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ОСТРІВ УАЙТ
Ласкаво просимо на острів Уайт. Ми хочемо, щоб ви почувалися тут як вдома. Сподіваємося, що ви
швидко влаштуєтеся і незабаром відчуєте себе в безпеці та комфорті.
Острів Уайт розташований біля південного узбережжя Англії. Його насалення становить близько 150 000
осіб. Острів Уайт це популярне туристичне місце серед людей, які відвідують наші пляжі, красиву
сільську місцевість, історичні будівлі та чарівні села.
На острові існує розгалужена автобусна мережа, яка поєднує Ньюпорт (головне місто) з іншими
населеними пунктами, а також залізнична лінія між містами Шанклін до Райд.
У більших містах є кілька великих супермаркетів, і майже скрізь ви знайдете міні-супермаркети та
магазини. У більшості міст також є приймальні лікарів-терапевтів, а в Ньюпорті ви знайдете головну
лікарню. У Ньюпорті та Райді є магазини одягу та інших речей. Купування товірів у Інтернеті також є
популярним вибором, а доставка та повернення можуть бути безкоштовні у багатьох випадках.
Ми будемо раді допомогти вам пізнати острів Уайт, коли ви оселиться у своєму новому домі. Ми надамо
більше інформації про спільноту та ваше конкретне місцезнаходження в найближчі дні та тижні.

ДІЯ ГРОМАДИ ОСТРОВА УАЙТ (COMMUNITY ACTION ISLE OF WIGHT)
Дія Громади Острова Уайт (Community Action Isle of Wight) є місцевою благодійною організацією, яка
співпрацює з Радою острова Уайт, щоб підтримати українських гостей та місцевих жителів (спонсорів),
які надаватимуть їм житло.
Ви можете зв’язатися з нами щодо будь-яких запитань або проблем, які у вас можуть виникнути по
телефону або електронною поштою. Якщо вам потрібна допомога людини, яка говорить українською чи
російською мовами, то така людина передзвонить вам.
Телефон: 01983 539374
Електронна пошта: ukraine@actioniw.org.uk
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В кінці посібника ви знайдете перевірочний лист із деякими важливими речами, які вам потрібно буде
зробити незабаром після прибуття на острів Уайт. Ваш спонсор може допомогти вам у деяких із цих
речей, або ви можете зв’язатися з нами, якщо вам потрібна допомога та порада.
Ми докладемо всіх зусиль, щоб допомогти вам знайти інформацію, яка вам потрібна, і ми постараємося
надати вам волонтера-перекладача та колегу, який працюватиме з вами протягом найближчих днів.Це
потрібно для того, щоб забезпечити ваш доступ до всіх необхідних послуг, включаючи лікарів і школи.

ПЕРСОНАЛЬНА ПІДТРИМКА
За вами буде закріплено працівника, який разом із вашим спонсором підтримуватиме вас поки ви
влаштовуватиметеся у місцевій громаді.
Разом із вашим спонсором, цей працівник буде допомагати вам ознайомитися з островом та отримати
доступ до послуг і підтримки, які вам потрібні. Якщо у вас є якісь питання або ви хвилюєтеся про щось,
будь ласка, повідомте про це свого працівника, і він зробить усе можливе, щоб допомогти вам.

ЕКСТРЕНІ СЛУЖБИ

У НАДЗВИЧАЙНІЙ СИТУАЦІЇ

ТЕЛЕФОНУЙТЕ 999 якщо у вас виникла надзвичайна ситуація, наприклад пожежа у вашому домі,
нещасний випадок або хвороба, яка потребує негайної медичної допомоги, або ви відчуваєте, що ви в
небезпеці та потребуєте допомоги поліції, пожежної бригади, швидкої допомоги чи берегової охорони.
Це безкоштовний дзвінок – вам не потрібен кредит, щоб зателефонувати за номером 999 – телефонний
оператор задасть запитання, щоб вирішити, яка екстрена служба вам потрібна.

НЕ ЕКСТРЕНА СИТУАЦІЯ

Якщо ви хочете зв’язатися з поліцією, але це не екстрена ситуація, зателефонуйте за номером 101. Цей
номер призначений лише для менш термінових питань, наприклад, щоб повідомити про злочин, який
уже стався, для незначних ДТП, загальних питань до поліції, щоб поговорити з конкретним офіцером
поліції, або передати інформацію про злочинність.

МЕДИЧНА ДОПОМОГА

Ви можете зателефонувати за номером 111, щоб попросити поради стосовно здоров’я, ковіда,
стоматології. З цим номером вам підкажуть, де можна отримати допомогу за наявності симптомів, якщо
ви не знаєте, що робити. Ця послуга доступна 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Ви можете
попросити перекладача, щоб допомогти вам зрозуміти радника.

ЛІКАРНЯ
St Mary’s Hospital є головною лікарнею острова. Він знаходиться за адресою: Parkhurst Road, Newport
PO30 5TG.
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У лікарні є відділення невідкладної допомоги (A&E), і вам не потрібно записуватися на прийом щоб
отримати там допомогу.
Відділення невідкладної допомоги призначене лише для невідкладних випадків - його не можна
використовувати при загальних захворюваннях. Якщо ви або хтось із вашої родини почувається погано,
будь ласка, зверніться до приймальні вашого лікаря-терапевта, щоб записатися на прийом.
Адміністратор у приймальні організує для вас можливість поговорити з лікарем або медсестрою по
телефону чи організує для вас можливість записатися на прийом до них.
БЕЗПЕКА ДІТЕЙ ТА УРАЗЛИВИХ ДОРОСЛИХ
Якщо ви турбуєтеся про безпеку або добробут уразливих дорослих, будь ласка, зв’яжіться з відділом
захисту дорослих Ради острова Уайт за номером 01983 814980. Якщо доросла людина перебуває в
безпосередній небезпеці або ризику серйозної шкоди, телефонуйте до служби екстреної допомоги за
номером 999.
Якщо ви турбуєтеся про безпеку або добробут дитини, будь ласка, зв’яжіться зі службою Hants Direct за
номером 0300 300 0117. Якщо дитина перебуває в безпосередній небезпеці або їй загрожує серйозна
шкода, телефонуйте до служби екстреної допомоги за номером 999.

ЗДОРОВ'Я

ЛІКАРІ

У більшості центрів де працюють дільничі лікарі-терапевти ви можете отримати доступ до онлайнової
медичної консультації під назвою eConsult через веб-сайт медичного центру. Ваш запит буде розглянуто
клінічним персоналом, який потім зв’яжеться з вами протягом дня або двох, щоб відповісти на ваш
запит або обговорити ваші симптоми. Якщо ви відчуваєте, що це терміново, більшість лікарів-терапевтів
мають спеціально відведений час для термінових прийомів кожного робочого дня. Найкраще
зателефонувати раніше, щоб записатися на той же день. Також можна організувати домашні візити, але
тільки якщо ви не можете відвідать медичний центр через відсутність мобільностію
Якщо вам потрібно звернутися до спеціаліста, ваш дільничий лікар-терапевт дасть вам направлення в
NHS (Національна служба охорони здоров’я).
Приватне лікування також є, але воно відносно дорогею Ваш дільничий лікар-терапевт може
проконсультувати вас з цього приводу та дати направлення до приватного спеціаліста.
На веб-сайті Національної служби охорони здоров’я (NHS) можна знайти поради та інформацію про свої
медичні потреби та благополуччя: https://www.nhs.uk/

ВАКЦИНАЦІЯ ВІД COVID -19
Якщо вам потрібна вакцинація проти Covid-19 або ревакцинація, ви можете організувати це через свого
дільничого лікаря або відвідати Riverside Centre, The Quay, Newport PO30 2QR.
Поточний графік роботи з 8:00 до 20:00 у середу, п’ятницю та суботу. Також є телефон для бронювання
та гаряча лінія – наберіть 119 – але бронювання не обов’язково веде до центрів острова Уайт.

ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА
Ваш дільничий лікар-терапевт допоможе вам з фізичними та психологічними проблемами. Лікар може
направити вас до служби психічного здоров’я NHS. Щоб отримати доступ до деяких з цих служб, вам
може не потрібно брати направлення.
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Існують також благодійні та приватні організації, які пропонують підтримку, включаючи консультації,
поради та сеанси групової терапії. Ось кілька корисних посилань:
Психологічна підтримка - Isorropia Foundation https://isorropia.uk/
Підтримка для жінок: https://www.wightdash.co.uk/wow
Підтримка для дітей та юнацтва: Isle of Wight Youth Trust (iowyouthtrust.co.uk)
Bernardo’s Українська гаряча лінія безплатної психологічної підтримки та терапії для дітей, молоді та
сімей українською та російською мовами: 0800 148 8586 та ukrainiansupport@barnardos.org.uk
Ласкаво просимо до сімейних центрів острова Уайт – наші сімейні центри пропонують інформацію,
поради та підтримку сім’ям з дітьми віком від 0 до 19 років які живуть на острові Уайт. Ми визнаємо, що
бути батькамим корисно, але також приносить свої труднощі, оскільки кожна дитина унікальна. Щоб
допомогти вам зрозуміти вашу дитину та її потреби, ми пропонуємо цілий ряд програм і послуг для
батьків, які охоплюють будь-який вік і етапи, включаючи онлайн-курси та майстер-класи.
Welcome To Isle Of Wight Family Centres : Isle Of Wight Family Centres

СТОМАТОЛОГІЯ

Щоб підтримувати гігієну ротової порожнини, вам потрібно буде зареєструватися у місцевого
стоматолога, перш ніж ви зможете отримати лікування. На острові є багато стоматологічних клінік, але
більшість із них приймають лише приватних пацієнтів, що дорого коштує.
Якщо ви зможете зареєструватися у стоматолога як пацієнт NHS, тоді ціни на лікування будуть набагато
доступнішими.
На острові Уайт зараз важко зареєструватися як пацієнт NHS. Проте ви все одно можете отримати
невідкладну допомогу NHS, якщо ви (або член вашої сім’ї) відчуваєте біль. Якщо ва м потрібна
невідкладна стоматологічна допомога, зателефонуйте за номером 111.

ОКУЛІСТИ
Якщо ви носите окуляри або хочете проходити регулярні огляди очей, вам потрібно буде
зареєструватися у окуліста (Optician). Нижче наведено лише деякі з тих, які можна знайти на острові.
Інших можна знайти в Інтернеті.
Каус (Cowes):
21-22 High Street, Cowes, Isle of Wight PO31 7RY T: 01983 293181 www.willettsanddoig.com
Фрешвотер (Freshwater):
Rutherford Eyecare - 3 Moa Place PO40 9DS T: 01983 753532
Лейк, Сандаун (Lake, Sandown):
Rutherford Eyecare - 19 Sandown Road PO36 9JL T: 01983 407740
Ньюпорт (Newport):
Specsavers - 107 High Street PO30 1TJ T: 01983 821280
Rutherford Eyecare - 67 High Street PO30 1BA T: 01983 524629
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Boots Opticians – 124-126 High Street PO30 1BA T: 01983 524654 www.boots.com
Райд (Ryde):
Ryde Opticians, 40 Union Street, Ryde, PO33 2LF T: 01983 562591 www.rydeopticians.co.uk
Specsavers - 39 High Street PO33 2HT T: 01983 617650
Tesco Opticians – Brading Road PO33 1QS T: 0345 026 9560
Шанклін (Shanklin):
Hazel Smith - 11a High Street PO37 6JZ T: 01983 866023 www.hazelsmithopticians.com
Вентнор (Ventnor):
Rutherford Eyecare - 36 High Street PO38 1RZ T: 01983 852996
Це лише кілька місць, куди ви можете звернутися, щоб перевірити очі — на острові є набагато більше
Окулістів і ви зможете знайти їх в Інтернеті за допомогою пошукової системи.

ПОРУШЕННЯ СЛУХУ

Зверніться до свого дільничого лікаря-терапевта, який може направити вас до відділення аудіології в
лікарні або надати деякі види лікування у вашому місцевому центрі. Ви також можете звернутися до
Boots або Specsavers, які проводять тестування та надають слухові апарати. Це платні послуги.
На острові працює Wight Sense —служба підтримки для осіб із втратою зору та/або слуху. До цієї служби
можна звертатися будь-кому – членам сім’ї, друзям або будь-яким фахівцям, які працює з особою, яка
потребує цією спеціальної підтримки – за умови дозволу від цієї особи.
Wight Sense зможе оцінити потреби людей, які живуть із втратою зору та/або слуху, та надати відповідні
поради, інформацію, навчання та обладнання для полегшення повсякденного життя та надання їм
можливості залишатися максимально незалежними.
Для отримання додаткової інформації телефонуйте за номером 01983 240222 або перегляньте їх вебсайт www.wightsense.org.uk

БАНКИ

Ви можете безкоштовно відкрити один із наступних банківських рахунків.
Ви можете користуватися послугами відділень банків та острові, а також користуватися банківськими
послугами онлайн. Будь ласка, скористайтеся посиланнями наведеними нижче, щоб отримати
інформацію про те, які документи вам потрібно надати для відкриття рахунку.
Natwest
Ви можете подати заявку на відкриття рахунку онлайн або особисто. Natwest має одне відділення в
Ньюпорті, одне в Райді, а також мобільний банк, який обслуговує менші міста.
Щоб дізнатися, яке відділення найближче до вас, відвідайте: https://www.natwest.com/locator/results
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Для отримання додаткової інформації про відкриття рахунку відвідайте:
https://www.natwest.com/ukraine-refugees.html

Santander
Вам потрібно подати заявку на відкриття рахунку у місцевому відділенні, яке можна знайти за адресою:
26 St James Street
Newport
PO30 1HY
Для отримання додаткової інформації про те, як відкрити рахунок у Santander, відвідайте:
https://www.santander.co.uk/personal/ukraine-support

Revolut
Цей банк пропонує виключно онлайн-сервіс. Ви можете дізнатися більше про банківські послуги від
Revolut за цим посиланням: https://www.revolut.com/en-FR/help/more/support-for-ukrainian-refugees/isrevolut-free-to-download-for-a-ukrainian-refugee

ТЕЛЕФОННІ SIM-КАРТКИ

Багато телефонних компаній пропонують безкоштовні SIM-карти, за допомогою яких ви можете
попередньо оплатити пакети даних (data) , текстових повідомлень і дзвінків, не будучи замкненим у
контракті. Ви також можете розглянути телефонний контракт, але зверніть увагу на мінімальний термін
дії договору та санкції, які вам можуть загрожувати, якщо вам доведеться розірвати контракт
достроково. Щоб порівняти пропозиції, ви можете скористатися цим веб-сайтом:
https://www.moneysavingexpert.com/cheap-mobile-finder/sim-only/
Наступні компанії запровадили пакети підтримки для українців, які прибувають до Великобританії.
Наразі вони пропонують відшкодовувати своїм клієнтам усі дзвінки в Україну:
Three: https://3g.co.uk/news/three-has-rolled-out-a-support-package-for-ukrainian-refugees
Vodafone (please check for updates about if this will be continued):
https://www.vodafone.co.uk/business/communication-during-the-russia-ukraine-conflict

РОБОТА ТА СОЦІАЛЬНІ ВИПЛАТИ
НАЦІОНАЛЬНЕ СТРАХУВА ННЯ
Якщо ви плануєте працювати, то вам знадобиться національний страховий номер. Закріплений за вами
півробітник або спонсор може допомогти вам подати заявку онлайн, використовуючи посилання на
урядовий веб-сайт: https://www.gov.uk/apply-national-insurance-number
ПОШУК РОБОТИ
Більшість вакансій оголошуються в Інтернеті. Ви також можете переглянути наведені нижче дошки
вакансій он-лайн. Вам потрібно буде підготувати резюме. Ваш місцевий центр зайнятості (Jobcentre Plus)
8

зможе допомогти вам у цьому. Поради і рекомендації інших людей також можуть бути ефективним
методом пошуку роботи. Оголошення про вакансії також можно части побачити у вікнах магазинів та
кав’ярень.
Сайти вакансій на острові Уайт:
www.isleofwightjobs.com
https://www.se1jobs.com/countypress
https://www.se1jobs.com/countypress
Робота в галузі охорони здоров’я на острові Уайт:
www.iowhealthandcare.co.uk/recruitment/current-vacancies
Національні сайти вакансій
https://uk.indeed.com/
https://www.gov.uk/find-a-job
Агенції зайнятості
Ви можете зареєструватися в агентстві зайнятості. Роботодавці рекламують їхні ваканції через такі
агенції.
www.wprecruitment.co.uk
www.pertemps.co.uk/branch/isle-of-wight-industrial-office-professional

СОЦІАЛЬНІ ВИПЛАТИ
Ви можете подати заяву на отримання фінансової допомоги, щоб допомогти з витратами на життя, поки
не знайдете роботу.
Основний вид соціальної виплати, яку можна отримати, називається Universal Credit. Ви можете
дізнатися більше про Universal Credit та подати заявку онлайн тут: www.gov.uk/universal-credit
Може бути також інша фінансова допомога, на яку ви маєте право претендувати, наприклад, якщо у вас
є діти, які проживають з вами у Великобританії, або якщо у вас є інвалідність. Ви можете запитати про це
закріпленого до вас працівника або записатися на прийом до Citizens Advice: www.citizensadvice.org.uk

ЦЕНТР ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ( JOB CENTЕR)
Якщо ви отримуватимете певні соціальні виплати, вам доведеться регулярно відвідувати зустрічі з
працівником (Work Coach) вашого місцевого центру працевлаштування.
Вам треба буде звернутися до місцевого центру працевлаштування (Jobcentre / Jobcentre Plus), щоб
подати заявку на виплату соціальних виплат або щоб отримати допомогу у пошуках роботи. Закріплений
за вами працівник або ваш спонсор допоможе вам створити обліковий запис в Інтернеті, щоб почати
подати заявку на соціальні виплати. Потім вас запросять на зустріч до центру працевлаштування і
призначать вам Work Coach.
Рьюпорт - Newport Jobcentre:
Broadlands House, Staplers Road PO30 2HX T: 0800 169 0190
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Райд - Ryde Jobcentre:
150 High Street PO332RE T: 0800 169 0190

ОСВІТА

УРОКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МО ВИ

Для того, щоб ви змогли покращити ваше володіння англійською мовою якомога скоріше, щоб
допомогти вам інтегруватися в громаду та отримати мовні навички для працевлаштування, ми
обговоримо з вами курси англійської мови в коледжі острова Уайт і те, як ми може підтримати вас за
допомогою вчителів-волонтерів.
Вивчення англійської мови буде цінним, веселим і захоплюючим. Закріплений за вами співробітник
обговорить це з вами і надасть вам детальну інформацію про місця та розклад занять. Це чудова
можливість для вас, і ви повинні відвідувати якомога більше занять.
Ви можете знайти додаткову інформацію про курси ESOL (англійська мова для носіїв інших мов) у
коледжі острова Уайт за цим посиланням: https://iwcollege.ac.uk/course-areas/international/esol/
Ви також можете відвідати місцеву бібліотеку для отримання навчальних ресурсів.
Існує також низка популярних програм для вивчення мови, якщо у вас є планшет або смартфон,
наприклад Duolingo.

ШКОЛИ

Закріплений за вами працівник або ваш спонсор допоможе вам знайти найближчу школу де є місце для
зарахування ваших дітей. Діти 5-11 років навчатимуться в початковій школі, а діти віком 11-16 років – у
середній.
Для дітей старше 16 років є кілька варіантів, включаючи спеціальні класи для певних предметів (6th
Forms), курси коледжу та програми навчання на базі виробництв. Використовуйте наступні посилання,
щоб дізнатися більше:
The Isle of Wight College (iwcollege.ac.uk)
HTP Apprenticeship College: the career training experts

ДОШКІЛЬНІ ДИТЯЧІ ЗАК ЛАДИ
Ра острові Уайт є багато дошкільних закладів і ясел для немовлят і малюків. Можливо ви матимете право
на 30-годинний безкоштовний догляд за дітьми у певних дошкільних закладах. Закріплений за вами
працівник або ваш спонсор зможуть допомогди вам з цим. Ви можете знайти більше інформації на
державному сайті за посиланням: https://www.gov.uk/30-hours-free-childcare

МІСЦЕВІ УСТАНОВИ

ЦЕРКВИ
На острові Уайт є багато культових споруд для різних конфесій. Нажаль, тут немає православних церков.
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Найближча Українська церква знахидиться у Лондоні, але вона веде пряму трансляцію служб на своїй
сторінці у Facebook: https://www.facebook.com/UAOCinLondon
Католицькі церкви на острові Уайт:
Бембрідж - Bembridge:
St Michael’s Catholic Church - 14 Crossway PO35 5RE Т: 01983 812127
Каус - Cowes:
St Thomas of Canterbury Church - 22 Terminus Road PO31 7TJ T: 01983 292739
St Mary the Virgin - Church Road PO31 8HA T: 01983 292509
Іст Каус - East Cowes:
St David’s Catholic Church - Connaught Road PO32 6DP T: 01983 292739
Ньюпорт - Newport:
St. Thomas of Canterbury’s Church - The Presbytery, 96 Pyle Street PO30 1BA T: 01983 522027
Райд - Ryde:
St Mary’s Catholic Church - 55 High Street PO33 2RE T: 01983 812127
Сандаун - Sandown:
St Patrick’s Church - Beachfield Road PO36 8LT T: 01983 867610
Шанклін - Shanklin:
Sacred Heart Catholic Church and St Patrick Church - Presbytery and Parish Office, Atherley Road PO37 7AT
T: 01983 862446
Тотланд Бей - Totland Bay:
St Saviours Church - The Presbytery, Weston Lane PO39 0HE T: 01983 752317
Вентнор - Ventnor:
Saint Wilfred’s Church - 16 Trinity Road PO38 1NL T: 01983 867610
Щодо інших церков, окрім католицьких, зверніться до закріпленого за вами працівника або вашого
спонсора.

СУПЕРМАРКЕТИ
Є кілька великих супермаркетів, де можна придбати продукти харчування та предмети для прибирання.
Ось деякі з них:
Фрешвотер - Freshwater:
Tesco Superstore – Afton Road PO40 9UH
Лейк, Сандаун - Lake, Sandown:
Morrisons – Newport Road, Sandown PO36 9PA
Ньюпорт - Newport:
Morrisons - South Street PO30 1JQ (bus number 2 or 3 to Newport)
Sainsbury’s – Foxes Road PO30 5ZB
Asda - St Georges Way PO30 2QH (bus number 2 or 3 towards Newport)
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Райд - Ryde:
Tesco Extra – Brading Road Tel: 0345 026 9560
Co-op – 4 Anglesea Street PO33 2SX Tel: 01983 618900
Шанклін - Shanklin:
Lidl - Landguard Manor Road PO37 7HZ (bus number 2 or 3 towards Ryde)
Co-op – Languard Manor Road PO37 7JR
Ви також можете розмістити замовлення в інтернет-магазинах на веб-сайтах деяких супермаркетів.
Зазвичай вони стягують невелику плату за доставку та мають правила щодо мінімальних витрат.

ПОЛЬСЬКІ ПРОДУКТОВІ МАГАЗИНИ
Деякі польські та українські страви є схожими. Ось деталі двох магазинів які можуть стати вам у пригоді:


Райд – Ryde, 121 High Street: Polish and Eastern European Food Store Tel: 01983 716944



Шанклін – Shanklin, 10 High Street : Deli-Cious Delicatessan та Artisan Bakery Tel: 01983 718181

БІБЛІОТЕКИ

На острові є кілька бібліотек, а також мобільна бібліотечна служба. Позичати книги з бібліотек ви
зможете безкоштовно, потрібно лише зареєструватися. Бібліотеки пропонуєть безліч типів книг,
включаючи довідники для домашнього завдання вашої дитини та книги, які допоможуть вам у вашому
курсі ESOL.
Бібліотеки також пропонуть безкоштовне користування Інтернетом для тих, хто не має Інтернету вдома.
Вам потрібно буде забронювати певний час, який зазвичай становить годину.
Ви можете переглянути повний перелік послуг державних та громадських бібліотек та графіки їх роботи
на цьому веб-сайті: Local Libraries (iow.gov.uk).

ТРАНСПОРТ

АВТОБУСНА СЛУЖБА
Southern Vectis пропонує розгалужену мережу автобусів для пересування по острову Уайт. Будь ласка,
відвідайте їх веб-сайт, щоб дізнатися про їхні маршрути та розклади: https://www.islandbuses.info/
Ця автобусна компанія надасть безкоштовний 30-денний електронний квиток (Freedom Pass) всім
українцям, які прибуватимуть на острів Уайт за схемою Домівки для України (Homes for Ukraine). Щоб
отримати цей безкоштовний електронний квиток, вам потрібно дати дозвіл Community Action Isle of
Wight на те, щоб ми передали адресу вашої електронної пошти автобусній компанії Southern Vectis.
Потім вони зможуть доставити вам цей електронний квиток у додатку Southern Vectis.
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ЗАЛІЗНИЦЯ
Від Шанкліна до Райда регулярно курсує потяг. Детальну інформацію про розклад, тарифи та інформацію
про послуги, а також про національну залізничну мережу можна знайти на цьому веб-сайті:
www.thetrainline.com

ТАКСІ
Хоча такі є дорогими, іноді громадський транспорт може не підійти для певних поїздок.
Ось невеликий список місцевих служб таксі на острові. Якщо вам потрібне таксі, краще зателефонувати
заздалегідь, щоб домовитися про це. У Райді є кілька служб таксі, і ви можете знайти більше в Інтернеті,
якщо захочете дізнатися про усі служби таксі.
Akar Taxis – T: 01983 401233
Ryde Taxis – T: 01983 811111
Criss Cross Cabs – T: 01983 640240
Vectis Taxis - T: 01983 777007

ПОРОМИ
Для подорожей на острів та з острова є високошвидкісні пасажирські перевезення, а також автомобільні
пороми. Щоб дізнатися більше про маршрути, ціни та розклад, відвідайте веб-сайти компаній, наведені
нижче.
Hovertravel www.hovertravel.co.uk
Red Funnel www.redfunnel.co.uk
Wightlink www.wightlink.co.uk

ВОДІННЯ АВТОМОБІЛІВ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

ВОДІЙСЬКІ ПРАВА
Щоб перевірити, чи можете ви використовувати свої водійські права видані за межами Великобританії,
перейдіть на урядовий веб-сайт за цим посиланням: https://www.gov.uk/driving-nongb-licence.
Якщо у вас є повні дійсні водійські права, які визнаються у Великобританії, ви можете керувати
автомобілем у Великобританії протягом 12 місяців з дати, коли ви стали тут резидентом. Вам
знадобиться страховка, податки та технічний огляд (щорічна перевірка транспортного засобу
Міністерством транспорту – необхідна у Великобританії для більшості транспортних засобів старше 3
років). Все це вимагається законом і якщо у вас немає чогось з цього переліку, то вас буде притягнуто
до відповідальності.
Після 12 місяців вам потрібно буде подати заявку на отримання тимчасової ліцензії водія і здати
теоретичні та практичні тести, щоб керувати автомобілем у Великобританії.
Якщо на даний момент у вас немає повних дійсних водійських прав і ви хочете керувати автомобілем, то
вам потрібно буде організувати уроки водіння та скласти теоретичні та практичні іспити з водіння. Все це
платні послуги. Закріплений за вами працівник або ваш спонсор зможуть допомогти вам організувати
це.
ПРАВИЛА ЩОДО СИДІНЬ ДЛЯ ДІТЕЙ
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Діти, як правило, повинні використовувати дитяче автокрісло, доти поки їм не виповниться 12 років або
їхній зріст не досягне 135 см, залежно від того, що станеться раніше. У Великобританії можна
використовувати лише схвалені в ЄС дитячі автокрісла відповідно до зросту дитини.
Вони мають етикетку з великою буквою «E» в колі та «R129». Ви можете вибрати дитяче автокрісло на
основі зросту або ваги вашої дитини.
Щоб отримати додаткову інформацію, ви можете прочитати повну версію державних правил за цим
посиланням: https://www.gov.uk/child-car-seats-the-rules.

ЗЛОЧИНИ НА ҐРУНТІ НЕНАВИСТІ

Злочин або інцидент на ґрунті ненависті – це будь-який інцидент, який є кримінальним злочином і
мотивований упередженістю. Це може приймати різні форми, включаючи фізичні напади, образливі
графіті, словесні образи, образливу літературу, кримінальну шкоду та образливі жести.
Уряд прагне боротися зі злочинами на ґрунті ненависті. Ви можете дізнатися більше про урядову
кампанію та що робити, якщо ви стали свідком злочину на ґрунті ненависті або стали його жертвою, на
цьому веб-сайті: https://hatecrime.campaign.gov.uk/
Citizens Advice Isle of Wight — це незалежний центр повідомлень про злочини на ґрунті ненависті. Він
розташований на першому поверсі будинку Ради острова Уайт – Isle Help Advice Centre, County Hall, High
Street, Newport, Isle of Wight. Телефон 0800 144 88 48б електронна пошта: enquiries@iwcab.org.uk

СУЧАСНЕ РАБСТВО ТА ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ
Сучасне рабство — це незаконна експлуатація людей для особистої чи комерційної вигоди. Вона
охоплює широкий спектр зловживань та експлуатації, включаючи сексуальну експлуатацію, домашнє
підневільнень, примусову працю, злочинну експлуатацію та вилучення органів.
Жертвами сучасного рабства можуть бути люди будь-якого віку, статі, національності та етнічної
приналежності. Їх примушують до роботи обманом або погрозою насильства, і вони можуть відчувати,
що не можуть звільнитися або повідомити про злочин через страх чи погрози. Вони можуть навіть не
усвідомлювати, що вони є жертвами.
Торгівля людьми – це коли злочинці торгують дорослими та дітьми, щоб їх могли експлуатувати інші для
комерційної вигоди.
Національне агентство по боротьбі зі злочинністю співпрацює з партнерами у Великобританії, щоб
захистити жертв сучасного рабства та торгівлі людьми та переслідувати правопорушників. Ви можете
дізнатися більше про їхню кампанію за цим посиланням:https://nationalcrimeagency.gov.uk/what-wedo/crime-threats/modern-slavery-and-human-trafficking
ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО
Домашнє насильство – це будь-який випадок або низка інцидентів фізичного чи сексуального
насильства, насильницької або загрозливої поведінки, контролюючої чи примусової поведінки,
економічного, психологічного чи емоційного насильства між особами віком від 16 років які особисто
пов’язані один з одним (знаходяться у стосунках один з одним).
Домашнє насильство може приймати різні форми, зокрема:
- фізичне насильство
- сексуальне насильство
- фінансові зловживання
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- примусовий контроль і газлайтинг / емоційне насильство
- цифрове / онлайн-зловживання
- насильство на основі ідеї про честь
- примусовий шлюб
- каліцтво жіночих статевих органів (КЖПО).
Якщо ви зазнаєте домашнього насильства або стикалися з ним у минулому, на острові Уайт є організації,
до яких ви можете звернутися за конфіденційною підтримкою.
Paragon – Teл: 0800 234 6266 Eлектронна пошта: ParagonIOW@theyoutrust.org.uk
Wight DASH (центр підтримкм жінок WOW) – Тел: 01983 300423 веб-сайт:
https://www.wightdash.co.uk/wow

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
Питання і відповіді про схему «Домівки Для України» Homes for Ukraine FAQ.
Ласкаво просимо: Путівник для українців, які прибувають до Великобританії Welcome: a guide for
Ukrainians arriving in the UK - GOV.UK (www.gov.uk)
Рада острова Уайт - Isle of Wight Council (iow.gov.uk)
Громадянське консультаційне бюро - Citizens Advice Bureau - https://www.citizensadvice.org.uk/
Організація що допомагає людям похилого віку - Age UK Isle of Wight https://www.ageuk.org.uk/isleofwight/
Місцева рекламна дошка в Інтернеті - https://www.wightbay.com/
Група у Facebook для купівлі та продажу товарів на острові Уайт https://www.facebook.com/groups/buyselliow/
Група у Facebook, яка пропонує підтримку українцям - Допомога українцям на острові Уайт / Support for
Ukrainians on the IoW | Facebook
Купівля та продаж уживаних та нових речей на острові Уайт – https://wightbay.com
Світовий інтернет-маркет - https://www.ebay.co.uk
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ПЕРЕВІРОЧНИЙ ЛИСТ
Протягом першого тижня після прибуття, за підтримки вашого спонсора або закріпленого за вами
працівника вам рекомендується зробити наступне.

Таждень 1

1.

Зареєструйтеся у місцевому медичному центрі (GP Surgery) у
ділиничого лікаря.

2.

Подайте заявку на отримання номера національного страхування.
https://www.gov.uk/apply-national-insurance-number

3.

Відкрийте банківський рахунок.

4.

Подайте онлайн-заявку на соціальні виплати - Universal Credit

5.

Отримайте місцеву SIM-карту для свого мобільного телефону.

6

Будь ласка, врахуйте наступне та дійте належним чином:
Штамп про в’їзд, який ви отримали під час в’їзду до Великобританії,
підтверджує ваше право на перебування у Великобританії, але дійсний
лише протягом перших шести місяців. Щоб продовжити своє
перебування на термін до трьох років, дозволених відповідно до цієї
схеми, вам потрібно буде подати заявку на отримання біометричного
дозволу на проживання протягом 6 місяців після прибуття до
Великобританії.
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Будь ласка,
поставте 
коли
зроблено.

