Інформація для українських мешканців
Ньюема щодо прибуття до Великої
Британії та перебування на її території

Ця листівка покликана допомогти українським мешканцям
Ньюема:
• Допоможіть своїй родині дістатися до Великої Британії
• Допоможіть своїй родині й друзям отримати візу / притулок у
Великій Британії
• Допоможіть залишитись у Великій Британії тим, хто вже
перебуває на її території
Докладніша інформація доступна на сторінці
www.newham.gov.uk/ukraine

Житло для
Інформація і
українців
допомога щодо
Фізичні особи,
прибуття до
благодійні організації,
групи й
Великої Британії та громадські
підприємства у Великій
перебування на її
Британії можуть подати заявку,
щоб конкретні особи або родини
території
з України мешкали з ними в їхній
Схема для
української
родини (уряд
Великої
Британії)
«Схема для української родини»
— це програма, яка допомагає
українцям об’єднати членів родини.
Заявку можна подати безкоштовно.
Це програма надасть можливість
жити, працювати й навчатися у
Великій Британії та мати доступ
до державних коштів (наприклад,
пільг).
Щоб отримати докладнішу
інформацію та подати заявку
онлайн, завітайте на сторінку:
www.gov.uk/guidance/applyfor-a-ukraine-family-scheme-visa
Щоб отримати допомогу,
зателефонуйте на безкоштовну
гарячу лінію за номером +44 808
164 8810 (0808 164 8810, якщо ви
перебуваєте у Великій Британії).
Якщо ви не можете зв’язатися за
британськими номерами з кодом
0808, використовуйте номер +44
(0)175 390 7510.

оселі або в окремій приватній
власності протягом 6 місяців.
Якщо ви бажаєте стати спонсором,
але не знаєте нікого особисто,
хто втікає з України, ви також
можете зафіксувати свій намір бути
спонсором. Спонсори не повинні
брати орендну плату, але матимуть
право на необов’язкову плату у
вигляді «подяки» у розмірі 350
фунтів стерлінгів на місяць. Щоб
подати заявку, відвідайте сторінку:
homesforukraine.campaign.gov.
uk

Проєкт
консультаційної
підтримки
українців
Група правозахисників
на добровольчих засадах надають
безкоштовні послуги громадянам
України (та іншим громадянам, які
втікають з України), влаштовуючи
зустрічі з кваліфікованими й
ліцензованими юристами, які
надають консультації з питань
міграції до Великої Британії, віз і
притулку.
Надсилайте запити щодо
юридичних консультацій на
електронну адресу:
projectu@dlapiper.com
Щоб отримати докладнішу
інформацію, завітайте на сторінку:
advice-ukraine.co.uk
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Щоб попросити
притулку
у Великій
Британії

Допомога в
отриманні
роботи

Right to Remain
Toolkit

020 3373 1101
ournewhamwork.
engagementteam@
newham.gov.uk
www.ournewhamwork.co.uk

www.gov.uk/claim-asylum

Прочитайте посібник
«Right to Remain
Toolkit», щоб отримати
інформацію про те, як попросити
притулок у Великій Британії:
righttoremain.org.uk/toolkit/
claimasylum

Безкоштовні
послуги підтримки
в Ньюемі
Допомога в
отриманні
доступу до
фінансової
підтримки
Зверніться до «Our Newham
Money», щоб отримати допомогу в
доступі до фінансової підтримки,
наприклад, пільг і грошової
допомоги, керування боргом,
допомоги в оплаті рахунків за
комунальні послуги та доступних
позик:

Зверніться до «Our
Newham Work», щоб
отримати допомогу з пошуками
роботи.

Цілодобова
гаряча лінія
Ньюема
з питань
психічного
здоров’я
Зателефонуйте за цим номером,
якщо відчуваєте погіршення
психічного здоров’я або
переживаєте страх і потребуєте
допомоги:
0800 073 0066

Знайдіть
місцевого
лікаря
Ви можете безкоштовно
зареєструватися в
місцевого лікаря, який надасть вам
допомогу з фізичними й психічними
проблемами.

020 8430 2041

www.nhs.uk/nhs-services/
gps/how-to-register-with-a-gpsurgery

ournewhammoney@
newham.gov.uk
www.ournewhammoney.co.uk

Вам не потрібно мати
підтвердження місця проживання,
посвідчення особи чи номер NHS.
Можете звернутися до Newham
Transitional Practice, якщо
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виникнуть проблеми з реєстрацією:
Newham Transitional Practice
30 Church Road, London, E12 6AQ
020 7909 4990
info.trathen@nhs.net

Допомога
дитині зі
вступом до
місцевої школи
Щоб дізнатись, як
зареєструвати дитину в
місцевій школі, відвідайте сторінку:
www.newham.gov.uk/schoolseducation
Також можете звернутися до:
Kiran Parkash Singh
020 3373 2716
kiran.parkashsingh@newham.
gov.uk
Cassandra Phillip
cassandra.phillip@newham.gov.
uk

Допомога
вашим дітям
Дитячі центри Ньоема
пропонують низку
послуг, щоб допомогти
вам і вашим дітям.
Щоб знайти місцевий центр,
завітайте на сторінку:
www.newham.gov.uk/
childrenscentres

Допомога з
продуктами
харчування
Зверніться до
Newham Food Alliance,
які допоможуть із
продуктовими наборами, обідами та
нададуть іншу підтримку:
07790 975 086
frontdoor@newhamfoodalliance.
org
www.newham.gov.uk/
newhamfoodalliance

Допомога із
щепленням від
COVID-19 для
дитини
Існує багато простих
способів отримати
безкоштовне щеплення від
COVID-19.
Докладніше дізнайтеся на
сторінці: www.newham.gov.uk/
bookyourvaccine

Служба
телефонної
допомоги
Ньюема
Зверніться до служби
телефонної допомоги Ньюема, щоб
дізнатися більше про доступну
підтримку:
020 7473 9711
covidhelp@community-links.org

