Üdvözöljük North Yorkshire-ban

A külföldről érkezetteknek segítségül
szolgálhat ez az információ a
beilleszkedéshez.

We used Photosymbols
(www.photosymbols.com ) to make this
document.

Reméljük, az emberek barátságosak és
segítőkészek lesznek. Senkinek nem
kellene rosszul vagy másként viselkedni
veled csak azért, mert más a fajod,
vallásod, korod, nemed, nemi
eligazolódásod vagy rokkantságod
miatt.

Angolul Tanulás

Próbálj meg angolt tanulni. Hívd 01609
780780 és kérdezz a ESOL órákról vagy
nézd meg www.northyorks.gov.uk

Könyvtárak és internet használat
A könyvtárban lehet internetet
használni. Néhány weboldalt a saját
nyelveden is tudsz olvasni. Beíratkozás
ingyenes, a személyzet segítőkész.
A könyvtárak sok információval
szolgálnak. Ingyen kölcsönözhetsz
könyveket és lehetséges, hogy a te
nyelveden is van néhány. Kérdezd meg
a személyzetet.
Hívd 01609 780780 vagy nézd meg a
www.northyorks.gov.uk hogy megtaláld
a legközelebbi könyvtárat.

Segítség a megbeszélésekhez

Ha az angolod nem jo és hivatalokkal
kell beszélned, akkor mondd meg nekik
hogy te milyen nyelven beszélsz és ők
megpróbálnak tolmácsot keresni neked.
Ez egy kis időbe telhet.

Ha valamit angolul kell olvasni és nem
érted, akkor szólj. Lehet hogy le tudják
fordíttatni a te nyelvedre vagy elmondják
másképpen hogy mi a teendő.

Hivatalok sorába tartozik az állam, a
tanács, iskolák, korházak, a rendőrség
és a munkaügyi központok.

Egészségügyi Szolgáltatás
A legtöbb embernek ingyenes
egészségügyi ellátása van. Fontos hogy
legyen helyi orvosod (GP), ezért menj el
a helyi rendelőbe és regisztráltasd be
magadat.

Bármikor hívhatod az NHS 111 -et a 111
számon. Ha szükséged van tolmácsra,
szólj hogy milyen nyelven. Ők tanácsot
adnak és segítenek az ellátásban.
Ha te vagy valaki más nagyon beteg és
úgy hiszed hogy az életük veszélyben
van akkor hívd a 999-et és kérj mentőt.
A 999 ingyenes szám.

Fogorvos

Hívd az NHS 111 számot, hogy találj
NHS fogorvost. A legtöbb felnőtt fizet a
fogorvosi kezelésért. Fogorvosi
kezelés ingyenes 16 év alatt vagy 18
éves korig, ha főiskolára jár az illető.

Rendőrség

North Yorkshire egy biztonságos hely.
A rendőrség megpróbál mindenkit
biztonságban tartani. Értesítsd őket, ha
valaki büntényt követ el ellened.

Vészhelyzetben hívd a 999-et és kérd a
rendőrséget. A 999 ingyenes.
Vészhelyzet az, ha valaki veszélyben
van vagy ha komoly büncselekmény
történik. Ha rendőrséggel más esetben
akrasz beszélni, hívd a 101-es számot.
Tudj meg többet a
www.northyorkshire.police.uk

Szólj a rendőrségnek ha valaki bánt,
fenyeget vagy ijesztget és ha azt
gondolod ez arért van mert más
országból származol, rokkant vagy,
vagy a vallásod miatt. Ezt “Hate Crime”nak hívják. Ez jogellenes, a rendőrség
véget akar vetni ennek.

Jogellenes a családodon belüli erőszak.
Segítséget kaphatsz a költözésben, ha
a családban valaki veszélyes,
erőszakos. Hívd a Domestic Violence
Helpline-t akámikor a 0808 2000 247
számon vagy a rendőrséget.

Tűzoltók
Tűz esetén menj ki az épületből ha
tudsz, hívd a 999-et és kérd a
tűzoltókat. Ha látsz egy épületet égni
vagy egy tüzet akárhol amelyik
elhatalmasadott hívd a 999. A 999
ingyenes.

Vezetés
Érvényes vezetési engedéllyel lehet
csak vezetni a UK-ban. Nézd meg az
autózási részt a www.gov.uk oldalon
hogy megtudd a te engedélyed
érvényes e és hogyan kell UK engedélyt
szerezni.
Muszáj hogy legyen biztosításod arra az
autóra amit vezetsz.
Muszáj hogy legyen autó adó azon az
autón amit vezetsz és műszaki
engedély, ha az autó 3 évnél öregebb.
Emlékeztető:
Vezess a balkéz felöli oldalon.
Elsőbbségadás jobbról a
körforgalomban.
Ne vezess ittasan vagy kábítószer
használata mellett.
Ne használd a mobil telefont vezetés
közben.
Ne menj gyorabban a megadottnál.

Lakóhely
Magán és szociális tulajdonosoktól is
lehet szállást bérelni. A tanács és az
ingatlan irodák a szociális tulajdonosok.
A helyi kerület vagy tanács tud
segítséget nyújtani ha problémád akad.
A helyi kerület vagy tanács abban is tud
segíteni ha a házigazda zaklat, ha a
bérelt szállásod nem biztonságos vagy
egészségnek nem megfelelő.
A helyi kerületi tanács tud segíteni
másban is, de ez a bevándorlási
állapotodon múlik.
Nézd meg a térképet az irat végén,
hogy megtudd melyik kerületi tanácshoz
tartozol.

Kommunális adó

Lehetséges hogy kell kommunális adót
fizetned a helyi tanácsnak.
Nézd meg a térképet az irat végén,
hogy megtudd melyik kerületi tanácshoz
tartozol.

Hulladék gyüjtés
A helyi kerületi tanács renszeresen
elszállítja a hulladékot a házad elöl.
Elszállítják a szelektálni való hulladékot
is. Neked majd külön kell válogatni a
különböző hulladékokat és más kukába
vagy konténerbe rakni azt.
Kérd meg a szomszédodat vagy a
tanácsot hogy melyik hulladék melyik
kukába vagy konténerbe való és mikor
szállítják el a szemetet. Nézd meg a
térképet az irat végén, hogy megtudd
melyik kerületi tanácshoz tartozol.
Tilos szemet eldobni az utcán, beleértve
a cigaretta véget. Tilos akárhol szemetet
lerakni.

TV nézés

Muszáj hogy legyen érvényes TV
engedélyed ahhoz, hogy tudj nézni és
felvenni TV progamokat. Kell TV
engedély ahhoz hogy nézhess
programokat a televízióban,
számítógépen, mobil telefonon, játék
gépeken, digitális dobozon vagy dvd és
video lejátszón.
Sok féle képpen lehet fizetni a TV
engedélyért, a posta is ezek között van.
Tudj meg többet www.tvlicensing.co.uk

Születést regisztrálni

Ha babád születik a UK-ban, akkor el
kell menni a Registration Office-ba és
be kell regisztrálni a születést 42 napon
belül. Ingyenes a regisztrálás. Ekkor
megkérhetsz minket, hogy szóljunk
mindenkinek, akinek tudnia kell a
babáról.

Hívd a megyei tanácsot a 01609 780780
számon hogy időpontot kérj és hogy
megtaláld a legközelebbi irodát, vagy
olvasd el www.northyorks.gov.uk

Segítség kicsi gyermekeseknek

Gyermek központok segítenek
szülőknek és gondozóknak akiknek 5 év
alatti gyemekük van. Ezek jó helyek,
aho lehet ismerkedni és barátokat
szerezni.

Hívd a megyei tanácsot a 01609 780780
számon hogy megtaláld a
legközelebbi gyermek központot vagy
nézd meg a www.northyorks.gov.uk

Iskola

Minden gyereknek 5 és17 éves kor
között iskolába kell járnia. Az iskolát
elkezdhetik már 4 évesen is. Az iskola
igyenes, egyenruhát valószínüleg venni
kell.

A megyei tanács segíthet iskolát találni.
Hívd fel a 01609 780780 számot, vagy
nézd meg a www.northyorks.gov.uk
oldalt.

Segítség a mindennapi gondozásban

Néhány embernek szügsége van
mindennapi segítségre. Gyerekeknek,
idős embereknek és rokkantak főleg.

Hogy megtudj többet, hívd a 01609
780780 számot vagy olvasd el a
https://www.northyorks.gov.uk/socialcare-support Mi tudunk informacióval
segíteni. Néha tudunk támogatást
nyújtani vagy a támogatást fizetni.

Munka

A szabályok a UK-ban való
munkavállalásról bonyolultak. A
munkáltató ellenőrzi hogy dolgozhatsz
e. Svájci állampolgárok és a legtöbb
EEA lakói dolgozhatnak itt. A más
országokból származó embereknek
általában alkalmazkodni kell a
pontozáson alapuló rendszerhez.
Kövesd ezt a linket, hogy többet
megtudj www.ukba.homeoffice.gov.uk

Ahhoz hogy dolgozni tudj, kell egy
nemzetközi biztosítási szám. Hívd a
Jobcentre Plus-t a 0345 600 0643
számon.

Hívd a The Pay and Work Rights
Helpline-t a 0800 917 2368 számon, ha
van kérdésed:






a minimum fizetésről
mezőgazdasági munkáról
munkáltató irodákról
munkaidőről
toborzókról

Hívd az ACAS a 0300 123 1100-on, ha
jogi természetű kérdésed van a

munkavállalásról .
The Pay and Work Rights Helpline és
ACAS több nyelven tud segíteni.

Pénz és segélyek

A szabályok bonyolultak arról hogy ki
kérhet segélyt. A szabályok
különbözőek azoknak az embereknek
akik az EEA-ből jöttek, és azoknak, akik
más országokból érkeztek. A szabályok
megváltozhatnak azok számára akik
már egy ideje itt dolgoznak.

Ha van engedélyed arra hogy itt lakj, de
azt állapították meg hogy “nincs
hozzájárulásod a közös tőkéhez” akkor
nem kérhetsz segélyt, adó hitelt vagy
segítséget a lakhatáshoz. Információt a
segélyekről a www.gov.uk oldalon
találsz.

Kérhetsz ingyenes, független tanácsokat
a CAB-től (Citizens Advice Bureaux). A
weboldalukon www.adviceguide.org.uk
információkat találsz különböző
nyelveken. El is mehetsz a helyi CAB
irodába. Címüket nézd meg a
weboldalon, vagy a könyvtárban keress
egy helyi irodát. Vagy hívhatod a CAB-t
a 03444 111 444 számon. Lehetséges,
hogy ekkor egy

további telefonszámot adnak majd.

