
 #KirkleesWelcomes 
Közösen támogatjuk és ünnepeljük a migrációt 

Üdvözöljük Kirkleesben 
Colne Valley 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bevezetés 
 

Kirklees egy befogadó hely. Változatos 

közösségekkel rendelkezik és a világ 

számos tájáról élnek itt emberek. 

 

Kirklees Önkormányzata és partnereink, 

például a rendőrség, az egészségügyi 

szervek, az iskolák és a vallási alapú 

szervezetek biztosítani szeretnék a 

Kirkleesben újonnan letelepedők 

beilleszkedését. Szeretnénk, ha 

megismerkedne lakóhelye 

közösségével, és megkapná a szükséges 

támogatást új élete legjobb kezdéséhez, 

hogy fejlessze angol nyelvtudását és 

megvalósíthassa vágyait, akár új 

barátokat szeretne, akár új képesítést 

vagy állást. 

 

A csomag célja, hogy biztosítsa a 

szükséges információkat az új otthonában 

való élethez és a beilleszkedéshez Colne 

Valley körzetében, amely Marsden, 

Slaithwaite, Linthwaite, Golcar and 

Milnsbridge területét foglalja magában. 

Elmagyarázza, hogy milyen támogatások 

és szolgáltatások érhetők el helyben az 

Ön számára. Továbbá tartalmazza a 

támogatást nyújtó közösségi szervezetek 

adatait, hogy kapcsolati hálót 

alakíthasson ki. 
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1. Kirkleesről 
 

 

Kirklees Nagyvárosi Körzete az angliai 
West-Yorkshire megyének egy körzete. 
Lakossága (2011-ben) 422 500 fő, amely 
magában foglalja Batley, Birstall, 
Cleckheaton, Denby Dale, Dewsbury, 
Heckmondwike, Holmfirth, Huddersfield, 
Kirkburton, Marsden, Meltham, Mirfield 
és Slaithwaite városokat és falvakat. A 
körzet legnagyobb települése és 
közigazgatási központja Huddersfield. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Adatvédelem 
 

 

Minden alkalmazott, aki részt vesz az Ön támogatásában, tisztában van azzal, hogy a családjával 
és a lakóhelyével kapcsolatos információkat bizalmasan kell kezelni. 

A törvény szerint azonban vannak esetek, amikor az Ön hozzájárulása nélkül ki kell adnunk az 
adatait harmadik félnek. Ez nagyon ritkán fordul elő, például amikor: 

• Egy alkalmazott attól tart, hogy Ön kárt tehet önmagában vagy másokban 

• Az Ön által gondozott gyermek vagy fiatalkorú veszélyben van 

• A bíróság elrendeli, hogy közöljük az Ön adatait 

• Ha úgy érezzük, hogy mások veszélyeztethetik Önt. 

Kirklees 

M7
4 

Newcas
tle 

Carlis
le 

A
1 

Lak
e 
Distri
ct 

M
6 

Kend
al 

Yorksh
ire 
Dales 

North 

Yorksh

ire 
Moors 

M
6 

Yo
rk 

Bradford  
Leeds 

M62 
M61 

M1 Liverp
ool 

M62 Hull 

M18 

M18
0 Manchest

er 

Pea

k 

Distri

ct 

Sheffi
eld 

Nottingh
am Der

by 

Birmingham  
M6 

M
1 

A
1 

Le
ed

s 
B

ra
d

fo
rd

 
 

A
6

5
1 

M
6

0
6

 
A

5
8

 
M

6
2

1
 

B
ir

ke
n

sh
aw

 

2
6 

A
5

8
 

M
1 

H
al

if
ax

 
2

7 
A

6
4

9 

A
6

4
3 

M
6

2
 

M
6

2
 

B
ir

st
al

l 2
8 

29
  4

2 
A

6
2

9 
H

u
ll 

M
62

 
B
a
tl

e
y
 

2
5

 
A

6
5

3 
A

6
2

 
A

6
3

8 

2
4

 

L
in

d
le

y
 

A
6

4
0 

4
1 

A
6

4
1 

M
62

 
M

ir
fi

el
d

 
2

3 
A

6
3

8 

D
e
w

sb
u

ry
 

A
6

2
 

M
an

ch
es

te
r 

A
6

4
4 

K
ir

kh
ea

to
n

 

H
u

d
d

er
sf

ie
ld

 

A
lm

o
n

d
b

u
ry

 

G
o

lc
ar

 
4

0 
A

6
4

0 
S
la

it
h

w
a
i

te
 

Th
o

rn
h

ill
 

A
6

2
 

W
ak

ef
ie

ld
 

A
6

2
9 

A
6

4
2 

M
a
rs

d
e

n
 

O
ld

h
am

 
B

6
1

0
8

 
H

o
n
le

y
 

A
6

3
7 

K
ir

k
b
u
rt

o
n
 

3
9 

M
e
lt

h
a

m
 

P
ea

k 
N

at
io

n
a

l P
ar

k 
Sh

el
le

y 
A

6
3

6 

C
la

yt
o

n
 W

es
t 

A
6

3
5 

Sh
ep

le
y 

Sk
el

m
a

n
th

o
rp

e 
3

8 

H
o
lm

fi
rt

h
 

B
ar

n
sl

ey
 

D
e

n
b

y 
D

al
e

 
M

1 

A
6

3
5 

Sh
ef

fi
el

d
 

A
6

0
2

4 
A

6
1

6 

K
I
R
K
L
E
E

S
 

 

Kirklees 

 

M74 

 
Newcastle 
 

Carlisle 

 

A1 

 Lake 

District 

 

M6 

 

Kendal 

 

Yorkshire 

Dales 

 

North 

Yorkshire 
Moors 

 

M6 

 

York 

 

Bradford  
Leeds 

M62 
M61 

M1 

 

Liverpool 
 

M62 Hull 

M18 

M180 

 Manchester 

Peak 
District 

 

Sheffield 

 

Nottingham 

 Derby 

 

Birmingham  
M6 

 

M1 

 

A
1 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Az otthona és a 
biztonsága 

Szeretnénk, ha mindenki büszke lenne a közösségre, amelyben él, 
hogy mindenki boldogan, biztonságban éljen és jól kijöjjön 
egymással. Ha lehetővé tesszük az emberek számára, hogy aktívan 
részt vegyenek a környék életében és az őket érintő döntésekben, 
az erősebb közösségeket és összetartóbb körzetet eredményez. 

 

Fontos telefonszámok és információ 

Tel.: 999 - csak vészhelyzetben 

Amikor a 999 számot hívja, meg fogják kérdezni, hogy 
a rendőrségre, a tűzoltóságra vagy a mentőkre van-e 
szüksége. 

Rendőrség: A rendőrségnek van egy vészhelyzeti 
és egy nem vészhelyzeti telefonszáma. 
Csak akkor hívja a 999 számon a rendőrséget, 
ha életveszély vagy azonnali sérülés veszélye áll 
fenn. Például súlyos közlekedési baleset, 
támadás, súlyos rendháborítás vagy folyamatban 
lévő bűncselekmény esetén. 

Tűzoltóság: Veszélyes tűz esetén hívja a 
számot, amit nem tud önmaga kioltani. 

Mentőszolgálat: Akkor kérje a mentőket a 999 
számon, ha életveszély áll fenn (valaki nem kap 
levegőt, szívroham, haláleset kockázata). 

 

Tel.: 101 - nem vészhelyzeti 

Hívja a 101 számot, ha olyan bűncselekményt vagy egyéb 
aggályt szeretne bejelenteni, amely nem igényel 
sürgősségi elhárítást. Például, ha kárt tesznek 
tulajdonában, kisebb közlekedési baleset esetén vagy ha 
gyűlöletbűncselekményt lát vagy tapasztal. 

Ingatlan javítás és problémák 

Amennyiben önkormányzati ingatlanban 
él, és problémát szeretne bejelenteni, létre 
kell hoznia egy ‘My Kirklees’ fiókot, ahol 
megteheti a bejelentést. Lépjen a 
my.kirklees.gov.uk  oldalra. Azonban a 
sürgős javítások esetében hívja a 01484 
414800 vagy 01484 414850 (munkaidőn 
kívül) számot. 
További információért, például a 
panaszbejelentéshez lépjen ide:  
www.kirklees.gov.uk/council- housing  

Amennyiben magán ingatlanban él és 
problémája van a főbérlővel, például 
kilakoltatás vagy javítások elhanyagolása 
esetén 
forduljon az önkormányzat lakhatási 
csoportjához a www.kirklees.gov.uk/ 
homelessness oldalon vagy hívja a 01484 
414933 számot. 

 

Ha máshova szeretne költözni 

Ezen az oldalon reigisztrálhat 
önkormányzati ingatlanra: 
www.choosenmove.org.  uk  Az 
önkormányzati lakásokról és a 
regisztrációhoz szükséges dolgokról való 
tájékoztatást az előző weboldalon vagy  
a www.kirklees.gov. uk/housingregister 
oldalon találja, vagy hívja a 01484 416900 
vagy 01484 221350 számot. 

 

A közüzemi számlák 

További információkért a közüzemi 
számlákról, mint a gáz, a víz és az 
elektromos áram, kérjük, tekintse meg az 
Üdvözöljük az Egyesült Királyságban 
útmutatót az Ön nyelvén itt: 
www.gov.uk/government/publications/ 
welcome-a-guide-for-new-refugees 

Szemetes kukák és szemét 

Új otthonában Ön felelős a szemét és a 
hulladék kirakásáért. A háztartási 
hulladékot egy kisebb kukába fogja gyűjteni 
az otthonában, amelybe be kell helyezni 
egy szemeteszsákot. Ha ez a szemetes 
megtelik, helyezze a teli szemeteszsákot a 
kinti kerekes kukába. 

Két kerekes kukája lesz – egy szürke/fekete az 

általános szeméthez és egy zöld az 

újrahasznosítható hulladékhoz. Ezek az Ön 

otthona előtt lesznek, és a Kirklees Önkormányzat 

hetente felváltva kiüríti ezeket, pl. egyik héten a 

szürke szemetest, a másik héten a zöld 

szemetest. 

Fontos, hogy a szemetet a kerekes kukába 

helyezze, és ne melléje, mert nem fogják elvinni, 

és kártevőket is vonzhat. Ha úgy találja, hogy túl 

sok szemete van a kerekes kuka méretéhez 

képest, rendelhet nagyobbat vagy még egyet az 

önkormányzattól. 

Szürke/fekete kuka: Ebbe a kukába kerül az 
általános háztartási hulladék. 

Zöld kuka: Ebbe a kukába kerül az 
újrahasznosítható hulladék. 

A következő oldalon látható ábra 
megmutatja, mit helyezhet és mit nem a 
különböző kukákba. 

 

Nagyméretű hulladék 

A nagyobb méretű hulladékokat, mint például a 

tönkrement bútorokat vagy a kerti hulladékot 

elviheti az önkormányzat újrahasznosító telepére. 

Amennyiben nem tudja elvinni, hívja a 

szemétszállítást a 01484 414700 számon, hogy 

megszervezze az elvitelét vagy az interneten töltse 

ki a Kirklees Önkormányzat online kérelmét itt: 

www.kirklees. gov.uk/bulkywaste 
 

Illegális szemétlerakás 

Illegális szemétlerakás az, amikor olyan 
területre rakják le a szemetet, amely nem 
rendelkezik engedéllyel szemétlerakásra. Az 
illegális szemétlerakást jelentse itt: www. 
kirklees.gov.uk/flytipping 

http://www.kirklees.gov.uk/council-
http://www.kirklees.gov.uk/
http://www.kirklees.gov.uk/
http://www.choosenmove.org/
http://www.kirklees.gov/
http://www.gov.uk/government/publications/
http://www/


 
 

Tömegközlekedés 

Az eligazodáshoz fontos, hogy tudja használni a Google Maps alkalmazást. 

A vonat és a busz pályaudvar Huddersfield városközpontban található, míg a falvakban kisebb vasútállomások és 
buszmegállók vannak. 

 

Vonat 

Marsden Station, Station Road, 
Marsden, HD7 6AX 

Slaithwaite Station, Station Road, 
Slaithwaite, HD7 5EB 

Huddersfield train station, St. Georges 
Square, Huddersfield HD1 1JB 
J3 a szemben lévő térképen. 

A vonatjegyet megveheti a vasútállomáson 
vagy a www.thetrainline.com oldalon, az 
árakról többet megtudhat itt: www. 
thetrainline.com/railcard 

 

Busz 

Colne Valley falvaiban több buszmegálló is 
van, a fő Huddersfieldbe vezető útvonal a 
Manchester Road. 

Központi buszpályaudvar - Huddersfield 
Town bus station, Upperhead Row, 
Huddersfield HD1 2JN F2 a szemben lévő 
térképen 

Az utazás tervezéséhez és a jegyvásárláshoz 
segítséget kaphat a Huddersfield 
buszpályaudvar ügyfélszolgálati pultjánál 
vagy a www.wymetro.com oldalon 

 

Taxi 

Győződjön meg róla, hogy a taxi rendelkezik 
engedéllyel, a vezető pedig ‘Huddersfield 
Taxi’ azonosítóval rendelkezik. A 
Huddersfield Taxis appet letöltheti az App 
Storeból vagy a Google Playből. 

Egyes taxik taxiórát használnak, másokkal 
előre egyeztetheti a díjat. 

Mi kerül a szemetes kukába? 

Zöld kuka 

Ebbe a kukába kerül az újrahasznosítható 

hulladék, például: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

papír és karton 

újság, magazin, 

konzervdoboz 

italos doboz, üveg, 

műanyagpalack 

műanyag csomagolás (élelmiszer dobozok, tálak) 

aeroszolok 

 Szürke kuka  
Ebbe a kukába kerül az általános 
háztartási hulladék, például: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

ételmaradékok, konyhai 
hulladék 

pelenkák 

használt fólia, csipszes 

zacskó, polisztirol 

csomagolás 

műanyagzacskó 

Ezeket zacskó nélkül dobja a zöld 
kukába. 
(Ne helyezze szemeteszsákba, 

műanyagzacskóba) 

Minden nem újrahasznosítható hulladékot 
helyezzen szemeteszsákba, mielőtt kidobja. 

 
    

http://www.thetrainline.com/
http://www/
http://www.wymetro.com/


 

Magatartáskódex Kirkleesben és az Egyesült Királyságban 

Az Egyesült Királyságban vannak bizonyos viselkedési formák, amelyeket az embereknek be kell tartaniuk, valamint néhány 

törvényi szabály. Az alábbiakban talál néhány általános elvárást, valamint olyan törvényeket, amelyeknek következményei 

vannak, ha nem tartják be őket. 

Antiszociális viselkedés 

Az antiszociális viselkedés olyan dolgokat 
foglal magában, mint például: 

• Zajos viselkedés egyébként 

Kirklees Önkormányzat - Közös 

eredményeink 

 
Legjobb kezdet 

Udvariasság 

Udvarias, ha az emberek használják a 
„please” (kérem) és „thank you” 
(köszönöm) szavakat. Ha valaki az útjában 
van vagy segítséget szeretne, mondja, 
hogy „excuse me” (elnézést). Ha 
beleütközik valakibe vagy helytelen dolgot 
tesz, mondja, hogy „sorry” (bocsánat). 

 

Sorbanállás 

Ha egy szolgáltatásra vár, álljon sorba pl. a 
buszmegállóban vagy az üzletben. 

 

Időpontok 

Fontos, hogy pontosan betartsa az 
időpontokat. Ha 9:30am-10am időpontja 
van, az azt jelenti, hogy de. 9:30-kor 
kezdődik az időpont és fél órán át tart. 
Mindig tanácsos 5-10 perccel korábban 
érkezni. 

Ha késésben van, hívja fel az illetőt, akihez 
az időpontja szól és tájékoztatja, hogy mikor 
fog odaérni, valamint ellenőrizze, hogy az 
időpontra így is sor kerülhet-e. Egyes 
szervezetek nem fogják megtartani az 
időpontot, ha elkésik. 

Ha nem tud megjelenni, telefonáljon és 
törölje az időpontot vagy szervezze 
máskorra. 

 

Szemetelés 

Ne szemeteljen az utcán, ez törvénysértés. 
A városközpontban sok szemeteskuka van. 

Rasszista zaklatás 

A rasszista zaklatás törvénytelen. Amennyiben Önt 

megtámadják, megfélemlítik vagy sértegetik a bőrszíne, 

etnikuma, fajbeli hovatartozása, vallása vagy nemzeti 

származása miatt, Ön rasszista zaklatás áldozata. 

Rasszista zaklatásnak (gyűlöletbűncslekménynek) számít 

az is, ha rasszista dolgokat írnak a falra, vagy kárt 

tesznek tulajdonában. 

Amennyiben bármilyen zaklatást tapasztal, azonnal hívja 

a rendőrséget a 101, vagy ha közvetlen veszély fenyegeti 

a 999 számon. E-mailt is küldhet ide: 

Hatecrimes@kirklees.gov.uk  
 

Szabadság és kultúrák 

Nem elfogadható a női nemi szerv megcsonkítása, a 

kényszerházasság, a becsület alapú bántalmazás és 

családon belüli bántalmazás. Ez törvénybe ütközik, és a 

rendőrség kihallgatja, ha ezek bármelyikét elköveti. 

 

Családon belüli erőszak 

A családon belüli bántalmazás a következőket 

foglalhatja magában: kényszerítő kontroll, 

pénzügyi visszaélés, fizikai és pszichológiai 

bántalmazás, zaklatás és üldözés. 

Ha Ön családon belüli erőszak áldozata, hívja a 101, vagy 

ha közvetlen veszélyben van a 999 számot. Felveheti a 

kapcsolatot a Pennine Domestic Abuse Partnershippel is 

a 0800 0527222 telefonszámon. 

 

Szexuális beállítás 

Egyes kultúrákban a szexuális beállítás nem választható. 

Kérjük, értse meg, hogy a brit törvények tiszteletben 

tartják a személyes szabadságot, és minden Egyesült 

Királyságban élő személytől elvárjuk, hogy tiszteletben 

tartsa mások szexuális beállítását (meleg, leszbikus, 

biszexuális). Törvénybe ütközik és 

gyűlöletbűncselekménynek számít, ha valakit verbálisan 

vagy fizikailag bántalmaznak a szexuális beállítása miatt. 

csendes környékeken 

• Éjszakai zaj a házakból vagy kertekből, 
különösen 23:00 és 7:00 óra között 

• Fenyegető, részeg vagy durva 
viselkedés 

• Vandalizmus, falfirkálás és illegális 
poszterkihelyezés 

• Kábítószer eladás vagy vásárlás az 
utcán 

• Szemetelés és illegális szemétlerakás 

• Agresszív koldulás 

• Italozás az utcán 

• Tűzijáték gyújtás késő este 

• Autók elhagyása az utcán. 

Az antiszociális viselkedés 
bejelentéséhez hívja a 101-et vagy 
jelentse itt:  www.kirklees.gov.uk/ 
antisocialbehaviour vagy 
www.police.uk 

A gyermekek a legjobb kezdetet kapják az 
életben 

 

Jólét 

Kirklees lakossága olyan jól van, ahogy 
csak lehet, amilyen sokáig csak lehet 

 

Függetlenség 

Kirklees lakossága függetlenül él és saját 
életét irányítja 

 

Törekvés és eredmények 

Kirklees lakossága oktatás, képzés, 
munkavállalás és életreszóló tanulás útján 
éri el törekvéseit 

 

Fenntartható gazdaság 

Kirklees gazdasági növekedése 
fenntartható, és jó foglalkoztatást biztosít a 
közösségeknek és a vállalkozásoknak 

 

Biztonságos és összetartó 

A kirkleesi emberek összetartó 
közösségekben élnek, biztonságban 
érzik magukat, és biztonságban 
vannak 

 

Tiszta és zöld 

Az emberek Kirkleesben kiváló 
minőségű, tiszta, fenntartható és 
zöld környezetben élnek 

mailto:Hatecrimes@kirklees.gov.uk
http://www.kirklees.gov.uk/
http://www.police.uk/


 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. Egészség és 
Helyi kórházaink a Huddersfield Royal Infirmary (HRI) 

és a Calderdale Royal Infirmary (CRI) de lehet, 

Jólét és mentális egészség 

 
 

 
Jólét 

mentális egészség 
hogy Leedsben vagy Bradfordban kap időpontot. 

 

Látszerész 
Javasoljuk Önnek és családjának, hogy 

végezzenek szemvizsgálatot. Látszerész 

található Slaithwaiteben, Milnsbridgeben és 

Ha aggályok vannak az Ön vagy családja 

mentális egészségével és érzelmi jólétével, az 

azt jelenti, hogy nehezen tud megbirkózni a 

mindennapi kihívásokkal, vagy nincs kedve 

olyan dolgokhoz, amelyeket korábban 

élvezett. Idegesnek érezheti magát, lehet, 

hogy nem tud aludni és általában nem érzi 

úgy magát, mint szokta. Például: 
A National Health Service (NHS) biztosítja az egészségügyi ellátást az 
Egyesült királyságban, amelyet adókból finanszíroznak. Díjmentesen 
jogosult az NHS egészségügyi ellátására. Az ingyenes gyógyszerek, 
fogászati ellátás, szemvizsgálat és egyes szemüvegek megkapásához HC2 
űrlap szükséges (elérhető egyes gyógyszertárakban). 

 
Háziorvos (General Practice, GP) 

Fontos, hogy bejelentkezzen GP-hez, az ellátás ingyenes. Ha beteg 

vagy aggódik az egészsége vagy egy családtag egészsége miatt, 

keresse fel helyi orvosát, akit általános orvosnak (GP) hívnak. Egyes 

háziorvosok minden új beteget egészségügyi vizsgálatra hívnak. Ezt 

általában egy ápolónő végzi. Fontos, hogy részt vegyen ezen a 

vizsgálaton. Jobb, ha korábban érkezik. Ha tolmácsra van szüksége, 

akkor ezt az időpont egyeztetésekor jelezze a recepciósnak. Mondja 

el a személyzetnek, hogy milyen nyelven beszél, és a Big Word 

segítségével telefonos tolmácsot foglalnak. 

A helyi GP-t megkeresheti online itt: 
www.kirkleesccg.nhs.uk/your-health/find-a-local-service vagy ha 
nincs internet hozzáférése, forduljon a Welcome Mentor Service 
szolgálathoz, akik segítenek a helyi orvos megtalálásában és a 
bejelentkezésben. 

 
Mit tegyek, ha specialistára van szükségem? 

Általában a háziorvosa biztosítja egészségügyi ellátásának nagy 

részét, és eldönti, hogy konzultánst (szakorvost) kell-e felkeresnie, 

vagy kórházba kell-e mennie. 

Az Egyesült Királyságban mindenki várólistára kerül, miután 

beutalják egy szakorvosi klinikára. A kórház levélben értesíti az 

időpont részleteiről. Vegye fel a kapcsolatot 

a kórházzal, ha tolmácsra van szüksége, hogy elmehessen az 

időpontra. A problémától függően előfordulhat, hogy a kórházi 

időpontok távolabb lesznek az Ön lakóhelyétől. 

Azonban, ha van HC2-je, segítséget kaphat az utazási 

költségekhez. 

Huddersfieldben, különösen a városközpontban. 
 

Fogorvos 

Itt találhat fogorvost: www.nhs.uk/ service-

search/find-a-dentist. Fogorvoshoz időpontot kell 

foglalnia. Ha vészhelyzetről van szó, mert nagyon fáj a 

foga, szóljon a recepciósnak. Komolyabb fogászati 

beavatkozások esetén kórházba utalhatják. 

Ha nincs fogorvosa vagy nem otthon tartózkodik, hívja 

az NHS 111-et tanácsadásért, ahol megszervezik az 

ellátást, amennyiben sürgős ellátásra szorul. 

 

Gyógyszerész és receptek 

Felkeresheti a gyógyszerészt, hogy általános 

egészségügyi kérdéseket tegyen fel. A 

gyógyszerésztől vásárolhat gyógyszereket. 

Angliában vényköteles gyógyszerek költsége 

jelenleg 9,35 GBP darabonként. Ha többféle 

gyógyszert szed, gyógyszerenként kell 9,35 GBP-

t fizetnie. 

Egyes termékek, például a fájdalomcsillapítók 

olcsóbban vásárolhatók vény nélkül. 

Ha jogosult ingyenes NHS-receptekre, kérjük, 

jelölje be a megfelelő négyzetet a vény 

hátoldalán. A rossz négyzet bejelölése büntetés 

kiszabását vonhatja maga után. 

Az Ön felelőssége a díj megfizetése. A legközelebbi 

gyógyszertárt és egyéb hasznos információkat talál itt: 

www.nhs.uk/nhs-services/prescriptions- and-

pharmacies/pharmacies 

rossz hangulat, szomorúság, aggodalom vagy 

stresszes érzés az idő nagy részében, szorongás, 

öngyilkos gondolatok, rossz alvás, rémálmok, 

gyász érzés. 

Ha aggódik önmaga vagy egy családtagja miatt, 

kérjük, mindig beszéljen háziorvosával, ez 

teljesen bizalmas, és tanácsot és támogatást tud 

nyújtani Önnek. 

További információ: 

www.southwestyorkshire.nhs.uk/in-crisis, ahol 

megtalálható a 24 órás mentális egészségügyi 

segélyvonal, amit mindenki elérhet, aki be van 

jelentve háziorvoshoz Kirkleesben. A 

szolgáltatást a 

0800 183 0558 számon érheti el. 

További mentális egészségügyi szervezetek is 

vannak Huddersfieldben, például: 

Northorpe Hall: www.northorpehall.co.uk 

WomenCentre: www.womencentre.org.uk  

GP NHS support: kirkleesiapt.co.uk 

Amennyiben segítségre van szüksége, hogy 

bejelentkezzen vagy hozzáférjen a fenti 

szolgálatokhoz, forduljon egy dolgozóhoz, aki 

már foglalkozik Önnel, vagy hívja a Welcome 

Mentor Service szolgálatot a 07425 444566 

számon. 

http://www.kirkleesccg.nhs.uk/your-health/find-a-local-
http://www.nhs.uk/
http://www.nhs.uk/nhs-services/prescriptions-
http://www.southwestyorkshire.nhs.uk/in-crisis
http://www.northorpehall.co.uk/
http://www.womencentre.org.uk/


 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. Gyermekek és 
fiatalkorúak 
fejlődése 

Legjobb 
kezdet 

 
Ha terhes és segítségre van 

szüksége 

Hívja a 0300 304 5555 számot vagy 
menjen ide: 
www.thrivingkirklees.org.uk 

Jelentkezhet az egyszeri 500 GBP Anyasági 
segélyre itt: www.gov.uk/sure-start- 
maternity-grant 

Ha terhes, vagy négy éven aluli gyermeke van, a 
Healthy Start program segíthet alapvető 
élelmiszerek, például tej és gyümölcs 
beszerzésében. Jelentkezzen itt: 
www.gov.uk/healthy-start 

Újszülött babájának az anyakönyvezéséhez 
hívja a 01484 221030 számot vagy keresse fel 
ezt az oldalt: www.kirklees.gov.uk/ 
registerbirth. A védőnői csoportot a 0300 304 
5555 számon érheti el. 

Új nemzetközi letelepedők csoport 

(International New Arrivals Team, INAT) 

Az INAT támogatást nyújt gyermekeinek az 

iskolakezdéshez, és segít megérteni az Egyesült 

Királyság oktatási rendszerét. 

Kétnyelvű támogató dolgozókból álló csoport 

vagyunk, és az angolt második nyelvként beszélő 

gyermekeket (2-től 18 éves korig) és családokat 

támogatjuk az oktatásba való beilleszkedésben 

(óvoda, iskola vagy kollégium), és más 

szolgáltatásokhoz is kapcsolódunk az igények 

kielégítése érdekében. 

Mi: 

• Kétnyelvű dolgozót jelölünk ki időben 

korlátozott integrációs támogatáshoz. 

• Támogatást nyújtunk az 

óvodai/iskolai/főiskolai helyekre történő 

jelentkezéshez, és a felvételi eljáráshoz. 

• Tolmácsolást biztosítunk gyermeke 

beiratkozási találkozóján, hogy megértse 

az iskolák elvárásait, szabályzatait és 

iskolalátogatási eljárásait. 

• Támogatást nyújtunk az otthon és az 

iskola közötti kommunikációban. 

• Ingyenes iskolai étkezést és iskolai 

egyenruhát igényelünk 

• Szükség esetén beutalót/irányítást adunk 

más szolgálatokhoz 

Az ess.inat@kirklees.gov.uk  e-mail címen kérhet 

támogatást, vagy hívja az üzleti támogatási 

csapatot a 01484 221919 telefonszámon, adja 

meg adatait, és kérjen visszahívást. A csoport 

igyekszik két napon belül válaszolni a hétvége 

kivételével, amikor zárva van az iroda. 

Az oktatásról az önkormányzat honlapján talál 

további információt: www.kirklees.gov.uk/schools 

Ha gyermekének speciális oktatási igénye van, 

kérjük, látogasson el a helyi ajánlatok oldalra, ahol 

fordítási és hallgatási lehetőséget talál: 

www.kirkleeslocaloffer.org.uk 

Gyermeknevelés és 

gyermekekkel való bánás 

Gyermekét nem hagyhatja egyedül, mindig 
felelős felnőttnek kell felügyelnie. A 
Gyermekjogi törvény értelmében 
törvénybe ütközik a gyermekek 
elhanyagolása és fizikai, szexuális vagy 
érzelmi bántalmazása. 

Minden iskolaköteles korú 
gyermeknek rendszeresen iskolába 
kell járnia. 

Amennyiben aggodalmai vannak egy 
gyermekkel kapcsolatosan, hívja a 
Gyermekvédelmet a 01484 456848 
telefonszámon, vagy munkaidőn 
kívül a 01484 414933 telefonszámon. 

     

http://www.thrivingkirklees.org.uk/
http://www.gov.uk/sure-start-
http://www.gov.uk/healthy-start
http://www.kirklees.gov.uk/
http://www.kirklees.gov.uk/
mailto:ess.inat@kirklees.gov.uk
http://www.kirklees.gov.uk/schools
http://www.kirkleeslocaloffer.org.uk/


 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. Angol 
nyelvtanulás és -
fejlesztés 

 
 

Törekvés és eredmények 
 
 

Angol óra = ESOL (English for Speakers of Other 

Languages, angol más nyelvet beszélőknek) 

Nagyon fontos megtanulni angolul, és segít, hogy beilleszkedjen új 
életébe és önálló életet élhessen. Lehetővé teszi, hogy önállóan 
menjen orvoshoz, segítse gyermekeit az iskolában, és segít munkát 
szerezni vagy tovább tanulni. 

Ingyenes angol nyelvoktatásra jogosult, ha munkanélküli és 
munkát keres. Mielőtt csatlakozik egy csoporthoz, a tanár ellenőrzi 
fogja a szintjét, és többet megtud Önről, hogy olyan csoporthoz 
csatlakozhasson, amely Önhöz hasonló szinten van, és amely 
megfelel az igényeinek. Az órák nagyon szórakoztatóak lehetnek, 
és itt másokkal is találkozhat és barátkozhat. 

Kirklees közössége sokszínű, a lakosok sokféle nyelven beszélnek. 
Az angol tanulás lehetővé teszi az emberek számára, hogy egy közös 
nyelvet használjanak, ami lehetőséget nyújt a beilleszkedésre, a 
fejlődésre és az előrelépésre. El kell végeznie egy felmérést, hogy a 
megfelelő szintű tanfolyamon kapjon helyet. A felmérés a This Way 
4 English (TW4E) segítségével végezhető el. Kérjen időpontot e-
mailben thisway4english@tslkirklees.org.uk  vagy telefonon 01484 
519053. 

A felmérést követően a TW4E csapata kijelöl Önnek egy csoportot. 
Az ESOL nyelvórák a helyi főiskolán, könytárakban, iskolákban és 
közösségi központokban elérhetők. Itt talál további információt az 
Ön közelében elérhető tanfolyamokról: 
www.learningenglish.org.uk 

mailto:thisway4english@tslkirklees.org.uk
http://www.learningenglish.org.uk/


 
 
 
 
 
 
 

 
 

7. Felnőttképzés 
és 
munkavállalás 

 
 

Törekvés és eredmények 

 
Felnőttképzés 

Erősen ösztönözzük a felnőtképzést, és 
számos különféle tanfolyam áll 
rendelkezésre. 

A főiskolák, felnőttoktatási szolgáltatók és 
más oktatási intézmények az Ön környékén 
teljes és részmunkaidős felnőttoktatási 
lehetőségeket kínálnak. Ezek lehetnek 
tanfolyamok, műhelyek vagy online képzés 
számos témában, beleértve a munkaköri 
képzést is, valamint személyes fejlődést 
szolgáló tanfolyamokat, mint például 
informatika, kertészkedés, kézművesség és 
jólét. 

Egyes tanfolyamok kifejezetten a szülők és 
családok támogatására szolgálnak. Ezek a 
tanfolyamok többnyire napközben, este és 
hétvégén elérhetők. Egyes tanfolyamok, például 
az írás-olvasás és a számtan, ingyenesek, mások 
pedig fizetősek, így lehet, hogy a felnőtteknek 
részben vagy egészben hozzá kell járulniuk a 
költségekhez. 

További információért tekintse meg a 
www.kirklees.gov.uk/beta/ employment-
information/covid19-employment- work-
support.aspx oldalt. Ha nincs internet 
hozzáférése, kérjük, forduljon a This Way 4 
English Programhoz a 01484 519053 számon. 

A National Career Services is segíthet a 
képzésben, hogy munkát találjon, a 
következő oldalon: 
nationalcareers.service.gov.uk 

Az Ön bevétele 
Amennyiben Ön menedékkérő, a Mears 
előrefizetett kártyán küldi Önnek a 
heti/havi fizetését. 

Amennyiben Ön menekült, nagyon fontos 
a mindennapi életben, hogy bankszámlája 
legyen. 

Ha bankszámlára szeretne jelentkezni, 
fontos, hogy a megfelelő 
dokumentumokkal rendelkezzen, 
személyazonosító okmányt és a lakcímet 
bizonyító iratot is beleértve. 

Miután postán megkapja bankszámlalevelét, 
kapni fog egy bankkártyát. Ezenkívül kap egy 
négyjegyű „PIN-t” (személyi azonosítószám), 
amelyet megváltoztathat egy emlékezetes 
számra. Minden kártyatranzakcióhoz 
használnia kell a PIN-kódot. 

A legtöbb üzlet lehetővé teszi a kártyával 
történő fizetést, amit lehet érintés nélküli 
fizetés is, ahol nem kell PIN-kódot 
használnia a 100 GBP alatti tranzakciókhoz. 
A kártya segítségével ATM-ből is felvehet 
készpénzt, ehhez meg kell adnia a PIN 
kódot. 

Foglalkoztatás és képzés 

A munkavállaláshoz fejlesztenie kell angol 

nyelvtudását, hogy tudjon kommunikálni az 

emberekkel. Az előző részben elmagyaráztuk, 

hogyan kezdheti el az ESOL tanfolyamot. További 

országos információkért tekintse meg az Egyesült 

Királyság üdvözlő útmutatóját az Ön nyelvén: 

www.gov.uk/government/publications/ 

welcome-a-guide-for-new-refugees 
 

Job Centre Plus (JCP) 

Az állami jóléti (ellátási) rendszer olyan 

szabályokból és előírásokból áll, amelyeket be 

kell tartani, hogy továbbra is megkapja a pénzt. A 

JCP munkaügyi előadója elkészíti az Ön 

kötelezettségvállalásait, amelyeket be kell 

tartania. A kötelezettségvállalás célja, hogy 

megértsék az Ön akadályait, és tervet 

készítsenek, hogy megtehesse a szükséges 

lépéseket az előrelépés és a jobb 

foglalkoztathatóság érdekében. 

A JCP számos szervezettel közösen segít Önnek 

megszerezni a szükséges képzéseket és 

tanfolyamokat. A szolgáltatások felhasználásával 

a megfelelő segítséghez és támogatáshoz 

irányítják Önt. A tanfolyamok és képzések a 

következőket tartalmazzák: 

• ESOL 

• Informatika 

• Önéletrajz és kísérőlevelek 

• Foglalkoztathatóság – tartalmazza a 

fentieket és állásinterjúk tanácsadást 

• Ügyfélszolgálat 

• Kiskereskedelem. 

A JCP a Castle House, Market Street, 

Huddersfield HD1 2NE címen található, hétfőtől 

szombatig 9 és 17 óra között tart nyitva. 

Számos egyéb szolgáltatás is elérhető 

Kirkleesben a munkakezdés elősegítéséhez, 

valamint a JCP: 

• Works Better: www.worksbetter.co.uk 01484 

221000 

• Horton Housing: 01484 300744 

• Connecting Opportunities: 0113 3788 700 

  

http://www.kirklees.gov.uk/beta/
http://www.gov.uk/government/publications/
http://www.worksbetter.co.uk/


 
 
 
 
 
 
 

 
 

8. Önkéntes munka 
 

 

Törekvés és eredmények 
 

Az önkéntes munka azt jelenti, hogy fizetés nélkül tölti az idejét 
egy személy, hely vagy szervezet megsegítésével. A legtöbb 
önkéntes tevékenységet jótékonysági szervezet, közösségi 
csoport vagy közügyi szerv, például a Kirklees Önkormányzat 
vagy az egészségügyi szolgálat (NHS) szervezi. Kertész, varró, 
futó vagy festő csoportokban önkénteskedhet. 

Az önkéntesség nagyszerű módja lehet: 

• az új készségek elsajátításának 

• az angol nyelvtudás fejlesztésének 

• az új emberekkel való megismerkedésnek 

• a munkatapasztalat szerzésnek 

• az életben célt találni 

• a fizikai és mentális egészség javításának 

• a pozitív változás létrehozásának mások megsegítése által. 

A TSL Kirklees önkéntesek webhelyén önkéntes munkát 
kereshet és jelentkezhet rá Kirkleesben: 
volunteering.tslkirklees.org.uk/opportunities 

A volunteer@tslkirklees.org.uk  e-mail címen vagy a 
01484 519053 telefonszámon kérhet időpontot. 

mailto:volunteer@tslkirklees.org.uk


 
 
 
 
 
 
 

 
 

9. Hit és 

istentisztelet 
 

 

Biztonságos és 
összetartó 

 
Nagy-Britannia több vallású társadalom, amelyben 
mindenkinek joga van a vallásszabadsághoz. Bár Nagy-
Britannia történelmileg keresztény társadalom, a 
polgárokat arra buzdítják, hogy toleránsak legyenek mások 
vallási meggyőződése, illetve ennek hiánya iránt. Érdekes 
tény, hogy az Egyesült Királyságban és Kirkleesben az 
emberek 25%-a mondaná azt, hogy egyáltalán nincs hite. 

Bár Nagy-Britanniában a vallásos hit túlnyomórészt 
keresztény, a világ legtöbb vallását gyakorolják az 
országban. Nagy muszlim, hindu, zsidó és szikh 
közösségek, valamint kisebb bahá’í közösségek, 
buddhisták, Jehova Tanúi, dzsainisták és zoroasztriánusok, 
valamint új vallási mozgalmak követői is vannak az 
országban. Ez a sokszínűség Kirkleesben is szembetűnő. 

Kirkleesben az emberek 17%-a muszlim, és több mint 50, 
erre a célra épített mecsetben imádkoznak. Egyes iszlám 
közösségek rádión sugározzák az imára való felhívást, 
amelyet a muzulmánok otthonukban és munkahelyen egy 
kis vevőkészülék segítségével foghatnak. A nők máshol 
imádkoznak, mint a férfiak, általában van számukra 
elkülönített terület. Az összes mecsetben minden nap 
tartanak közös imát és istentiszteletet. A z Egyesült 
Királyságban minden muszlim mecsetbe megy minden 
pénteken. Huddersfieldben van egy Ahmadiyya Muszlim 
Egyesület is. 

Az alábbiakban szervezetek bármilyen származású és 
vallású személyt szívesen látnak: 

• Reach project: www.newnorthroad.org.uk/Reach 

• 611: www.huddelim.org.uk/611 

• Közösségi templom: www.cchud.co.uk 

• Kvékerek: www.huddersfieldquakers.org.uk  

Helyi istentiszteletek: 

Alábbiakban néhány helybéli istentisztelet helyét 
találja: 

 

Golcar 

Baptista kápolna, 4 Chapel Lane, HD7 4HZ 

Providence Metodista Templom, The Manse, 213 
Scar Lane, HD7 4AU 

St Bartholomew’s Templom, 59 Station Road, HD7 

4ED St John the Evangelist, Church Street, 

HD7 4PX 

Linthwaite 

Christ Church, 6 Church Lane, HD7 5TA 

Jehova Tanúi Királyság-terme, Waingate, HD7 
5NR 

Linthwaite Metodista Templom, Stones Lane, HD7 
5PD 

Longwood 

St Mark’s Templom, 313 Vicarage Road, 

HD3 4HJ 

Marsden 

St Bartholomew’s Templom, Church Lane, 

HD7 6DJ 

United Church, Peel Street, HD7 6BR 

Outlane 

Metodista Templom, New Hey Road, HD3 3FH 

St Mary Magdalene Templom, New Hey Road, HD3 
3YP 

Slaithwaite 

Holy Family Templom, Commercial Street, HD7 5JZ 

St James Plébániatemplom, The Vicarage, Station 
Road, HD7 5AW 

Egyéb fontos kapcsolódó szolgálatok: 

A születések, házasságok és elhalálozások 
bejelentéséhez menjen az anyakönyvi hivatalba: 
Huddersfield Register Office, Huddersfield Town Hall, 
Ramsden Street, Huddersfield, HD1 2TA. 

A részletek a www.kirklees.gov.uk/ register-
offices oldalon találhatók, vagy hívja a 01484 
221030 számot. 

 

Muszlim temetési szolgálat 

A Sher Azam Funeral Director temetési szolgáltató 
mindenki számára elérhető, bár Bradfordban van a 
székhelyük, más városokban is nyújtanak 
szolgáltatást. 

A címük: Try Mills, Preston Street, Bradford BD7 1JE or 
call 01274 780056. 

http://www.newnorthroad.org.uk/Reach
http://www.huddelim.org.uk/611
http://www.cchud.co.uk/
http://www.huddersfieldquakers.org.uk/
http://www.kirklees.gov.uk/


 
 
 
 
 
 
 

 
 

10. A helyi 
közösség 

 
 

Függetlenség 

 
Bevásárlás 

Huddersfieldben számos különféle üzlet és 
szupermarket van, ahol megvásárolhatja a szokásos 
háztartási cikkeket és élelmiszereket. A Colne Valley 
falvaiban számos kisebb üzlet és független üzlet is 
található, amelyek sokféle árut és szolgáltatást kínálnak. 
Menjen a faluközpontba, hogy meglássa, mi érhető el 
helyben. 

A szupermarketek nagy üzletek, ahol saját márkájú és 
márkás élelmiszereket, piperecikkeket, babacikkeket, 
néha ruhákat és elektromos cikkeket is vásárolhat. 
Tekintse meg a „specialista sorokat”, ahol a világ minden 
tájáról árulnak nemzetközi élelmiszereket. Sok 
szupermarket árul halal húst. 

A szupermarketekben gyakran vannak olyan ajánlatok, 
mint a „Kettőt egy áráért” vagy „Hármat kettő áráért”. 
Egyes szupermarketek drágábbak, pl. a Sainsbury's és a 
Tesco. Olcsóbb alternatíva az Aldi és a Lidl. 

Érdemes vásárolni néhány „bevásárlótáskát” a 
bevásárláshoz, mivel a szupermarketekben mostantól 
5 pennyt kell fizetni minden nejlonzacskóért. 

Huddersfieldben számos üzlet található, ahol kurd 
ételeket és összetevőket árulnak, valamint kurd 
éttermek és kifőzdék is vannak. 

 

Kültéri piac 

Huddersfield városközpontban van egy szabadtéri piac 
minden hétfőn, csütörtökön és szombaton reggel 9 és 
délután 4 óra között. A piacon sok stand van, ahol 
mindent megtalál, amire szüksége van a friss zöldség-
gyümölcstől a szöveteken és barkácsárun át a háztartási 
cikkekig. Vannak olyan standok is, ahol nemzetközi 
ételeket kóstolhat meg a Thai konyhától a hagyományos 
Fish & Chipsig. 



 

 

Tevékenységek 

Kirkleesben rengeteg tevékenységet végezhet. 
Huddersfieldben és a Colne Valleyben számos 
kültéri terület található a helyi sétákhoz és a 
családok szabadidős tevékenységeihez. Néhány 
ingyenes, néhányért fizetni kell. A részleteket az 
Önkormányzat weboldalán találhatja: 
www.kirklees.gov.uk/events 

 

Parkok 

Greenhead Park könnyen elérhető 
Huddersfieldben, míg a Beaumont Park 
egy díjnyertes park Crosland Moor 
közelében. A Colne Valleyben kisebb, de 
éppolyan szép parkok találhatók a 
falvakban. 

A Colne Valleyt tőzeges terület veszi körül és 
a völgy közepét a Huddersfield Narrow 
csatorna szeli át. Ha a tőzeges területen 
kirándul, felhívjuk figyelmét, hogy tilos tüzet 
gyújtani a területen. 

 

Sportolás 

A Kirklees Active Leisure létesítmény 
Slaithwaiteben többféle foglalkozást kínál, 
valamint uszodával és edzőteremmel 
rendelkezik. A Huddersfield Leisure Centre 
és a John Smiths’ Stadium Huddersfieldben 
nagyobb létesítmények, ahol többféle  
tevékenység elérhető. További információ: 
www.kal.org.uk 

A Holme Valley legtöbb falujában található 
focipálya, krikettpálya, teniszpálya és kültéri 
bowling pálya. 

Huddersfieldben görkorcsolyázásra és 
golfra is van lehetőség. 

 

Művészet 

Huddersfield városközpontban művészeti 
galéria, múzeumok, mozi és színház is 
található. 

 

Gyermekek/családok 

Játszóterek, kalandjátszóterek, beltéri 
játszóterek, farmok, közösségi központok, 
ifjúsági létesítmények, bowling, mozi 
lézerzóna, Kingsgate Bevásárlóközpont. 

 
 

Nehéz lehet megtalálni a helyeket, és segítségre lehet 
szüksége a tevékenységek és lehetőségek eléréséhez. 
Kirkleesben befogadási mentoraink vannak, akik sok 
különböző nyelven beszélnek és segíthetnek Önnek. 
Legtöbbjük valaha ott tartott, mint most Ön is, 
újonnan érkezett Kirkleesbe, és a legtöbbet szerette 
volna kihozni a rendelkezésre álló lehetőségekből. 

Ha fel szeretné venni a kapcsolatot a 
Welcome Mentorokkal, küldjön e-mailt a 
welcomementors@tslkirklees.gov.uk címre 
vagy hívja a 07425 444566 számot. 

Ha adott foglalkozásokat szeretne gyermekei számára, 
a Kirklees Youth Alliance és partnerei számos 
tevékenységet kínálnak: 
www.facebook.com/KirkleesYouth 

A Colne Valleyben elérhető tevékenységekhez 
csatlakozzon: 
www.facebook.com/groups/ColneValleyYouth 

 
 

 

 

Marsden Moor 

 

 

Greenhead Park 

Könyvtárak 

A kirkleesi könyvtárak szeretettel várják a 
gyermekeket és fiatalokat és családjaikat 
minden korosztályban. Rengeteg forrás, 
sok szórakoztató tevékenység és esemény 
áll rendelkezésre. 

A könyvtárak számos ingyenes 
szolgáltatást kínálnak, beleértve a digitális 
hozzáférést, könyv, DVD és CD 
kölcsönzést, hozzáférést a világ 
médiájához, valamint tanulási és kreatív 
lehetőségeket. 

Számítógép és internet hozzáférés is van - 
ingyenesen használható a könyvtár tagjai 
vagy megfelelő azonosítóval rendelkező 
látogatók számára. A 16 év alatti 
gyermekek és fiatalok számára szükséges 
a szülő, gyám vagy gondviselő írásbeli 
hozzájárulása. További információ a 
www.kirkleeslibraries.co.uk/libraries-of- 
sanctuary oldalon. 

 

Alábbiakban néhány menedéket nyújtó 
helybéli könyvtár elérhetőségeit találja: 

 

Golcar Library 

12 Town End 
Golcar 
Huddersfield 

HD7 4QD 
 

Marsden Library 

Mechanics Hall 
Peel Street 
Marsden 
HD7 6BW 

 

Slaithwaite Library 

Slaithwaite Twon Hall 8 
Britannia Road 
Slaithwaite 
HD7 5HG 

 

A Milnsbridge Village Hallban is van egy 
könyvtár, azonban ezt nem Kirklees 
önkormányzata üzemelteti. 

A könyvtárba való bejelentkezés könnyű és 
ingyenes. A kezdéshez lépjen a 
www.kirkleeslibraries.co.uk oldalra, vagy 
menjen el a könyvtárba. 

Jogi tanácsadás 

Ha Ön menekült vagy menedékkérő, és 
jogi tanácsra van szüksége, forduljon ide: 

 

Kirklees Citizens Advice & Law Centre – 

Jogi tanácsadás Kirkleesben 

Honlap: kcalc.org.uk Tel.: 
0808 278 7896 

 

DASH: HuddsDash – Destitute Asylum 

Seekers Huddersfield (nyomorgó 

menekültek Huddersfield) 

Honlap: huddsdash.org 
Telefon:  07702 382647 vagy 07926 457599 

 

 

Végül, itt talál további információt 
az életről az Egyesült Királyságban 

az Ön nyelvén: 

www.gov.uk/government/publications/welcome-a- 
guide-for-new-refugees 

 
 

Reméljük, élvezni fogja a kirkleesi Colne Valley 
területén töltött idejét. Szeretnénk, ha boldogulna, 
haladna és boldog lenne. 

 

Sok szerencsét! 

http://www.kirklees.gov.uk/events
http://www.kal.org.uk/
http://www.kal.org.uk/
http://www.kal.org.uk/
http://www.kal.org.uk/
mailto:welcomementors@tslkirklees.gov.uk
http://www.facebook.com/KirkleesYouth
http://www.facebook.com/groups/ColneValleyYouth
http://www.kirkleeslibraries.co.uk/libraries-of-
http://www.kirkleeslibraries.co.uk/
http://www.gov.uk/government/publications/welcome-a-
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Kirklees 
Közösen támogatjuk és ünnepeljük a migrációt 

 
 

 

Kirklees egy befogadó közösség, amely ismeri a 
migráció előnyeit és épít azokra. 

 

www.kirklees.gov.uk 

 
Kirklees Önkormányzat - @liveinkirklees 

 

@KirkleesCouncil 

@KirkleesCI 

@Kirkleeswelcomes 
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