Ръководство
Добре
дошли в
Walsall
Полезно, информативно
ръководство за първи път
посетители на Walsall

Това ръководство е създадено от две местни общностни групи, които са работили заедно, за да ви
предоставят това ръководство по Walsall.

Walsall for All — това е нашата дългосрочна стратегия за изграждане на силни, интегрирани
общности в Walsall. То подчертава както нашите силни страни, така и нашите предизвикателства
и очертава стъпките, които ще предприемем за премахване на бариерите пред интеграцията.
Нашата цел е да създадем интегрирани, овластени, приобщаващи общности, в които хората
от всички сфери на живота се събират, за да оценят общото между тях. Място, където нашите
жители могат да се чувстват сигурни и уважавани и всеки има еднаква възможност да реализира
своя потенциал и да допринесе за растежа на Walsall.
За да реализираме нашите идеи, имаме четири приоритета:
1. Установяване на връзка между общините.
2. Обучение и съвместно развитие на младежта.
3. Сътрудничество и съвместен принос.
4. Съвместно съществуване.
Научете повече за програмите Walsall for All, като следвате връзката:

www.walsallforall.co.uk

Nash Dom CIC — е регистрирана публична компания със седалище в Walsall с опит в
предоставянето на услуги в West Midlands.
Като активен и доверен партньор за местните власти и всеки, който се интересува от
изграждането на интегрирани, безопасни и подкрепящи общините,
Nash Dom представлява:


Консултации и подкрепа за новопристигнали общности на няколко езика;



оценка на нуждите на група хора и защита на техните интереси;



социални събития и дейности в подкрепа на интеграцията.

Нашите дейности се основават на многоезични консултации и образователна работа.
Нашите квалифицирани консултанти подкрепят жителите на Walsall с жилища, образование,
здравеопазване, имиграция, обезщетения, заетост и сигурност.
Nash Dom предлага безплатни курсове ESOL на множество места в Walsall. ESOL е курс по
английски език за носители на други езици. Тези, които искат да подобрят своите езикови умения,
могат да научат английски в приятелска среда с гъвкаво работно време и местоположение. Моля,
използвайте информацията по-долу, за да се свържете с нас или да научите повече за нашата
дейност.
Nash Dom Community Hub
Sun Street, Walsall, WS1 4AL
Ten: 07531 090695
Електронна поща info@nashdomcic.org

www.nashdomcic.org
Произведено от Nash Dom CIC по искане на програмата Walsall for All’s Integrated Communities Февруари 2021©

Ако наскоро сте се преместили или сте решили да се
преместите в Walsall, това ръководство е за вас!
Независимо дали сте решили да работите, да живеете или
да учите в Walsall, може да ви е трудно да се придвижите из
града, да намерите местни услуги или просто да намерите
места за отдих и запознанства с нови хора без пътеводител.
Ръководство Welcome to Walsal е създаден от Nash Dom
CIC като част от програмата за местна интеграция на
Walsall for All в сътрудничество с местни партньори и
агенции. Той е предназначен да подпомага интеграцията
на новопристигналите общности и е предназначен да им
помогне да се чувстват желанни гости.
Ръководството съдържа информация и контакти за
местни услуги, обхващащи повечето аспекти на живота:
здравеопазване, заетост, образование, жилища, транспорт,
права и отговорности, социални дейности.
Надяваме се, че информацията в пакета за добре дошли
ще помогне на вас и вашето семейство да се установите и
да водите активен, пълноценен живот в Walsall.

Поради националният локдаун поради Covid-19, повечето местни доставчици, институции и
организации временно спряха, намалиха или въведоха своите услуги онлайн.
Достъп към уебсайта на Съвета на Walsall за последните актуализации на Covid-19 и
наличната поддръжка за засегнатите жители е достъпен по връзката:
go.walsall.gov.uk/covid-19_information

ТЕРИТОРИЯТА НА WALSALL
Картата по-долу показва всички области, които съставляват Walsall.

Възпроизведено от артилерийска разузнавателна карта с разрешение от Контролера на Щаба на Нейно Величество.
© Авторските права принадлежат на короната. Неразрешеното възпроизвеждане нарушава авторските права на Короната и може да доведе до съдебни искове или граждански спорове.
© Авторските права на короната и права върху базата данни, 2020 г.
Британски картографски орган 100019529.
КОПИРАНЕ ЗАБРАНЕНО

Комплект за добре дошли

Съдържание

Тук ще намерите списък с теми, обхванати в ръководството Welcome To Walsall.
Това ръководство съдържа полезна информация, данни за контакт, номера на местни
благотворителни организации и групи за поддръжка в целия Walsall.
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СЪВЕТ НА WALSALL

Съветът на Walsall е управителният орган в района на Walsall и може да ви помогне
по такива въпроси, като:






Търсене на жилище;
Търсене на работа;
Поддържане на здравето и физическата форма;
Намиране на училище за вашето дете;
Изхвърляне на боклука.

Информацията и номерата за контакт на Съвета на Walsall могат да бъдат намерени
по адресата: www.go.walsall.gov.uk/contactus
Сградата на Съвета на Walsall се намира в центъра на града по адреса:
Walsall Council
Обществен център, Darwall Street, Walsall, WS1 1TP
Ten: 01922 650 000

ОБЩИНСКИ ДАНЪЦИ

Ако сте на 18 или повече години и притежавате или наемате жилище, обикновено ще
трябва да платите общинска такса.
Вие носите отговорност за регистрацията и плащането на общинския данък.
Ще получите 25% отстъпка от сметката си, ако сте квалифицирани като възрастен за
плащане на общинския данък, и или:



вие живеете самостоятелно;
никой друг в дома ви не се счита за възрастен.

Обикновено получавате 50% отстъпка, ако никой, който живее във вашия дом,
включително и вие, не се счита за възрастен.
Има няколко начина за плащане на общинския данък:




създаване на директен дебит чрез онлайн системата на council tax;
плащане онлайн чрез вашата платежна система;
плащане по телефона чрез линия за плащане: 0300 555 2852.

За повече информация относно данъчните ставки и такси, данъчните отстъпки и
намаления, моля, посетете страницата www.go.walsall.gov.uk/ctax или се обадете по
телефона 0300 555 2851.

КОШНИ ЗА ОТПАДЪЦИ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
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Вашата отговорност е да се уверите, че вашите битови отпадъци се изхвърлят
правилно. Повечето домакинства в Walsall са снабдени с:




Сиви кошчета за отпадъци за общи отпадъци;
Зелени кошчета за рециклируеми отпадъци: картон, хартия, кутии,
пластмаса и стъкло;
Кафяви градински кошчета за отпадъци.

Големи и обемисти предмети трябва да бъдат занесени в един от двата центъра
за рециклиране на битови отпадъци в Walsall :



Център за битови отпадъци Fryers Road, Bloxwich;
Център за преработване на битови отпадъци, Merchants Way, Aldridge.

Когато изхвърляте, уверете се, че правилно изхвърляте поверителна или
лична информация като сметки или банкови извлечения. Вашите кошчета за
рециклируеми и нерециклируеми отпадъци са опасни; бъдете бдителни за
кражбата на личните дании.
За да проверите дните за събиране на боклука, да поискате нов или по-голям кош,
както и друга информация относно изхвърлянето и рециклирането на отпадъци,
посетете уебсайта на Съвета на Уолсол на адрес go.walsall.gov.uk/bins или се
свържете със Службата за почистване и озеленяване:
Отдел за опазване на околната среда, Съвет на Walsall
200 Pelsall Road, Brownhills, Walsall. WS8 7EN
Тел.: 01922 653344
или имейл: cleanandgreen@walsall.gov.uk

2

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ В GP

GP — това е местният семеен лекар. След пристигането си в Англия е най-добре
да се регистрирате при лекар възможно най-скоро, за да можете да си уговорите
среща с него, ако се разболеете.
В Англия регистрацията в медицинско заведение е безплатна. Също така, след като
се регистрирате, няма да бъдете таксувани да посетите вашия GP.
Отидете в местната клиника и попитайте дали приемат нови пациенти. Ще трябва
да попълните формуляр (GMS1), който включва основна информация като:





Име и адрес;
Дата на раждане;
Номер NHS (Системата на медицински услуги за населението
във Великобритания);
Друга информация, такава като име и адрес на вашият предишен лекар.

Някои лекари също ще ви помолят да представите документ, удостоверяващ
вашата самоличност, при регистрация може да ви бъде необходим поне един от
документите отбелязани по-долу:
Паспорт;
Свидетелство за раждане;
Биометрично разрешение за пребиваване;
Документ за пътуване;
Сертификат HC2;
Карта ARC;
Сметка за комунални услуги.

За да намерите списък с лекари във вашия район, посетете
www.nhs.uk/service-search/find-a-gp.
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МЕСТНА БОЛНИЦА / АВАРИЙНА И СПАСИТЕЛНА СЛУЖБА

Болницата Walsall Manor е единственият държавен доставчик на спешна
медицинска помощ в този район, който осигурява помощ при аварии и
извънредни ситуации, също стационарни и извънболнични услуги 24 часа в
денонощието, 7 дни в седмицата.
Болницата Walsall Manor предлага пълна гама от услуги на регионалната болница
от общ профил под един покрив.

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА ПОМОЩ

Център за спешна помощ на Walsall (UCC) се намира на територията на болница
Walsall Manor. Тази услуга осигурява бърза, експертна грижа за наранявания и
заболявания, които не са животозастрашаващи, но твърде спешни, за да се изчака
рутинен лекарски час.





порязвания, изгаряния и ухапвания;
навяхвания, счупвания и спортни наранявания;
треска, инфекция и обрив;
други заболявания, които не застрашават живота.

За получаване на инструкции посетете www.walsallccg.nhs.uk/stay-well-walsall/nhs-ser
vices/urgent-care-centre
Вие също можете да се свържете с Центъра за спешна помощ на Walsall по
телефона: 01922656391
Болница Manor Walsall
Moat Road Walsall WS2 9PS
Тел.: 01922 721122
Посетете: www.walsallhealthcare.nhs.uk

КК ДА НАМЕРИТЕ КАК ДА НАМЕРИТЕ АПТЕКА ВЪВ ВАШИЯ РАЙОН
За редица леки заболявания като кашлица, настинка, възпалено гърло, стомашни
проблеми, различни болки или при издаване на рецепти на NHS, можете да потърсите
консултация от местната аптека. Много аптеки работят до късно и през почивните дни. За
да намерите местната аптека и работното време, посетете
www.nhs.uk/service-search/find-a-pharmacy.

ЗАПИСВАНЕ ПРИ СТОМАТОЛОГ

Повечето зъболекари предоставят услуги както чрез обществената здравна система
(NHS), така и на частна основа. Преди да започнете лечението, проверете дали
плащате за NHS или за частни услуги, или комбинация от двете. Вие автоматично
получавате право на безплатни рецепти и лекуване на зъби в рамките на NHS, ако сте:




под 16-годишна възраст
Вие сте на 16, 17 или 18 години и сте в редовно обучение
ако получавате определени обезщетения или ако сте посочени в
заявлението като партньор или дете.

За да намерите списък на NHS зъболекари близо до вас, следвайте връзката:
www.nhs.uk/service-search/find-a-dentist
Въведете вашия пощенски код и сайтът ще ви покаже списък със зъболекари във
вашия район.
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УСЛУГИ В ОБЛАСТТА АН ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ

Услугите за опазване на психичното здраве са безплатни съгласно NHS, но в
някои случаи ще ви е необходим препратка от вашия лекуващ лекар за достъп
до тях. За помощ или съвет от личен лекар извън работното време се обадете в
местната клиника. Те ще имат записано съобщение с указание, какво да правят.

Dudley și Walsall Mental Health Trust предоставя широка гама от услуги за психично
здраве за деца, пълновръстни и възрастни хора. Свържете се с тях на телефон:
0300 555 0535 или посетете www.dwmh.nhs.uk

Достъп до медицински услуги въз основа на вашите обстоятелства:

Тип услуга

Лицата,
търсещи
убежище

Бежанци

GP

Безплатно

Безплатно

Безплатно

Безплатно

Аптека

Безплатно

Платно

Платно

Платно

Стоматолог

Безплатно

Платно

Платно

Платно

Безплатно

Платно

Платно

Платно

Болнично лечение

Безплатно

Безплатно

Платно

Безплатно

Услуги за майчинство

Безплатно

Безплатно

Платно

Безплатно

NHS 111

Безплатно

Безплатно

Безплатно

Безплатно

Посещение на медицинския работник

Безплатно

Безплатно

Безплатно

Безплатно

Училищна медицинска сестра

Безплатно

Безплатно

Безплатно

Безплатно

Семейно планиране

Безплатно

Безплатно

Безплатно

Безплатно

Спешна и неотложна помощ

Безплатно

Безплатно

Платно

Безплатно

Психично здраве

Безплатно

Безплатно

Безплатно

Безплатно

Лечение на повечето
инфекциозни заболявания

Безплатно

Безплатно

Безплатно

Безплатно

Безплатно

Безплатно

Безплатно

(сертификат sc2)

(сертификат sc2)

Окулист

(сертификат sc2)

(с изключение на произшествия и извънредни
ситуации)

(линия за телефонна консултация)

(сертификат sc2)

(сертификат sc2)

Имигранти

(Които нямат
достъп до
държавни
средства)

Граждани на UE, SEE
или Швейцария,
които имат статут на непълен
или пълен заселник във
Великобритания

(включително полово предавани инфекции)

Диагноза

(тестване, лечение с Covid-19, ваксинация)

3

Безплатно

БЕЗОПАСНОСТ

БЪРЗА ПОМОЩ

Полицейски участък Bloxwich
1 Station Street, Bloxwich,
Walsall. WS3 2PD
Открит ежедневно от 08:00 до 22:00
Ten: 0345 113 5000
www.west-midlands.police.uk

Пожарна част на Walsall,
Blue Lane West,
Walsall. WS2 8NU
Открит 24 часа в
денонощието
Ten: 0121 380 7551
www.wmfs.net

Служба за бърза помощ
West Midlands
Ashmore Lake Way
Willenhall. WV12 4HH
www.wmas.nhs.uk
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При извънредни случаи наберете 999 и се обадете на полицията, пожарната или бързата помощ.

СЪОБЩАВАЙТЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ С НЕТОЛЕРИАЦИЯ

Ако сте били жертва на престъпление или сте страдали от престъпление,
извършено срещу някой, когото познавате, ще ви помогне службата за помощ
на жертви. Свържете се по телефона: 0808 1689 111 или посетете
www.victimsupport.org.uk
Престъпление от нетолериация е всяко престъпление, мотивирано от
враждебност или пристрастност въз основа на:






инвалидности;
раса;
религия или убеждения;
сексуална ориентация;
транссексуална идентичност.

Уебсайтът True Vision предлага широка гама от възможности за подаване на жалба за
тези, които не искат да се свържат директно с полицията. Посетете уеб сайта True Vision на адрес www.report-it.org.uk
Използвайте Tell MAMA, за да докладвате анонимно:
Телефон за помощ: 0800 456 1226 или SMS: 0115 707 0007
Онлайн: www.tellmamauk.org/submit-a-report-to-us/
Служба за подкрепа на жертви Walsall предлага високопрофесионална подкрепа
от обучен персонал и доброволци.
Ако се нуждаете от незабавна помощ, моля обадете се на 999.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РОБСТВО / ТРАФИК НА ЧОВЕЦИ

Съвременното робство или трафик на хора е движението на човек от едно място
на друго (от една държава в друга, от град в град и дори от една стая в друга),
може да включва експлоатация, измама, злоупотреба с власт или злоупотреба на
уязвимостта на човек.
Принудителният труд е най-често срещаната форма на робство във
Великобритания.
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Ако подозирате, че някой е жертва на съвременното робство, имате няколко
варианти:
 Обадете се оп доверителния телефон Modern Slavery Helpline 08000
121 700 или посетете уебсайт www.modernslaveryhelpline.org/report
за да подадете жалба онлайн.
 Свържете се със Службата за борба с бандитизма и злоупотребите
на работното място, за да съобщите за притеснения, свързани с
жестокото обращение с работниците, по телефон 0800 432 0804 или
по имейл www.intelligence@glaa.gsi.gov.uk
 Свържете се с Crimestoppers, да съобщите анонимно за всяко
престъпление по телефона 0800 555 111.
Ако някой е в непосредствена опасност,
винаги се обаждайте на 999.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСИЛИЕ И ЗЛОУПОТРЕБА В СЕМЕЙСТВОТО

Не е нужно да чакате спешен случай, за да намерите помощ. Ако сте жертва на
домашно насилие, важно е да кажете на някого за това и да помните, че не сте
сами.
 Всички услуги: моля, обадете се за съвет или достъп до някоя от нашите
услуги за поддръжка. Тази линия работи от 09:00 до 17:00, от понеделник
до петък. Обадете се на 0121 553 0090.
 24-часова телефонна линия: ако имате нужда от съвет или търсите
убежище извън работното време, обадете се на 0121 552 6448.
 Телефонна / текстова линия за младежта: Тази линия работи от 9:00
до 17:00 през делничните дни. Всички текстове или съобщения, получени
извън работното време, ще получат отговор по време на обичайното
работно време. Обадете се на 07581 492806.
За да научите повече за признаците на домашно насилие и да намерите широк
спектър от услуги за подкрепа, съобразени с вашите нужди, посетете:
www.nhs.uk/live-well/healthy-body/getting-help-for-domestic-violence
www.citizensadvice.org.uk/family/gender-violence/domestic-violence-and-abuse
Black Country Women’s Aid в Сидар-център — това е център в Уолсол, който
подкрепя жертвите на насилие, за да възстановят живота си.
Black Country Women’s Aid
Сидар-центр / Рок-центр
27-31 Lichfield Street, Walsall, WS1 1TE
Тел.: 01922 649569 или ел. поща: Walsall.IDVA@sandwellwomensaid.co.uk
За получаване на незабавна помощ се обадете на Националната гореща
линия за домашно насилие на 0808 2000 247 или, ако сте в непосредствена
опасност, наберете 999.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЖЕСТОКО ОБРАЩЕНИЕ С ДЕЦА ИЛИ
ПРЕНЕБРЕГВАНЕ

Ако подозирате, че дете или младеж е или може да бъде сериозно наранено
в резултат на родителско насилие или пренебрежение, трябва незабавно
да съобщите за това. В работно време (от 08:45 до 17:15 от понеделник до
четвъртък, от 8:45 до 16:45 в петък), обадете се на Междуведомствения център
за сигурност на 0300 555 2866.
Извън работното време (вечери, почивни дни и празници) се обадете на Службата за
спешно реагиране на 0300 555 2922 или следвайте връзката:
www.go.walsall.gov.uk/walsall-safeguarding-partnership/Report-a-concern/For-a-child
Ако подозирате сексуалната експлоатация на деца, моля, съобщете на Street Teams.
Обадете се на 01922 621208 или посетете уебсайта
www.nwgnetwork.org/services/walsall-street-teams

Можете също да използвате уебсайта на партньорството Safer Walsall, за да
разберете къде и как можете да докладвате за асоциално поведение, домашно
насилие, проблеми с наркотиците и алкохола, престъпления срещу околната
среда, експлоатация, престъпления от омраза, предотвратяване на престъпления и
защита: www.saferwalsallpartnership.co.uk

Ако смятате, че детето е в непосредствена опасност,обадете
се на полицията на 999.
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Доверителния телефон на Националната асоциация за превенция на насилието
над деца също е на разположение за съвети и подкрепа за всички, загрижени за
дете. Обадете се на 0808 800 5000 или ел. поща: help@nspcc.org.uk

For immediate support call the National Domestic Violence Helpline on
0808 2000 247 or if you are in immediate danger dial 999.

4 ЖИЛИЩЕ И ПРЕДИМСТВА
КОНСУЛТАЦИИ ЗА ЖИЛИЩЕ И СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ

Съветниците по жилищните въпроси на Съвета на Walsall предоставят безплатни,
поверителни съвети и помощ при намирането на жилища, предотвратяване на
бездомността, осигуряване на жилища и социални помощи и ви информират за
вашите законни права.
Обадете се на 01922 652250 или посетете www.go.walsall.gov.uk/housing
Можете също да поискате жилищни обезщетения и общински намаления на
данъци онлайн, като използвате същата връзка.
Насоките за настаняване на бежанци могат да бъдат намерени на уебсайта
ЗА Жилищни Права.www.housing-rights.info/02_2_Refugees.php

ПРЕДИМСТВА, КОИТО МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ

Има обезщетения и помощи, администрирани от централното правителство:

Универсален заем;

Данъчни предимства;

Помощ за търсещите работа и бедните;

Настойници и обезщетения за инвалидност;

Обезщетение на дете;

Семейни обезщетения;

Предимства за отопление и жилища;

Обезщетения, свързани със смърт.
Проверете предимствата, за които отговаряте на условията, и научете как да
кандидатствате, като използвате връзките: www.gov.uk/browse/benefits
или www.citizensadvice.org.uk/benefits/
Ако се нуждаете от подкрепа, за да кандидатствате за обезщетения и
предимства, моля, проверете местния раздел Услуги за добре дошли, за да
намерите доставчика на ууслуги, който е най-подходящ за вас.

Достъп до услуги и предимства в зависимост от вашата ситуация:

Услуги/
Предимства

Лицата,
търсещи
убежище

Бежанци

Жилище

Не

Аварийно жилище

Имигранти

EU, EEA or Swiss citizens

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Да

Ваучери за Хранителна банка

Да

Да

Да

Да

Универсален кредит

Не

Да

Не

Да

Данъчни предимства

Не

Да

Не

Да

Издръжка за търсещите
работа и бедните

Не

Да

Не

Да

Обезщетения за инвалидност и грижене

Не

Да

He

Да

Издръжка на дете

Не

Да

Не

Да

Издръжки за семейства

Не

Да

Не

Да

Обезщетения за отопление и жилища

Не

Да

Не

Да

Обезщетения, свързани със смърт

Не

Да

Не

Да
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В случай на спешна нужда

(Които нямат
достъп до държавни
средства)

Швейцария,Които имат статус на
непълен или пълен заселник във
Великобритания

Моля, обърнете внимание, че предварително регулираните лица също ще трябва да докажат, че имат «право на
пребиваване», например, че работят.

ЖИЛИЩНИ АСОЦИАЦИИ

Жилищните асоциации се стремят да предоставят качествени жилища под
наем и / или продажба на достъпни цени. Можете да кандидатствате за жилище
директно в жилищната асоциация или чрез Съвета на Walsall (вижте контактите
по-горе).
Всяка жилищна организация има свои собствени схеми за подпомагане на
наематели, включително финансови съвети, програма за здравеопазване и
благополучие, домашно насилие, схеми за намаляване на бедността и подкрепа
за заетост.
Walsall Housing Group (whg)
Ten: 0300 555 6666 електронна поща enquiries@whgrp.co.uk или да посетите:
www.whg.uk.com
За да кандидатствате за пребиваване, можете да се свържете с някой от
регионалните офиси на изброените на уебсайта или да се регистрирате онлайн
на адрес: www.choose-2-move.com
Обществени къщи WATMOS
Ten: 01922 471910 или посетете www.watmos.org.uk
116 - 120 Lichﬁeld Street, Walsall, WS1 1SZ
За да кандидатствате за настаняване в WATMOS, можете да се свържете с някой
от офисите.
Възможно, вие ще поискате да се свържете с Tenant Management Organisation
(TMO) в района, в който искате да живеете.
Те могат да бъдат намерени на адрес
www.go.walsall.gov.uk/Portals/0/images/importeddocuments/55236_access_to_housing_booklet.pdf
Caldmoreaccord. Ward Street, Walsall, WS1 2AG
Ten: 0300 111 7000 или посетете www.caldmoreaccordha.org.uk
Ward Street, Walsall. WS1 2AG
Група на Longhurst Group. 6 Stephenson Square. Bloxwich, Walsall, WS2 7DY
Ten: 0300 123 1745 или посетете www.longhurst-group.org.uk
Други доставчици на жилища можете да намерите тук:
www.go.walsall.gov.uk/housing_associations2
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СЪОБЩЕНИЕ ЗА МОШЕНИК-НАЕМОДАТЕЛ
Прочетете внимателно договора за наем, преди да го подпишете.
Винаги проверявайте дали имате право да променяте условията. Подаването под
субаренда обикновено не е разрешено.
Имате право да докладвате за несправедливо отношение от наемодателя или
рискове за себе си, свързани с имота. Свържете се с Housing Standards по телефона
01922 652171 или посетете www.go.walsall.gov.uk/housing

5

ДЕЦА И МЛАДЕЖ

ПРИЕМ В УЧИЛИЩЕ

Задължителната училищна възраст започва в началото на семестъра след петия
рожден ден на детето и може да приключи в последния петък на юни на учебната
година, когато детето навърши 16 години.
Начално образование - от 5 до 11 години; средно образование - от 11 до 16 години.
Ако по време на завършването на средното образование детето не работи на
платена работа, то трябва да остане в образователната система, да започне
обучение или да работи като доброволец до 18-годишна възраст.
Родителите и настойниците могат да кандидатстват онлайн или лично в екипа за
прием и обжалване на Съвета на Walsall. Посетете уебсайта на Съвета на Walsall за
най-новите брошури за прием в начални и средни училища и насоки за процеса на
кандидатстване.
www.go.walsall.gov.uk/primary_school_admissions
Admissions and Appeals Walsall MBC
2nd Floor Civic Centre, Darwall Street, Walsall, WS1 1TP
Ten: 01922 652585

ГРИЖА ЗА ДЕЦА

В Walsall има много различни видове грижи за деца, които могат да се използват в
зависимост от ситуацията и нуждите.
За да намерите детска градина, детегледачка, клуб след училище, ясла, детска група
или празнична игрална програма в Walsall, посетете www.mywalsall.org/fis/What-ischildcare
Можете също така да се свържете със Families Information Service на 01922 653383
или по имейл walsallfis@walsall.gov.uk
Всички деца на 3 и 4 години в Англия имат право на 570 часа безплатно ранно
образование или грижи годишно. Като правило, от това време се използват 15 часа
седмично, 38 седмици в годината. Понякога децата на възраст под 2 години имат
същото право.
Научете повече за помощта, на която можете да получите грижи за деца
www.gov.uk/browse/childcare-parenting/childcare https://www.childcarechoicesgov.uk/

ПОСЕЩЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ РАБОТНИК
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Медицинските работници (NHS) предлагат разнообразни здравни услуги за всички
деца на възраст между 0 и 5 години. Те предлагат подкрепа и съвети на всички
родители и настойници по въпроси като здраве и растеж, хранене и имунизация,
както и съвети по различни аспекти на родителството.
Можете да получите достъп до услугите на доставчици на здравни услуги от 9:00 до
17:00 през делничните дни, като се свържете с местния екип медицинските раотници.
За повече информация посетете
www.walsallhealthcare.nhs.uk/our-services/health-visiting

СЪБИТИЯ И УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА

Детските центрове предоставят услуги за всички деца на възраст 0-19 години и
техните семейства в Walsall.
Семействата и младите хора могат да се възползват от съвети и индивидуална
подкрепа тук по редица родителски и здравни проблеми. Освен това центровете
за гледане на деца в Уолсол предлагат много различни дейности, включително
групи за родители и деца, групи за бъдещи родители и деца, събития на Bookstart и
информация за други семейни услуги.
Посетете уебсайта на Службата за информация за семействата от Walsall
www.mywalsall.org/fis/What-is-a-childrens-centres или се обадете по телефона 01922
653383, за да намерите най-близкия център и да планирате събития във вашия
район.
За информация относно родителските програми и дейности за деца на възраст
0-19 години, можете също да посетите уебсайта за ранна помощ:
www.mywalsall.org/walsallearlyhelp/
На този сайт можете да намерите връзки, които да ви помогнат да вземете уикенда и да
получите достъп до други дейности. Той също така съдържа подробна информация за
услугите, които може да ви бъдат полезни. Моля, посетете www.mywalsall.org/kids, за
повече информация.
Програмата Walsall for All организира проекти за младежи в Walsall. Намерете
повече информация и се свържете с тях, като използвате уебсайта им:
www.walsallforall.co.uk/
СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ И ИНВАЛИДНОСТ (SEND)
Специалните образователни потребности и увреждания (SEND) могат да повлияят
на способността на детето или младия човек да учи. За да разберете каква
подкрепа може да получи вашето дете, посетете
www.gov.uk/children-with-special-educational-needs
Local Offer осигурява подкрепа за образование, социални услуги и здравеопазване
на различни нива на потребности на местните деца и младежи на възраст 0-25
години със специални образователни потребности и / или увреждания (SEND),
включително тези, които нямат Education, Health and Care Plans (EHC).
Получете доступ към Local Offer на
www.wcld.co.uk/kb5/walsall/asch/localofferСтраница?localofferchannel=0

Walsall Information Advice and Support Service (SEND)
Children’s Services
Education Development Centre
Pelsall Lane, Walsall, WS4 1NG
Ten. 01922 650330
Електронна поща: iasssend@walsall.gov.uk
Уебсайт: www.walsallparentpartnership.org.uk/
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За безпристрастни, точни, актуални съвети и насоки относно SEND, свържете се с:

6

ТЪРСЕНЕ НА РАБОТА И
РАЗШИРЕНИ КВАЛИФИКАЦИИ

НАЦИОНАЛЕН ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НОМЕР

Ако планирате да работите, кандидатствате за студентски заем или
кандидатствате за обезщетения във Великобритания, трябва да кандидатствате за
национален осигурителен номер. Можете да кандидатствате само когато вече сте в
Обединеното кралство и имате право да работите или учите във Великобритания.
Можете да прочетете ръководство за вашите трудови права в Обединеното
кралство на вашия собствен език на адрес: www.tuc.org.uk/research-analysis/reports/working-uk-guide-your-rights
Обадете се на номера на заявлението за национален осигурителен номер
за Англия, Шотландия и Уелс между 08:00 и 18:00 на 0800 141 2075 или 0800
141 2438 (Textfon). След като подадете заявлението си, ще получите писмо от
Department for Work and Pensions (DWP) с молба да дойдете на интервю по
Националния осигурителен Номер Jobcentre Plus.
В писмото ще бъде посочено и какви документи трябва да бъдат представени,
за да потвърдите самоличността си. Това може да бъде паспорт или лична
карта, разрешение за пребиваване, удостоверение за раждане или осиновяване,
свидетелство за брак или гражданско партньорство, шофьорска книжка. Ако
промените адреса си, преди да получите писмото, моля, уведомете DWP, като се
свържете с линията за искове за национален осигурителен Номер.
Можете да започнете работа, преди да получите националния си осигурителен
Номер, ако можете да докажете, че можете да работите в Обединеното кралство.
Трябва да информирате работодателя си, че сте кандидатствали за такъв номер
и да го дадете на работодателя си, когато ще имате такъв.

НАСТРОЙКА НА БАНКОВАТА СМЕТКА

Без банкова сметка може да ви е трудно да плащате сметки, да получавате
плащания и да се регистрирате за услуги в Обединеното кралство. За да
отворите банкова сметка, трябва да попълните въпросник в клон или онлайн,
понякога можете да направите това и по телефона.
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Независимо дали кандидатствате за първия си акаунт като млад човек
или наскоро пребиваващ във Великобритания, ще трябва да предоставите
доказателство както за вашата самоличност, така и за вашия адрес. За полезна
информация за финансови услуги като банкови сметки, включително таблици
за сравнение на различни спестовни сметки, можете да посетите уебсайта на
Службата за парични консултации: www.moneyadviceservice.org.uk/en
Техните парични консултации се предлагат на 0300 500 5000. Това е Money
Advice Service.

ЦЕНТЪР ПО ЗАЕТОСТ

ЦЕНТР ПО ЗАЕТОСТ

Walsall Bridle Court Jobcentre Plus
Bridle Court
1-5 Hatherton Road, Walsall, WS1 1XR

Bayard House Jobcentre
Bayard House
134-138 Lichfield Street, Walsall,
WS1 1SP

Ten: 0845 604 3719 / 0800 169 0190
Текстов телефон: 01922 613468
Работно време: Понеделник-петък от
09:00 до 17:00

Ten: 0800 169 0190
Работно време: Понеделник/Вторник/
Четвертък/ Петък от 09:00 to 17:00
Сряда от 10:00 до 17:00

ОБУЧЕНИЕ И КОНСУЛТАЦИЯ ЗА КАРИЕРА

Walsall Works — е всепризната с награди инициатива, финансирана от Съвета
на Walsall в подкрепа на местните жители в намирането на работа, обучение и
достъп до обучение. Посетете уебсайта им:
www.go.walsall.gov.uk/walsallcom/Walsall-Works/Works-Home.
Моля, свържете се с екипа на Walsall Works на walsallworks@walsall.gov.uk
или или им се обадете по телефона 07557 496421.
Ако сте на 16-29 години и живеете в Walsall, можете да получите достъп до
безплатно обучение и помощ за търсене на работа чрез Black Country Impact Program.
Моля, обадете се по телефона 01922 654364 или използвайте
Електронна поща: bcimpact@walsall.gov.uk.
Можете да посетите Impact Hub Walsall, който е център за помощ без уговорка.
Намира се
The Crossing at St Paul’s
Unit 3 Darwall Street,Walsall. WS1 1DA
Центрът е отворен от понеделник до петък от 09:30 до 16:30.
Steps to Work Там ще ви помогнат с писането на автобиографии, обучението и
подобряването на вашите умения за интервю. Можете да се свържете с тях по
телефона 01922 627555 или да посетите уебсайта им на адрес:
www.stepstowork.co.uk.
Nova — е частна организация за обучение на младежи и възрастни със
седалище в Walsall. Ако имате нужда от обучение или курс, обадете им се на
01902 366278 или посетете уебсайта им за подробности www.novatraining.co.uk:
www.novatraining.co.uk.

Walsall College е най-големият доставчик на услуги с широк спектър от обучения и
курсове за младежи и възрастни.
Wisemore Campus
Littleton Street West, Walsall, WS2 8ES
Ten: 01922 657000
Уебсайт: www.walsallcollege.ac.uk
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Performance Through People ,базирана в Walsall, предлага широка гама от
курсове и програми за обучение, отговарящи на вашите индивидуални нужди:
www.ptp-training.co.uk/.
Свържете се с тях по телефона 01922 651100 или по имейл:
info@ptp-training.co.uk

ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Изучаването на английски език е възможност да подобрите уменията си по
английски, да се запознаете с нови хора и да създадете приятели. В момента в
Уолсол се провеждат различни официални и неформални класове.
ESOL Intelligence Unit, част от програмата Walsall for All, е ключов фокусен
център, който помага на жителите на Уолсол да получат по-широк достъп до
курсове по английски език.
Свържете се с някое от следните лица, за да получите съвет и да намерите курс,
който отговаря на вашите нужди:




Harjinder Lal (координатор ESOL). Езици на комуникация:: панджаби, хинди и
урду. Тел.: 07769 361210, електронна поща: Harjinder.Lal@walsall.gov.uk
Zishaan Mohammed. Езици: мирпури.
Тел.: 07385 025096, електронна поща: zishaan.mohammed@walsall.gov.uk
Наталия Балан. Езици: румънски и руски. Тел.: 07424 418846,
электронная почта: Natalia.balan@walsall.gov.uk

Вы можете перейти по ссылке ниже, чтобы найти список текущих услуг ESOL с
контактами: www.walsallforall.co.uk/learn-english-for-free
Walsall College е основният доставчик на ESOL курсове в Walsall. Колежът
предлага и курсове за тези, които искат да продължат кариера в устния превод,
особено в подпомагането на общности с NHS, социални услуги, образование,
социални услуги и имиграция. Обадете се по телефона 01922 657000 или
посетете www.walsallcollege.ac.uk/ за повече информация относно наличните
курсове.

7 ВАШИТЕ ПРАВА И
ЗАДЪЛЖЕНИЯ
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ

Можете да гласувате на избори само ако сте в списъка на избирателите в района,
в който искате да гласувате. Трябва да се регистрирате само веднъж, освен ако
не смените адреса, името или националността си.
Ако промените адреса, името или националността си, ще трябва да се
регистрирате отново, за да гласувате. За да се регистрирате за гласуване, трябва
да сте:
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Гражданин на Великобритания или Ирландия;
гражданин на Общността, пребиваващ във Великобритания;
гражданин на ЕС, пребиваващ във Великобритания.

За да се регистрирате за гласуване, трябва да сте навършили 16 години (наймалко 14 години в Шотландия). Въпреки това няма да можете да гласувате,
докато навършите 18 години. Вече можете да кандидатствате за регистрация
онлайн (това ще отнеме около 5 минути) или като използвате хартиената форма:
www.gov.uk/register-to-vote. Можете също така да се обадите в Службата за
регистрация на избиратели в Walsall и да кандидатствате директно, като се
обадите на телефон 01922 652502.

Ще бъдете помолени да предоставите вашия национален осигурителен номер (но
можете да се регистрирате, дори ако нямате такъв), вашите лични данни, име,
адрес и дата на раждане.
След като се регистрирате, вашето име и адрес ще се появят в списъка
с избиратели и ще можете да гласувате на местни и общи избори или
референдуми.

ЛИЦЕНЗ ЗА ТЕЛЕВИЗИЯ

По закон трябва да имате лиценз за телевизия в Обединеното кралство, ако:



Гледате или записвате програми на телевизор, компютър или друго
устройство докато се излъчват;
Изтегляте или гледате програми на BBC в iPlayer, на живо, след
предаване или по поръчка.

Лицензът за телевизия струва £ 157,50 (£ 53 за черно-белите телевизори) както
за дома, така и за бизнеса. Можете да бъдете глобени до £ 1000, ако гледате или
записвате предаване на живо без лиценз за телевизия.
Посетете www.gov.uk/tv-licence за да проверите отстъпки и условия или
www.tvlicensing.co.uk, за да разберете повече и да закупите телевизионен лиценз.

ШОФИРАНЕ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

За да шофирате във Великобритания, вие трябва:







да имате валиден лиценз, който покрива категорията на превозното
средство, което шофирате;
има застраховка, която покрива превозното средство, което шофирате;
има валиден сертификат за технически преглед (ако колата ви е на
повече от три години);
да се уверите, че автомобилът е обложен с данък;
да се уверите, че превозното средство е регистрирано;
да се убедите, че автомобилът е в изправност.

Вашето превозно средство трябва да бъде регистрирано и обложено с данък в
Агенцията за лицензиране на водачи и превозни средства (DVLA). Влязте на
www.gov.uk/vehicle-registration/new-and-used-vehicles, за да регистрирате
автомобила си онлайн или да разберете как можете да го направите по пощата.
Трябва да имате застраховка във Великобритания за превозно средство,
регистрирано във Великобритания
Можете да шофирате автомобил в Обединеното кралство само за 12 месеца,
ако сте заменили лиценза си за държава извън ЕС с лиценз на ЕС. По време на
шофиране е забранено използването на мобилен телефон или шофиране на
автомобил под въздействието на алкохол или наркотици

Всички деца под 12 години и високи до 135 см трябва да използват детска столче
за кола или бустер.
Научете всички подробности за шофирането във Великобритания на
правителствения уебсайт www.gov.uk/browse/driving
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Също така е забранено пушенето в превозни средства с лица на възраст под 18
години.

8

ИМИГРАЦИЯ

ГРАЖДАНИ НА ЕС ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ СЛЕД BREXIT

Великобритания напусна Европейския съюз. Ако сте гражданин на ЕС и
планирате да продължите да живеете, работите и учите във Великобритания, ще
трябва да кандидатствате за разрешение за пребиваване съгласно процедурата
за уреждане на ЕС.
Тази схема е безплатен процес за кандидатстване в Министерството на
вътрешните работи на Обединеното кралство, който почти всички граждани на
ЕС, пребиваващи в Обединеното кралство, и членовете на техните семейства
трябва да попълнят, за да продължат законно да останат във Великобритания.
Ако не кандидатствате по тази схема до крайния срок за кандидатстване до 30
юни 2021 г., бъдещото ви пребиваване във Великобритания може да е незаконно.
Следователно всички граждани на ЕС и членовете на техните семейства,
пристигнали преди края на преходния период и възнамеряващи да останат във
Великобритания след 31 декември 2020 г., трябва да кандидатстват за този нов
имиграционен статут във Великобритания.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ЗАСЕЛВАНЕ В ЕС

Трябва да попълните кратък онлайн формуляр за кандидатстване в 3 стъпки,
като използвате компютъра, таблета или мобилния си телефон на адрес:
www.gov.uk/settled-status-eu-citizensfamilies/applying-for-settled-status.
Приложението Министерство на вътрешните работи проверява: вашата
самоличност, местоживеене във Великобритания и дали имате криминално
досие. Ще трябва да използвате приложението «EU Exit: ID Document Check»: за
да сканирате документите си: www.gov.uk/guidance/using-the-eu-exit-id-documentcheck-app
Крайният срок за кандидатстване е 30 юни 2021 г. Обикновено, трябваше да
започнете работа във Великобритания до 31 декември 2020 г.
Тези, които са живели във Великобритания по-малко от 5 години, трябва да
кандидатстват за временно «Предсъдебно състояние». Това ще им позволи
да останат във Великобритания и да кандидатстват за статут на заселник,
веднага щом достигнат 5 години непрекъснато пребиваване. Гражданите на ЕС и
членовете на техните семейства, които постоянно пребивават в страната от поне
5 години, трябва да получат «Статут на заселник».
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След като кандидатствате за процедурата за заселване в ЕС, Министерството
на вътрешните работи ще ви изпрати имейл с решение, в което ще ви каже
какъв статут са ви дали. Ако молбата ви е успешна по тази схема, ще ви
бъде предоставен статут на заселник или предварително регулиран статус,
в зависимост от това колко дълго сте живели във Великобритания преди
кандидатстване. Министерството на вътрешните работи ще се свърже с вас, ако
се нуждае от повече информация от вас, преди да вземе решение.
Можете да се свържете с Центъра за сетълмент на ЕС, за да проверите на какъв
етап от обработката е вашето заявление.
EU Settlement Scheme Resolution Centre
Телефон: 0300 123 7379
Ако се обаждате от чужбина: +44 203 080 0100

Ако сте гражданин на ЕС, ЕИП или Швейцария, вашето семейство може
да кандидатства за «Предварително регулиране на статус» или «Статут на
заселник» съгласно Процедурата за заселване в ЕС. Проверете дали отговаряте
на условията за тях на: www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/join-EU-EEASwiss-family-member

УБЕЖИЩЕ И БЕЖАНЦИ

Търсещият убежище е човек, който идва във Великобриания, обикновено бяга
от преследване, изтезания и война и кандидатства за статут на бежанец. До
предоставяне на статут на бежанец,
такова лице е търсещо убежище и може да има право на пребиваване и
подкрепа съгласно Закона за убежището от 1999 г.
Трябва да кандидатствате за убежище, ако искате да останете във
Великобритания като бежанец.
Трябва да кандидатствате, когато пристигнете във Великобритания или веднага
щом решите, че не е безопасно да се върнете в родината си. Вашето заявление
е по-вероятно да бъде отхвърлено, ако не го подадете веднага.
Когато кандидатствате, ще имате среща с имиграционен служител (известен
като „screening”).
След проверка Министерството на вътрешните работи ще реши, дали вашето
заявление може да бъде обработено във Великобритания. Има шанс да имате
интервю за психично здраве със социален работник.
Обикновено, ще получите Декларация за решение в рамките на 6 месеца.
Ако сте без дом, трябва да информирате Министерството на вътрешните работи за
нуждите на вашето семейство.
След интервюто Министерството на вътрешните работи ще разгледа въпроса за
осигуряване с временно жилище.
За да научите повече за процеса на кандидатстване и помощта, която можете да
получите, посетете: www.gov.uk/claim-asylum/help-you-can-get

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА БРИТАНСКО
ГРАЖДАНСТВО

Британското гражданство ви дава право да живеете и работите постоянно във
Великобритания, без ограничения за имиграция.

Ако искате да станете гражданин на Великобритания, има различни начини за
кандидатстване в зависимост от вашите обстоятелства.
Посетете www.citizensadvice.org.uk/immigration/, за да научите повече за този
процес и да видите дали отговаряте на условията.
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Преди да можете да кандидатствате, трябва да получите разрешение
за постоянно пребиваване във Великобритания - например да получите
разрешение за неограничено пребиваване или «Статут на заселник» съгласно
процедурата за уреждане на ЕС. Трябва да направите това, дори ако
съпругът ви, съпругата или съпругът ви извън общия закон е гражданин на
Великобритания.

ПОДКРЕПА И КОНСУЛТАЦИЯ ЗА МИГРАНТИ

Walsall има широк спектър от организации, които оказват подкрепа на мигрантите. Подолу е даден списък на организациите и услугите, които може да ви бъдат полезни, ако
сте нови за дадена държава и район.

Организация

Контакти

Услуги

Walsall Refugee and Migrant
Centre

41-45 Bridge Street
Walsall
WS1 1JQ

Безплатни консултации на различни
езици по въпросите на убежището и
имиграцията: заетост, образование,
обезщетения, здравеопазване,
подкрепа за убежище, подготовка
за получаване на гражданство,
разглеждане на дела за имиграция,
схема за презаселване, процедура за
заселване в ЕС.

Ten: 01922 614221
Електронна поща:
Walsall@rmcentre.org.uk
Веб-сайт: www.rmcentre.org.uk

Nash Dom CIC

Nash Dom Community Hub
Sun Street
Walsall
WS1 4AL
Консултантска линия:
07531 090695
Стационарный телефон:
01922 616 444
Електронна поща:
info@NashDomCIC.org
Веб-сайт: www.nashdomcic.org

Citizens Advice Sandwell &
Walsall

Afghan Community and
Welfare Centre

Bridge House
Bridge Street
Walsall
WS1 1JQ

Безплатни консултации на различни
езици за носители на езици от ЕС и
рускоговорящи общности за решаване
на проблеми с: бездомност, жилища,
социални осигуровки и помощи,
финансово състояние, образование
за деца и възрастни, здравеопазване,
заетост, имиграция към ЕС, права и
отговорности, престъпления срещу
почвата на нетърпимост, документи.
Безплатни курсове ESOL с гъвкави
графици и многоезични учители.

Безпристрастни съвети и подкрепа по
широк кръг въпроси.

Консултантска линия: 0300 330 9017
Уебсайт:
www.citizensadvicesandwell-walsall.org

Редица проекти, включително
консултиране на дългове, спестяване
на сметки за енергия, подкрепа
за заетост и обучение, жилища и
здравеопазване.

The Mayfield Centre
17-19 Wednesbury Road
Walsall
WS1 3RU

Има набор от консултантски и
информационни услуги, устни и
преводачески услуги за всички
нуждаещи се.
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Ten: 01922 277900
Електронна поща
info@afghan-cw.org.uk

Walsall Refugee and
Asylum Seeker Support
Association

Ten: 01922633075
Електронна поща:
wrassa@virginmedia.com

Подкрепа за търсещи убежище,
бежанци и други нуждаещи се
мигранти, които са или живеят в
района на Walsall.
Помощта включва осигуряване
на основни потребности (храна,
транспорт и др.) и подкрепа. Те не
предоставят имиграционни или други
правни съвети.

SOORA The Social Orientation and
Relief Association

17-19 Wednesbury Road
Walsall
WS1 3RU

Услуги за подкрепа на бежанци,
търсещи убежище и мигранти:
образование, заетост, здраве и
благосъстояние, сигурност.

Ten: 01922 513009
Уебсайт: www.soora.org.uk

9 МЕСТНИ ОРГАНИЗАЦИИ И
СЛУЖБИ
Walsall Community Living Directory — това е платформата, където можете да
намерите местни услуги и дейности в Уолсол: www.wcld.co.uk/kb5/walsall/asch/home.
Страница
В долната част на страницата можете да получите достъп до най-доброто от сайта.
Там ще намерите събития, услуги, бизнеси, оферти и новини от Walsall, а също
така можете да изтеглите безплатно собствената си оферта с помощта на

ХРАНА
Организация

Контакти

Услуги

Ablewell Advice Walsall

The Central Hall
Ablewell Street
Walsall
WS1 2EQ

Работно време
Хранителна банка:
Понеделник 10:00 - 14:00;
Сряда 10:00 - 14:00;
Петък 10:00 - 14:00;
Събота 11:00 - 13:00;

Ten: 01922 639700
Електронна поща:
info@ablewelladvice.org.uk
Веб-сайт: www.ablewelladvice.org.uk

Консултиране относно дългове и
обезщетения за социално
осигуряване
Job Club : обучение и заетост;

All Saints

All Saints Church Hall
Walsall Road
Darlaston
WS10 9LA

Работно време Продовольственного
банка: Вторник 10:00 - 12:00.

New Testament Church
of God Foodbank,
Willenhall .

5 Upper Lichfield Street
Willenhall
West Midlands
WV13 1PB

Работно време
Хранителна банка:
Вторник 12:00 - 14:00.

Bridging the Gap

79A Stafford Street
Willenhall
Walsall
WV13 1RT

Работно време
Хранителна банка:
Четвъртък 12:00 - 15:00.

The Thomas Project

The Lamp Foodbank

196H Walsall Wood Road
Aldridge
Walsall
WS9 8HB

Работно време
Хранителна банка:
Сряда 10:00 -13:00;
Петък 15:00 – 18:00.

Ten: 01922 452213
Електронна поща:
office@thethomasproject.co.uk
Веб-сайт: www.thethomasproject.co.uk

Други услуги: обучение, подкрепа за
заетост, безплатни финансови съвети,
места за срещи два пъти седмично.

Brownhills Community Centre
Chester Road North
Brownhills
Walsall
WS8 7JW

Работно време
Хранителна банка:
Вторник 10:00 - 13:00;
Четвъртък 10:00 - 13:00.
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Ten: 01902 606615

Организация

Контакти

Услуги

Walsall North Foodbank

Pelsall Methodist Church
Chapel Street
Pelsall
WS3 4LN

Мрежа от хранителни банки,
предоставящи на хората в криза
пакети с хранителни продукти и
указания, как да намерят други услуги

Ten: 07582 869895
Електронна поща:
info@walsallnorth.foodbank.org.uk
Уебсайт:
www.walsallnorth.foodbank.org.uk

ЛЕЧЕНИЕ НА НАРКОМАНИЯ И АЛКОХОЛИЗЪМ
Организация

Контакти

Услуги

The Beacon - Walsall

30 Station Street
Walsall
WS2 9LZ
или
67 Bradford Street
Walsall
WS1 3QD

Приветлива услуга за възрастни и
млади хора, които искат да се откажат
напълно или частично от алкохол или
наркотици. Не е нужно предварително
да си уговаряте час, просто отидете в
един от центровете.
Подкрепа за хора над 18-годишна
възраст, които са изправени пред
невъзможност да си намерят жилище
или работа, проблеми с психичното
здраве, проблеми със злоупотребата с
психоактивни вещества.

Ten: 01922 669840
Уебсайт: www.changegrowlive.org/
the-beacon-walsall

The Glebe Centre

Wednesbury Road
Walsall
WS1 3RU
Тел.: 01922 625687
Електронна поща:
theglebecentre@ymcabc.org.uk

Walsall Disability Hub

17 Lichfield Street
Walsall
WS1 1TU

Услуги: закуска, обяд, топли напитки,
душ, магазин за дрехи; съвети относно
обезщетения, жилище и здраве;
свободно време.

Комплект за лична хигиена, предлагащ
безплатни удобства за нуждаещите се;
свободно време.

Ten: 01922 616 798
Електронна поща :
info@walsalldisabilityhub.org.uk
The Motivation Hub
Services

73 Lichfield Road
Walsall Wood Hub
Walsall Wood
Walsall
WS9 9NP
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Ten: 07388 553615

Дневна грижа и сензорна сесийна
стая, релаксиращи сесии, изкуства
и занаяти, снукър, готвене,
сензорно осъзнаване, настолни
игри, здравословен начин на живот
и разходки, сесии, възможност да
намерете приятел и отглеждане на
собствената си храна.

ВЕРОВАНИЯ
Организация

Контакти

Услуги

St Paul’s Church at the
Crossing

Darwall Street
Walsall
WS1 1DA

Религиозна служба, наем на стая.

Ten: 01922 620669
All Saints Church

Black Country New Road
Moxley
WS10 8RD

Религиозна служба, място на среща

Green Lane Baptist Church

Burrowes Street
Birchills
WS2 8NX

Проект Mend-It, място на среща.

Aisha Mosque & Islamic
Centre

4 Rutter Street
Walsall
WS1 4HN

Помещения за мъже и жени, класни
стаи, брак, погребение, ислямска
осведоменост, младежки услуги,
посещения.

Ten: 01922 620982
Уебсайт: www.aishamosque.org
Pleck Methodist Church

Bescot Road, Pleck, WS2 9AD

Религиозна служба, място на среща.

Guru Nanak Gurdwara

Sikh Temple
127 West Bromwich Street
Walsall
WS1 4DE

Религиозни служби, уроци по музика
и киртана, уроци по пенджаби, уроци
по Гурмат, компютърни класове.

Ten: 01922 622199
Уебсайт: www.gnst.org.uk/
The Orthodox Church of
the Nativity of the Mother
of God

1A Sun Street
Palfrey
Walsall
WS1 4AL

Религиозни служби, подкрепа на
общността.

Ten: 01922 633451
Уебсайт: www.orthodoxwalsall.org.uk
Mandir Baba Balak Nath
Hindu Temple

96a Caldmore Road
Walsall
WS1 3PD

Религиозна служба, кухня, гореща
храна.

Ten: 01922 621177
Уебсайт:
www.mandirbababalaknath.co.uk
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Използвайте уебсайта на Служба за връзки с обществеността в Walsall, за да намерите
повече религиозни общности в Walsall: www.wcld.co.uk/kb5/walsall/asch/home.Страница

ПОДКРЕПА ЗА ЖЕНИТЕ
Организация

Контакти

Услуги

Aaina Community Hub

Bath Road
Caldmore
Walsall
WS1 3BS

Консултации и подкрепа: жилища,
заетост, социално осигуряване,
здравеопазване, домашно насилие;
доброволчество и обучение.

Ten: 01922 644006
Уебсайт: www.aainahub.com
Walsall Black Sisters
Collective

17 Wednesbury Road
Walsall
WS1 3RU

Психично здраве, клуб след училище,
приятелство, овластяване на жените.

Ten: 01922 616996
Уебсайт:
www.walsallbsc.co.uk/wp-content
cache/all/index.html

МЛАДЕЖ
Организация

Контакти

Услуги

Youth Connect

283 Wednesbury Road
Walsall
WS2 9QJ

Информационно- просветительски
сесии, спортни сесии, наставничество,
доброволчество.

Ten: 01922 336993
Уебсайт: www.youthconnect.org.uk
YMCA

Small Street Centre
1A Small Street
Walsall
WS1 3PR

Настаняване, съвети и подкрепа,
здраве, обучение и образование.

Ten: 01922 700950
Уебсайт: www.ymcabc.org.uk

ЗАНАЯТ И ИЗКУСТВО
Организация

Контакти

Услуги

Urban Hax CIC

The Stables.
Victoria Mill
Long Acre Street
Walsall
WS2 8HP

Оборудоване, 3D-печат, безплатни
курсове.

Ten: 01922 628126
Уебсайт: www.urbanhax.com
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Walsall Creative Factory

Westbourne Street
Walsall.WS4 2JB
Ten: 07583 162137
Уебсайт: www.creativefactory.org.uk

Проекти в областта на изкуството и
наследието, събития, семинари.
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СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ

Walsall Leather Museum - Littleton Street, Walsall, West Midlands, WS2 8EW
Това е забележителност, където ще бъдете посрещнати с гостоприемство и
приветливост. Той се помещава в реставрирана викторианска фабрична сграда и е
оценен като атракция номер 1 в Уолсол от Trip Advisor.
Ten: 01922 652288
Уебсайт: www.go.walsall.gov.uk/leathermuseum
Електронна поща: leathermuseum@walsall.gov.uk
Walsall Museum - Lichfield Street, Walsall, WS1 1TR
Той е посветен на историята на Walsall и е дом на богата колекция от артефакти,
отразяващи гордото наследство на Walsall, неговите много индустрии и живота на
хората, които са живели тук.
Тел.: 01922 653116
Електронна поща: museum@walsall.gov.uk
The New Art Gallery Walsall - Gallery Square, Walsall, WS2 8LG
Представя, събира и интерпретира историческо, съвременно и концептуално
изкуство по сложни, иновативни начини, приветствайки посетители от цял свят и
околността.
Веб-сайт: www.thenewartgallerywalsall.org.uk
Aldridge Transport Museum - Shenstone Drive,Northgate, Aldridge, Walsall, WS9 8TP
Показва наследството на автомобилния транспорт в West Midlands
Уебсайт: www.amrtm.org
Locksmith’s House - 54 New Rd, Willenhall, WV13 2DA
Пресъздадени с реални предмети и мебели от семейство Hodson - създатели на
замъци. Отворен за обществеността само в дни на отворените врати, за
специални събития и за предварително уговорени групови посещения.
www.bclm.co.uk/support/visit-the-locksmiths-house/1407.htm.
За да резервирате посещение,
моля, свържете се с отдела за резервации в Black Country Living Museum.
Тел: 0121 520 8054, електронна поща: bookings@bclm.com.

СВОБОДНО ВРЕМЕ

Walsall Arboretum - един от най-посещаваните паркове в района. Обхваща площ
от над 79 акра и е дом на над 200 разновидности на дървета и храсти. Повече от
милион души го посещават всяка година. Паркингът се намира на Broadway North
(WS1 2QB).
Обадете се на 01922 650466 или посетете www.go.walsall.gov.uk/parks,
за пълен списък на парковете в Walsall.
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Посетете: www.go.walsall.gov.uk/walsalllibraries за да намерите вашата местна
библиотека и как можете да се присъедините. Всички библиотеки на Уолсол
са членове на Dementia Action Alliance и са определени като подходящи за
деменция. Като алтернатива можете да посетите центъра Lichfield Street Hub.
Намира се в Централната библиотека на улица Lichfield, Walsall, WS1 1TR
Ten: 01922 653121
Електронна поща: LSHlibrary@walsall.gov.uk

СВОБОДНО ВРЕМЕ

Посетете страницата за Active Outdoors Walsall, за да узнаете за такива
събития като спорт, разходки, доброволчество на участъците, музика в парковете
и зелените площи на Walsall: www.go.walsall.gov.uk/parks_and_green_spaces/park_
events/active_outdoors_in_walsall
За повече информация свържете се с Clean and Green, Съвет на Walsall на
01922 653344 или електронна поща: CleanandGreen@walsall.gov.uk.
Walsall има шест места за забавление, предлагащи отлични съоръжения и
разнообразни спортни и здравни дейности за всички възрасти:







Bloxwich Active Living Centre: 01922 652900
Oak Park Active Living Centre: 01922 652266
Darlaston Swimming and Fitness Centre: 01922 652255
Walsall Gala Swimming and Fitness Centre: 01922 653150
Sneyd Water Activity Centre: 01922 744 637
Aldridge Airport Outdoor Centre: 01922 744637

За повече информация относно работното време, дейностите и дестинациите
посетете yeб: www.go.walsall.gov.uk/leisure_and_sports.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Light Cinema - 62 Wolverhampton Street, Walsall, WS2 8DD
Новообновеното кино Light Cinema в Walsall, с осем кино екрана и ресторанти, е
подходящо за цялото семейство.
Ten: 01922 252750
Уебсайт: www.walsall.lightcinemas.co.uk
Showcase Cinema - Bentley Mill Way, Walsall, WS2 0LE
предоставя най-доброто филмово изживяване.
Уебсайт: www.showcasecinemas.co.uk
Walsall Arena and Arts Centre - Hawbush Road, Leamore, Walsall, WS3 1AG
Предлага програма от професионални изпълнения на водещи артисти, комици,
танцьори, групи и шоу програми. Във Walsall всеки ще намери нещо за правене.
Ten: 0300 555 2898
Уебсайт: www.walsallarena.com
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Walsall Football Club - The Banks’s Stadium. Bescot Cresent, Walsall, WS1 4SA
предлага широка гама от услуги и събития.
Ten: 01922 622791
Електронна поща: info@walsallfc.co.uk
Уебсайт: www.wfcthevenue.co.uk

СЪЗДАВАНЕ НА ВРЪЗКИ МЕЖДУ ОБЩНОСТИТЕ

Walsall - оживен и разнообразен район. В него живеят жители от различни части
на света, както и тези, които живеят тук от много поколения.
Общото чувство за принадлежност към това място е това, което обединява
хората, дава им нещо общо. Днес хората на Уолсол имат повече различни
възможности да общуват помежду си, независимо от техния произход.
Независимо дали сте нов в района или сте живели тук през целия си живот,
можете да се насладите на широка мрежа от места и дейности, които ще ви
дадат възможност да се свържете с нови хора, да преодолеете изолацията и да
създадете приятели.

МЯСТО НА СРЕЩАТА

A Place of Welcome - място, където всеки може да отиде. Място, за което той
може да бъде сигурен, че ще бъде посрещнат топло там, почерпен с безплатна
напитка и оценен. В Walsall има 19 места за срещи, които са отворени всяка
седмица.
За да намерите място за среща във вашия район, посетете www.walsallforall.co.uk/
places-of-welcome или www.placesofwelcome.org.uk/locations
Walsall for All - е програма за местна интеграция, предлагаща разнообразни проекти
и дейности за изграждане на силни, интегрирани общности в Уолсол.
Teл: 01922 655797
Уебсайт: www.walsallforall.co.uk
Мрежа от 11 общностни сдружения предлага услуги и дейности за местните
общности. За да намерите център близо до вас, посетете уеб сайта за развитие
на общността, за повече информация на: www.go.walsall.gov.uk/community_development.
Ryecroft Community Hub - 28 New Forest Road, Walsall, WS3 1TR
В него се помещават няколко благотворителни организации, социални компании
и обществени групи, които работят усилено, за да предоставят услуги и подкрепа
на местната общност.
Ten: 07486 622962 or 01922 234080
Уебсайт: www.sites.google.com/a/ryecroftnrc.org/hub3/contact-us

Making Connections Walsall (MCW) – е приятелска услуга за възрастни хора,
които се нуждаят от помощ за справяне със самотата и социалната изолация.
Тази услуга дава възможност на възрастните хора да изследват своите социални
нужди и интереси, да изграждат своите социални мрежи и да участват в дейности
на общността.
Моля, използвайте www.onewalsall.org/making-connections-walsall-2/ или контакты
контактите по-долу, за да се свържете с тях или да научите повече:
Ten: 0121 380 6690
Електронна поща: MCW@walsall.gov.uk
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Caldmore Community Garden - 12 Carless Street, Walsall, WS1 3RH
Това е пространство за всички - място за работа, учене и игра заедно. Можете да
присъствате на групови занимания, както и да се отпуснете, да създадете нови
приятели и да се забавлявате. Добре дошли! Свържете се с нас:
Ten: 07871 813252
Електронна поща: caldmoregarden@gmail.com

ДОБРОВОЛЧЕСТВО В WALSALL

Доброволчество – е чудесен начин да подкрепите местната общност в области,
които ви интересуват, да научите нови умения, да подобрите автобиографията си
и да се запознаете с нови хора. Уолсол има стотици възможности за доброволци
и доброволческият център в One Walsall може да ви помогне да се свържете с
тези, които работят най-добре за вас: www.onewalsall.org/volunteering.
Доброволческия център One Walsall е отворен от понеделник до петък, от 9:00
до 17:00. Можете да се обадите на екипа директно на 01922 619840 или да им
напишете на електронната поща: www.volunteering@onewalsall.org.

ПРОМОЦИЯ «BUDDY»

В рамките на партньорство с Walsall for All, Nash Dom CIC ще разработи
«BUDDY», който има за цел да подобри социалното взаимодействие на
новодошлите в района с дългосрочните жители на Walsall. Двойките доброволци,
сформирани от нови жители и тези, които живеят в Уолсол в продължение на
много години, ще участват в редица неформални събития, които се провеждат
в различни условия. Тази инициатива има за цел да преодолее изолацията и
да създаде възможност за хора от различни сфери на живота да се срещат,
общуват, подкрепят взаимно и да развиват приятелства. Ако искате да участвате
в промоцията «BUDDY» или просто да научите повече, преди да вземете някакво
решение, моля, свържете се центъра на съобществото Nash Dom или посетете го:
Nash Dom Community Hub.
Sun Street, Walsall. WS1 4AL
Ten: 07531 090695
Електронна поща: info@NashDomCIC.org
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ТРАНСПОРТ

ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ
АВТОБУСИ

National Express West Midlands е основният автобусен оператор в West Midlands.
За повече информация относно всички тарифи, маршрути, разписания и маршрути
в района на West Midlands, посетете уебсайта на
National Express West Midlands:www.nxbus.co.uk/west-midlands.
ДРУГИ ОПЕРАТОРИ В УОЛСОЛ СА:
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Diamond Buses - Повече информация за техните услуги можете да намерите на
уебсайта Diamond Buses:: www.diamondbuses.com
Arriva Buses - Walsall Bus Station, St Paul’s Street, Walsall, WS1 1NR
Повече информация за техните услуги може да бъде намерена на уебсайта
www.arrivabus.co.uk.

ВЛАК

Walsall Train Station - Saddlers Centre, Walsall. West Midlands. WS2 9JS
Walsall се обслужва от местна железопътна мрежа с връзки до Birmingham New
Street, Rugeley Trent Valley и други дестинации.
Моля, посетете www.westmidlandsrailway.co.uk/travel-information/station-information/wsl
за повече информация.
За тези, които планират да пътуват с железопътен транспорт, моля, посетете
www.thetrainline.com.

ТРЕНЬОР

Можете да намерите повече информация за автобусните услуги на уебсайта на
National Express www.nationalexpress.com/en или позвонив по телефону
0871 781 8178.
Моля, обърнете внимание, че това е първокласен номер и се налагат
допълнителни такси.

ВЕЛОСИПЕД

Съществуващите маршрути, велопаркове, групи, друга полезна информация
може да видите на велосипедната карта на Walsall:
www.go.walsall.gov.uk/Portals/0/Uploads/Transport/Walsall%20Cycle%20Map.pdf
За да планирате пътуването си с обществен транспорт, посетете:
www.journeyplanner.networkwestmidlands.com

WALSALL COMMUNITY TRANSPORT

Walsall Community Transport (WCT) предоставя широка гама от транспортни
услуги за обществени групи, възрастни хора и хора с увреждания или други
проблеми с мобилността. Услугата включва редовни обществени автобусни
маршрути за пазаруване, както и еднодневни екскурзии до атракции на достъпни
цени. WCT също
предлага и микробус под наем за обществени групи.
За повече информация или за резервиране на услуги,
моля свържете се с WCT на 01922 685555 (вътр.203) или по електронната поща:
enquiries@walsallct.org.uk.

RING AND RIDE

Ring and Ride предоставя напълно достъпна автобусна услуга от врата до
врата за хора, които може да са с ограничена подвижност поради здравословни
проблеми, увреждания или други обстоятелства.
Ten: 0121 505 7316
Електронна поща: walsall@ringandride.org
Уебсайт: www.ringandride.org

ПЪТУВАНИЯ С ОТСТЪПКА
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За да разберете дали отговаряте на условията за безплатни или намалени
транспортни услуги, посетете: www.gov.uk/government/publications/support-to-helpwith-the-cost-of-transport/support-to-help-with-the-cost-of-transport
www.wcld.co.uk/kb5/walsall/asch/home.Страница

