сім’ї. 

 
Першим кроком до отримання допомоги від служби соціальної допомоги дорослим є запит на 
оцінку потреб у догляді. Це дозволить визначити, які потреби є у вас чи ваших гостей і яка 
допомога вам може бути корисною. 

 
Якщо ви надаєте комусь неоплачувану допомогу, ви можете попросити провести оцінку опікуна. Це 
з'ясує, 

https://www.citizensadvice.org.uk/consumer/get-more-help/report-to-trading-standards/
https://www.citizensadvice.org.uk/consumer/get-more-help/report-to-trading-standards/
https://www.actionfraud.police.uk/reporting-fraud-and-cyber-crime
https://www.actionfraud.police.uk/reporting-fraud-and-cyber-crime
mailto:report@phishing.gov.uk
https://refugee-support.ukrainianinstitute.org.uk/
https://refugee-support.ukrainianinstitute.org.uk/
https://www.hertfordshire.gov.uk/about-the-council/how-the-council-works/district-and-borough-councils.aspx


 

чи є якась допомога, яку можна вам надати. - Догляд за дорослими – як отримати допомогу та 
підтримку від нас 
| Рада графства Хартфордшир 

 

Якщо ви стурбовані тим, що доросла людина може зазнати насильства чи нехтування, 
зв’яжіться з командою охорони за номером 0800 137 915 або 0800 999 7677 (у неробочий 
час). 

 

Соціальна допомога 
 

Повідомте про занепокоєння щодо дитини або дорослого 
 

Якщо у вас є якісь занепокоєння щодо захисту дитини чи дорослого, як професіонала чи 
представника громадськості, ви можете повідомити про це онлайн. 

Якщо ви є представником громадськості, у вас є можливість повідомити про це анонімно. 

Повідомте про занепокоєння щодо дитини або попросіть підтримки | Рада графства Хартфордшир 
або зателефонуйте за телефоном 0300 123 4043 

 
 

Повідомте про занепокоєння щодо дорослої людини | Рада графства Хартфордшир або 
зателефонуйте за номером 0300 123 4042 

 

Якщо дитині або дорослому загрожує безпосередня небезпека, зателефонуйте за номером 999 
або повідомте про злочин за номером 101. 

 

Діяльність та організації поблизу вас 
Заходи та підтримка від служби надання інформації сім'ям в 
Хартфордширі 

Наші сторінки пропонують багато інформації, підтримку, догляд за дітьми та заняття для 
сімей, дітей та молодих людей у віці від народження до 19 років (до 25 років для людей з 
інвалідністю/додатковими потребами). 

 
У нас є багато сімейних центрів, які проводять різноманітні курси з відкритим доступом та 
надають універсальні медичні послуги для сімей з дітьми та молодих людей від народження 
до 19 років (до 25 років для людей з інвалідністю/додатковими потребами). Відвідайте наші 
веб-сторінки для отримання додаткової інформації 

 
Центр надання послуг сім'ям (hertsfamilycentres.org) 

 

Місцева бібліотека 
 

У нас є багато бібліотек у Хартфордширі, які надають доступ до ряду ресурсів, таких як книги, 
електронні книги, аудіокниги, газети, журнали, DVD-диски, доступ до комп’ютерів, друкованих 
матеріалів, фотокопіювання, сканування та багато іншого. 

 
Місцева бібліотека - Графік роботи та розташування бібліотеки | Рада графства Хартфордшир 

https://www.hertfordshire.gov.uk/services/adult-social-services/care-and-carers/arranging-and-paying-for-care/adult-care-how-to-get-care-and-support-from-us.aspx
https://www.hertfordshire.gov.uk/services/adult-social-services/care-and-carers/arranging-and-paying-for-care/adult-care-how-to-get-care-and-support-from-us.aspx
https://www.hertfordshire.gov.uk/services/adult-social-services/care-and-carers/arranging-and-paying-for-care/adult-care-how-to-get-care-and-support-from-us.aspx
https://www.hertfordshire.gov.uk/services/Childrens-social-care/Child-protection/Report-child-protection-concern.aspx
https://www.hertfordshire.gov.uk/services/Adult-social-services/Report-a-concern-about-an-adult/Report-a-concern-about-an-adult.aspx
https://www.hertsfamilycentres.org/family-centres.aspx
https://www.buckinghamshire.gov.uk/libraries/information-about-local-library/
https://www.hertfordshire.gov.uk/services/libraries-and-archives/library-opening-hours/library-opening-hours-and-locations.aspx


 

 
Що робити? 

 
У Хартфордширі є чимало речей для жителів і людей, які відвідують округ. Це включає: 

• серія великих торговельних центрів: - 
o Інту,Уотфорд 
o Марлоу, Хемел Хемпстед 
o Торговельний центр Westgate, Стівенідж 
o та менші центри в селах 

• прогуляйтесь вздовж одного з наших 10 НАЙКРАЩИХ парків і природних 
пам'яток в Хартфордширі – Консультації щодо подорожей 

• завітайте до 10 НАКРАЩИХ музеїв графства Хартфордшир – Консультації щодо подорожей 
 

Інформація для туристів 
 

Ви також можете відвідати наші туристичні інформаційні центри, щоб отримати інформацію 
про місцеві події, місцеві визначні пам’ятки або запропонувати допомогу та поради щодо 
послуг ради. 

 
Перейдіть за посиланням, щоб знайти найближчий центр. Туристичні інформаційні центри 
Хартфордшира та веб-сайти 

 
 

Див. веб-сайт Що робити та де залишитися в Хартфордширі – Завітайте до Хартфордшира для 
отримання актуального списку подій, що відбуваються в окрузі. 

 
Український інститут в Лондоні створив спеціальний веб-сайт для підтримки. 

Підтримка біженців з України (ukrainianinstitute.org.uk) 

https://www.tripadvisor.co.uk/Attractions-g186304-Activities-c57-Hertfordshire_England.html
https://www.tripadvisor.co.uk/Attractions-g186304-Activities-c57-Hertfordshire_England.html
https://www.tripadvisor.co.uk/Attractions-g186304-Activities-c57-Hertfordshire_England.html
https://www.tripadvisor.co.uk/Attractions-g186304-Activities-c49-Hertfordshire_England.html
http://tourist.me.uk/hertfordshire-tourist-information
http://tourist.me.uk/hertfordshire-tourist-information
http://tourist.me.uk/hertfordshire-tourist-information
https://www.visitherts.co.uk/
https://refugee-support.ukrainianinstitute.org.uk/
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