
 Якщо члени вашої родини прибули до 
Брекнелл-Форест у рамках програми 
отримання сімейних віз для українців, є 
кілька місцевих організацій, які можуть 
допомогти їм оселитися в районі.

Ви можете знайти деяку детальну 
інформацію в цій брошурі, а також на веб-
сайті  
www.bracknell-forest.gov.uk/Ukraine, який 
регулярно оновлюється.

Ласкаво просимо
Допомога для людей,
які приїзжають з України: 
Програма отримання 
сімейних віз для 
українців



Допомога з житлом

Якщо ваше поточне житло більше не підходить, для вас є кілька 
варіантів:
• Рада Брекнелл-Форест може допомогти знайти нерухомість для 

оренди. Зв’яжіться зі службою соціального забезпечення та житла за 
номером 01344 352010 з 09:00 до 17:00 з понеділка по п’ятницю.

• Будинки для біженців – це благодійна організація, яка допомагає 
надати людям вільну кімнату для біженців та шукачів притулку, яким 
необхідно десь зупинитися: www.refugeesathome.org.

• Ви також можете самостійно знайти житло для оренди.  
Для цього використовуйте веб-сайти, наприклад, Rightmove – www.
rightmove.co.uk, Open Rent – www.openrent.co.uk, або Gumtree – 
www.gumtree.com/property-to-rent.  
Місцеві державні агенти також вказують об’єкти нерухомості для 
оренди на своїх веб-сайтах.

Люди, які прибули до Великобританії за програмою отримання сімейних 
віз для українців, зможуть отримати доступ до всіх пільг, включаючи 
пільги на житло, які покривають витрати на житло.

Фінанси

Відкриття банківського рахунку у Великобританії допоможе вам 
отримати доступ до переваг та повсякденної діяльності. Існує ряд багато 
філіальних банків, які можуть підтримати вас, щоб відкрити рахунок, 
наприклад Lloyds, Nationwide та NatWest.

Ви можете налаштувати свою заявку в режимі онлайн, а потім принести 
форму посвідчення особи, наприклад, паспорт або водійські права, разом 
із підтвердженням адреси розташування у Великобританії до вашого 
місцевого банку. Реєстрація у лікаря загальної практики зазвичай 
приймається як підтвердження адреси.

Існує також онлайн-банкінг, який можна використовувати. Revolut 
дозволяє безкоштовно конвертувати та переказувати гроші в українські 
банки. Дивіться більше інформації на веб-сайті www.revolut.com

www.bracknell-forest.gov.uk/Ukraine 



Медичні послуги
• Зареєструйтеся у лікаря загальної практики: Ви повинні 

зареєструватись у місцевій службі загальної практики поблизу вашого 
місця проживання. Ви можете знайти послуги лікаря загальної 
практики на веб-сайті NHS: www.nhs.uk/service-search/find-a-gp

• Підтримка психічного здоров’я: зверніться до свого лікаря 
загальної практики, щоб обговорити те, що вас турбує. Ви також 
можете дізнатися більше про підтримку психічного здоров’я на 
веб-сайті Ради, включно з інформацією про підтримку в разі 
втрати: www.bracknell-forest.gov.uk/health-and-social-care/
mental-health-and-wellbeing

• Якщо ви погано себе почуваєте, існує багато служб, до яких ви 
можете звернутися. Інформація про те, які послуги вам потрібні, є на 
веб-сайті Frimley Health and Care:  
www.frimleyhealthandcare.org.uk/knowwheretogo

У разі загрози для життя телефонуйте за номером 999.
Якщо ви не впевнені та потребуєте поради, де можна отримати допомогу, 
телефонуйте за номером 111.

Працевлаштування та пільги
Центр працевлаштування Брекнелл Плюс може надати вам 
консультацію та допомогу щодо:
• працевлаштування
• Універсальний кредит, який може допомогти покрити щоденні витрати 

на проживання
• пільги, включаючи допомогу на проживання у разі інвалідності дитини, 

допомогу шукачам роботи та виплати для особистої незалежності, 
залежно від індивідуальних обставин

www.jobcentreplusoffices.com/jobcentre/bracknell-jobcentre
Телефон: загальний: 0800 169 0190/нові заяви на отримання пільг: 
0800 055 6688/Універсальний кредит: 0800 328 5644. Доступні послуги 
перекладу.
Консультації для громадян пропонує допомогу під час подачі заявки 
на отримання універсального кредиту. Також пропонуються юридичні та 
фінансові консультації. www.citizensadvice.org.uk
Адреса електронної пошти: adviser.bh@caeb.org.uk
Телефон: 0808 278 7914
Ви також можете подати заявку на отримання пенсійного кредиту, якщо 
вам більше 65 років. Телефон: 0800 079 4952 (скажіть оператору, що ви 
українець/українка) www.gov.uk/pension-credit/how-to-claim.



Групи місцевої спільноти

Існує ряд місцевих груп, які можуть допомогти вам зустрітися з іншими 
та надати конкретну підтримку щодо прибуття в країну.
Вони включають:
Читацька група підтримки біженців
www.rrsg.org.uk
Адреса електронної пошти: info@rrsg.org.uk
Телефон: 01189 505 356

Центр читацької спільноти України
www.rucc.uk

Більш детальний перелік наведено на веб-сайті: www.bracknell-forest.
gov.uk/ukraine

Школа та освіта

Якщо ви приїхали із дітьми, зв’яжіться з командами зарахування 
до шкіл. Вони можуть допомогти влаштувати вашу дитину в місцеву 
школу.
www.bracknell-forest.gov.uk/schools-and-learning/schools/
school-admissions
Адреса електронної пошти: school.admissions@bracknell-forest.gov.uk
Телефон: 01344 354023

Курси англійської мови для дорослих проводяться в Відкритому 
навчальному центрі
Ректорі Лейн, Брекнелл, RG127GR
(Rectory Lane, Bracknell, RG127GR)
www.bracknell-forest.gov.uk/schools-and-learning/
community-learning
Адреса електронної пошти: community.learning@bracknell-forest.gov.uk
Телефон: 01344 35422

www.bracknell-forest.gov.uk/Ukraine 
Ukrainian




