Bine ați venit la North Yorkshire
Persoanele care au venit aici din alte
țări sunt de părere că aceste informații
vă vor ajuta să vă acomodați.
Sperăm că persoanele pe care le veți
întâlni vor fi prietenoase și vă vor ajuta.
Nimeni nu ar trebui să vă trateze rău
sau diferit din cauza rasei, religiei,
vârstei, sexului, orientării sexuale sau
Am folosit simboluri fotografice
orice dizabilitate.
(www.photosymbols.com )
pentru a realiza acest
document.

Învățarea Limbii Engleze
Încercați să învățați Engleza. Telefonați
la 01609780780 și întrebați de clasele
ESOL ( Engleză pentru vorbitori de alte
limbi) sau accesați
www.northyorks.gov.uk

Biblioteci și utilizarea internetului
Mergeți la bibliotecă pentru a folosi
internetul. Veți putea citi website-uri în
limba maternă. Este gratuit să vă
înregistrați la bibliotecă. Personalul vă va ajuta.
Bibliotecile au o gamă variată de
informații. Puteți împrumuta cărți gratuit.
S-ar putea să găsiți cărți în limba
dumneavoastră maternă. Întrebați
angajații.

Telefonați la 01609 780780 sau accesați
www.northyorks.gov.uk pentru a afla
unde este situată cea mai apropiată
bibliotecă.

Ajutor pentru a comunica
Dacă Engleza dumneavoastră nu este
bună și aveți nevoie să vorbiți cu cineva
care oferă servicii publice, spuneți-le ce
limbă vorbiți. Vor încerca să găsească
un interpret / traducător. Acest lucru
poate dura ceva timp.
Dacă trebuie să citiți ceva și Engleza
dumneavoastră nu e bună informați
serviciile. S-ar putea să traducă
documentul în limba dumneavoastră
sau să vă spună ce trebuie să știți întrun alt mod.
Serviciile publice includ Guvernul,
Consiliul, Școlile, Spitalele, Poliția și Job
Centre (centrul pentru locuri de muncă).

Servicii pentru Sănătate
Majoritatea persoanelor care locuiesc
aici pot beneficia de asistență medicală
gratuită. Este important să vă înscrieți la
un medic de familie local (GP). Mergeți
la un cabinet medical apropiat de casa
dumneavoastră și cereți să vă
înregistrați.
Puteți telefona la serviciul NHS 111
oricând la 111. Dacă aveți nevoie de un
interpret / traducător spuneți în ce limbă.

Vă vor da sfaturi și vă vor ajuta să
beneficiați de îngrijirea de care aveți
nevoie.
Dacă dumneavoastră sau altcineva este
foarte bolnav și considerați ca viața le
este pusă în pericol sunați la 999 și
cereți o ambulanță. Este gratuit să
sunați la 999.

Dentiștii
Sunați la NHS 111 pentru a găsi un
dentist NHS. Majoritatea adulților
plătesc pentru tratamente dentare.
Tratamentele dentare sunt gratuite
pentru copiii până la vârsta de 16 ani
sau 18 ani dacă merg la școală sau
colegiu.

Poliția
North Yorkshire este un loc sigur. Poliția
încearcă să asigure siguranța tuturor.
Spuneți-le dacă cineva comite o
infracțiune direcționată către
dumneavoastră.
În caz de urgență sunați la 999 și cereți
cu poliția. Este gratuit să sunați la 999.
Este urgență dacă cineva este în pericol
sau o infracțiune serioasă are loc.
Pentru a vorbi cu poliția în alte situații
sunați la 101.

Aflați mai multe informații la
www.northyorkshire.police.uk
Spuneți poliției dacă cineva vă rănește,
amenință sau vă înspăimântă și credeți
că face asta pentru că sunteți din altă
țară, aveți o dizabilitate sau o religie
diferită. Acestea sunt numite ”Hate
Crime”. Este ilegal ți poliția dorește să
oprească aceste infracțiuni.
Este ilegal să fiți violent împotriva
oricărui membru din familie. Puteți primi
ajutor să vă mutați dacă cineva din
familia dumneavoastră este violent.
Sunați la linia de Asistență pentru
Violență în Familie oricând la numărul
0808 2000 247 sau la Poliție.

Serviciul Pompieri
Dacă sunteți într-o clădire care arde,
ieșiți afară dacă puteți și sunați la 999 și
solicitați Serviciul Pompieri. Dacă vedeți
o clădire în flăcări sau un incendiu afară
care este scăpat de sub control sunați la
999. Este gratuit să sunați la 999.

Condusul
Pentru a conduce în UK trebuie să aveți
un permis de conducere valabil.
Accesați secțiunea Automobile la
www.gov.uk pentru a afla dacă permisul
dvs. este valabil și cum să obțineți un
permis de conducere din UK.

Trebuie să aveți asigurare auto ce vă
acoperă pe dvs. pentru autoturismul pe
care î-l conduceți.
Trebuie să aveți taxa de drum pentru
autoturismul pe care îl conduceți și
certificat MOT (ITP) dacă mașina este
mai veche de 3 ani.
Puncte de reținut:
Conduceți pe partea stângă a drumului.
Acordați prioritate de dreapta la
sensurile giratorii.
Nu conduceți dacă ați consumat alcool
sau droguri.
Nu folosiți telefonul mobil atunci când
conduceți.
Nu depășiți limita de viteză.

Undeva să locuiți
Proprietarii privați și sociali închiriază
locuințe. Consiliile și Asociațiile pentru
Locuințe sunt proprietari sociali.
Consiliul Local vă poate da sfaturi dacă
aveți nevoie de o locuință.
Consiliul Local vă poate ajuta dacă
proprietarul vă hărțuiește sau dacă
proprietatea închiriată la privat nu este
un loc sigur și sănătos pentru a locui.

Consiliul Local ar putea să vă ofere mai
mult ajutor, dar asta depinde de statutul
dvs. de imigrare.
Uitați-vă la harta de la sfârșitul acestui
document pentru a afla în ce zonă a
districtului locuiți.
Taxă locală
Probabil v-a trebui să plătiți taxă locală
către Consiliul Local. Uitați-vă la harta
de la sfârșitul acestui document pentru a
afla în ce zonă a districtului locuiți.

Gunoiul
Consiliul Local v-a colecta regulat
gunoiul din afara casei dvs.. De
asemenea vor colecta gunoi care poate
fi reciclat. V-a trebui să introduceți
diferite tipuri de deșeuri în coșuri sau
containere diferite.
Întrebați un vecin sau Consiliul Local să
vă spună ce gunoi trebuie să puneți în
containere și când vor fi colectate.
Uitați-vă la harta de la sfârșitul acestui
document pentru a afla în ce zonă a
districtului locuiți.

Nu trebuie să aruncați gunoi pe stradă,
inclusiv chiștoace de țigări. Nu trebuie
să aruncați gunoiul nicăieri.

Uitatul la televizor
Trebuie să aveți o licență Tv pentru a
viziona sau înregistra programe TV.
Aveți nevoie de o licență Tv pentru a
viziona programe folosind un televizor,
calculator, telefon mobil, consolă pentru
jocuri, cutie digitală sau dispozitiv
înregistrare DVD/VHS.
Puteți plăti pentru licența TV în diferite
moduri, inclusiv la oficiul poștal. Pentru
a afla mai multe informații accesații
www.tvlicensing.co.uk
Înregistrarea unei nașteri
Dacă aveți un copil în UK trebuie să
mergeți la un Birou de Înregistrare
pentru a înregistra nașterea în termen
de 42 zile. Înregistrarea este gratuită.
Când faceți acest lucru ne puteți ruga să
vă spunem ce alte servicii trebuie să știe
de nașterea copilului dvs.
Sunați la Consiliul Județean la telefon
01609780780 pentru a afla unde este
cel mai apropiat Birou pentru a face o
programare sau accesați
www.northyorks.gov.uk

Ajutor cu copiii mici
Centrele pentru Copiii ajută părinții și
îngrijitorii copiilor sub 5 ani. Sunt locuri
bune pentru a întâlni oameni și pentru a
face prieteni.
Sunați Consiliul Județean la
01609780780 pentru a afla unde este
cel mai apropiat Centru Copiii sau
accesați www.northyorks.gov.uk
Școala
Toți copiii cu vârste între 5 și 17 ani
trebuie să meargă la școală. Majoritatea
copiilor încep școala când au 4 ani. Este
gratuit să mergeți la școală. S-ar putea
să fiți nevoiți să cumpărați o uniformă
școlară.
Consiliul Județean vă v-a ajuta să găsiți
o școală pentru copilul dvs.. Telefonați
la Consiliul Județean la nr. tel 01609
780780 sau accesați
www.northyorks.gov.uk
Ajutor cu îngrijirea socială
Unele persoane au nevoie de ajutor cu
viața de zi cu zi și pentru a fi în
siguranță. Copiii, persoanele vârstnice și
cu dizabilități ar putea avea nevoie de
ajutor.

Contactați Consiliul Județean la
01609780780 sau accesați
https://www.northyorks.gov.uk/socialcare-support pentru a afla mai multe
informații. Vă putem ajuta cu informații.
Uneori putem oferi sprijin sau să plătim
pentru ajutorul unor persoane.
Munca
Regulile pentru a munci în UK sunt
complicate. Angajatorii trebuie să
verifice că puteți munci. Cetățenii
Elvețieni și rezidenții din cea mai mare
parte a Spațiului Economic European
pot lucra în UK. De obicei, persoanele
din alte țări trebuie să aplice în cadrul
sistemului de puncte. Urmați acest link
pentru a afla mai multe informații
www.ukba.homeoffice.gov.uk
Pentru a lucra în UK aveți nevoie de un
Număr Național de Asigurare. Telefonați
la Jobcentre Plus la numărul 0345 600
0643 pentru a obține unul.
Telefonați la linia Asistență pentru
drepturile de plată și de muncă la nr. tel.
0800 917 2368 pentru a întreba de:






salariul minim pe economie
muncă în agricultură
agenții de angajare
ore de muncă
plasatori de muncă

Telefonați ACAS (serviciul de
consultanță, conciliere și arbitraj) la nr.

tel. 0300 123 1100 pentru a pune alte
întrebări legate de muncă și lege.
Linia de Asistență pentru Drepturile de
Muncă și Plată ți ACAS vă pot vorbi în
mai multe limbi.

Bani și Beneficii
Există reguli complicate despre cine
poate solicita beneficii. Regulile sunt
diferite pentru persoanele care se mută
aici din Spațiul Economic European și
pentru persoanele din alte țări. Regulile
se schimbă pentru unele persoane care
au muncit aici de ceva timp.
Dacă aveți permisiunea să locuiți aici,
dar vi s-a spus că nu aveți ”recurs la
fonduri publice”, nu puteți solicita cele
mai multe beneficii sau credite fiscale
sau să primiți ajutor cu costurile
locuinței. Există informații despre
beneficii la www.gov.uk
Puteți obține consultanță independentă
gratuită de la Birou Consultanță pentru
Cetățeni - CAB (Citizens Advice
Bureaux). Website-ul lor,
www.adviceguide.org.uk, are câteva
sfaturi în diferite limbi. De asemenea
puteți merge la Biroul CAB. Uitați-vă pe
website sau întrebați la bibliotecă pentru
a găsi un birou local. Puteți telefona
CAB la nr. tel. 03444 111 444. S-ar
putea să vi se spună să sunați la un alt
număr de telefon.

Harta zonei Consiliului Județean North Yorkshire care
prezintă limitele Consiliului Districtual

