
 

 
  

 

 

#Kirkleesvasaluta 
Lucram împreună pentru a sprijini și a sărbători migrația 

Bine ati venit in Kirklees 
Huddersfield 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducere 
 

 

Kirklees este un loc primitor. Are 

comunități diverse și există oameni 

în Kirklees din multe părți diferite ale 

lumii. 

Primăria Kirklees și partenerii noștri, cum ar fi 

poliția, sănătatea, școlile și organizațiile bazate 

pe credință doresc să se asigure că cei nou 

sosiți Kirklees isi gasesc locul. Vrem să 

înțelegeți comunitatea locală în care locuiți, să 

primiți sprijinul de care aveți nevoie pentru cel 

mai bun început în noua viață, progresand 

abilitățile de limbă engleză și atingerea 

aspirațiilor, fie că este vorba de a-ți face noi 

prieteni, de a progresa în învățarea de noi 

abilități sau de a obține un loc de muncă. 
 
 

Scopul acestui pachet este de a vă 

oferi informațiile de care aveți nevoie 

pentru a vă ajuta să locuiți și să vă 

instalați în noua dvs. casă din 

Huddersfield. Acesta vă va explica 

asistența și serviciile care vă sunt 

disponibile la nivel local. Acesta va 

include, de asemenea, detalii despre 

organizațiile comunitare care vă pot 

sprijini să dezvoltați o rețea de 

contacte în Huddersfield. 
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1. Despre Kirklees 
 

Districtul metropolitan din Kirklees este un cartier 

din West Yorkshire, Anglia. Are o populație (2011) 

de 422.500 și include orașele și satele Batley, 

Birstall, Cleckheaton, Denby Dale, Dewsbury, 

Heckmondwike, Holmfirth, Huddersfield, 

Kirkburton, Marsden, Meltham, Mirfield 

și Slaithwaite. Huddersfield este cea mai mare 

așezare a districtului și este centrul administrației 

Consiliului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Confidentialitate 
 

 

Toți membrii personalului care sunt implicați în sprijinul dumneavoastră sunt conștienți de faptul 

că informațiile despre familia dumneavoastră și locul în care locuiți trebuie păstrate 

confidențiale. 

Cu toate acestea, legea prevede că este posibil să fim nevoiți să dezvăluim informațiile 

dumneavoastră unei terțe părți fără consimțământul dumneavoastră. Acest lucru se face foarte 

rar, în cazurile în care: 

• Un membru al personalului este îngrijorat că vă puteți face rău dvs. sau altora 

•  Un copil sau tineri din grija dumneavoastră sunt în pericol 

• O instanță de judecată ne cere să vă dezvăluim informațiile 

• Dacă simțim că ați putea fi în pericol de la alții. 
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3. Casa ta si sentimentul 
de siguranta 

 

 

Ne dorim ca toți să fie mândri de comunitățile în care trăiesc, 

să se simtă fericiți, să fie în siguranță și să se înțeleagă bine. 

Permiterea oamenilor să se implice activ în cartierele lor și în 

deciziile care îi afectează va crea comunități mai puternice și 

un district mai coeziv. 

 

Numere și informații importante 
 

Apelați: 999 - numai în caz de urgență 

Când suni la 999, te vor întreba dacă ai nevoie de 

poliție, pompieri sau ambulanță. 

Politie: Există două numere de poliție, unul 

pentru urgență și unul pentru non-urgență. 

Poliția ar trebui să fie chemată la 999 numai 

atunci când există un pericol pentru viață 

sau un risc de rănire iminent. Exemplele 

includ accidente rutiere grave, atacuri, 

tulburări grave sau o infracțiune în curs. 

Pompieri: Sunați la acest număr dacă există 

un incendiu periculos pe care nu îl puteți 
stinge singur în siguranță. 

Ambulanta: Sunați la 999 și cereți ambulanța în 

cazul în care există un risc de viață (cineva nu 
poate respira, infarct, pericol de moarte). 

 

Apelați: 101 – non-urgență 

Ar trebui să sunați la 101 pentru a raporta infracțiuni 

și alte preocupări care nu necesită un răspuns de 

urgență. De exemplu, proprietatea dvs. a fost 

deteriorată, o coliziune minoră în trafic sau ați văzut 

sau ați experimentat o infracțiune motivată de ură. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

Reparații și probleme la proprietate 

 
Daca locuiti intr-o casa de council și doriți să 

raportați o reparație, trebuie să creați un 

cont „My Kirklees” și să o raportați de 

Containerele mobile si gunoiul 
În noua ta casă vei fi responsabil pentru eliminarea 

gunoiului și a deșeurilor. Vă veți colecta deșeurile 

menajere coșul mai mic din interiorul casei dvs., 

acolo.Accesati my.kirklees.gov.uk Cu toate care trebuie să aibă un sac menajer de gunoi. 

acestea, pentru reparații urgente puteți 

apela 01484 414800 sau 01484 414850 (în 

afara orelor de program). Pentru mai multe 

informații, cum ar fi reclamații, vă rugăm să 

vizitaț www.kirklees.gov.uk/council- housing 

Daca locuiti intr-o proprietate privata și 

aveți o problemă cu proprietarul astfel 

ca notificare de evacuare sau reparatii 

care nu sunt rezolvate puteti contacta 

echipa de locuinte a consiliului la 

www.kirklees.gov.uk/ homelessness ori 

sunati la 01484 414933. 

 
Daca vrei sa te muti cu  casa 

Puteți folosi acest site pentru a vă înregistra 

la casa de consiliu www.choosenmove.org. uk 
Alte informații referitoare la locuințele 

comune și ce trebuie să știți înainte de a vă 

înregistra pot fi găsite pe site-ul anterior sau 

la adresa www.kirklees.gov. uk/    

housingregister, ori sunati la 01484 416900 ori 
01484 221350. 

 
Facturile dvs. de utilitati 

Pentru mai multe informatii despre 
facturile dvs. ,cum ar fi 
gaz,apa,electricitate, va rugam sa 
consultati ghidul de bun venit in Marea 
Britanie in limba dvs. la 
www.gov.uk/government/publications/ 
welcome-a-guide-for-new-refugees  

Odată ce coșul este plin, transferați sacul menajer 

plin in containerul de gunoi mobil. 

Veți avea două containere mobile de gunoi – 

unul gri/negru pentru gunoiul general și unul 

verde pentru reciclare. Acestea vor fi în afara 

casei dvs.și sunt golite săptămânal de consiliul 

Kirklees prin irotație, de ex. prima săptămână 

container gri, a doua săptămâna container verde. 

Este important sa va puneti gunoiul in 
interiorul containerului mobil de gunoi si nu 
langa el, deoarece nu vor fi luate si ar putea 
atrage daunatori. Dca aveti prea mult gunoi 
pentru dimensiunea containerului mobil, 
poate fi comandat de la primarie un altul 
mai mare sau suplimentar. 

C o n tai n e r u l g ri /n e g r u :  A c e s t 
container este pentru deseuri menajere 
generale 
Containerul verde: Acest container cu roti 
este pentru deseuri reciclabile 
Graficul de pe pagina următoare vă 

spune ce puteți și ce nu puteți pune 

containerele de diferite culori. 
 

Deseuri voluminoase 

Daca aveti deseuri mai mari,cum ar fi 
mobilier spart sau deseuri de gradina,le 
puteti duce la unul dintre locurilr de 
reciclare ale primariei.Daca nu aveti 
transport pentru co9lectare sulanti la 01484 
414700 sa aranjezi colectarea sau acceseaza 
website Kirklees Council si completati 
cererea de completare online www.kirklees.  
gov.uk/bulkywaste  

Aruncarea de gunoi 

Aruncarea gunoiului este depozitarea ilegală 

a oricăror deșeuri pe un teren care nu are 

licență de acceptare. Pentru a raporta un 

gunoi aruncat accesati www. 
kirklees.gov.uk/flytipping  

http://www.knh.org.uk/contact-us
http://www.kirklees.gov.uk/
http://www.choosenmove.org.ukalteinformații/
http://www.kirklees.gov.uk/
http://www.kirklees.gov.uk/bulkwaste
http://www.gov.uk/government/publications/
http://www/


 
 

 

 
 

 Container gri  
Acest gunoi este pentru deseuri reciclabile ,cum ar fi: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

hartie si carton 

ziare si reviste 

cutii alimentare 

cutii si sticle de bautura 

sticle de plastic de uz casnic 

ambalaje de plastic(cuve,vase iaurt, tavi alimente) 

Acest coș de gunoi este pentru deșeurile 
menajere generale, cum ar fi: 

• resturi de mancare si coji 

• scutece 

• aerosoli 

• folie alimentara si de aluminiu folosita 

• pungi si ambalaje tari 

• poliester 

• pungi de plastic 

Va rugam sa puneti aceste articole liber in 
container (nu in punga sau sac de gunoi) 

Tot gunoiul menajer nereciclabil trebuie să 
meargă într-un coș de gunoi și să fie plasat 

într-un container gri. 

Ce gunoi puneti in container 

Container verde 

Călătorind în zona 

Este important să începeți să învățați cum să utilizați Google Maps pentru a vă ajuta să navigați. 

Ambele stații de autobuz si tren sunt situate în centrul orașului Huddesfield . 

Tren 

Gara Huddersfield, St. Georges 
Square, Huddersfield HD1 1JB 

J3 pe harta opusa. 

Vă puteți rezerva biletul de tren la gară 

sau prin www.thetrainline.com și puteți 

afla mai multe despre prețuri prin 

Taxi 

Asigurați-vă că taxiul este un vehicul cu licență 

și că șoferul are un act de identitate cu taxi din 

‘ Huddesfield. 

  Puteti downlada plicatia Hudderseld Taxis pfie 
Apple din App Store sau Google Play. 

www.thetrainline.com/railcard  

Autobuz 

St at i a d e au t o b u z Hu d d e rsfi e ld , 
Upperhead Row, Huddersfield HD1 2JN 

F2 pe harta opusa 



 



 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Coduri de comportament in Kirklees si Marea Britanie 
In Marea Britanie exista anumite comportamente pe care oamenii trebuie sa le urmeze, precum si unele 

regulicarebsunt legale.Mai jos veti gasi cateva dintre asteptarile comune,precum si legi care au consecinte 
daca nu sunt respectate. 

Sa fii politicos 

Este politicos sa spui ’’va rog’’ si 

‘’multumesc’’unul aluia. Daca cineva iti sta in 

cale sau ai nevoie de ajutor,este politicos sa 

spui ‘’scuza-ma’’.Daca te lovesti de cineva sau 

gresesti, este de asteptat sa spui’’ imi pare rau’’. 

Statul la rand 
Intimp ce astepti un serviciu sau randul tau 
sa fie servit, stai la coada pentru sa iti vina 
randul, de ex. la statia de autobuz sau intr- 
un magazin. 

Programari 

Este foarte important sa respectati orele de 

programare.Daca programarea dvs. este la 

9:30 am -10am, inseamna ca programarile 

dvs. incep la 9:30am si vor dura jum. de 

ora.Este intotdeauna recomandat sa ajungeti 

cu 5 sau 10 minute mai devreme. 

Daca intarzii, este o buna practica sa suni 
unde ai programarea pentru a-i spune in 
cat timp poti fi acolo pentru a vedea daca 
programarea poate continua.Unele 
organizatii nu te mai pot vedea daca 
intarzii la programare. 

 
Daca nu puteti participa, trebuie sa 
sunati pentru a anula sau reprograma. 

 

Cosurile de gunoi 

Nu aruncati gunoi pe strada, deoarece 
este ilegal. Exista o multime de cosuri de 
gunoi in oras. 

Hartuirea rasiala 

Hartuirea rasila este ilegala.Daca ati fost 
atacat, intimidat sau insultat din cauza 
culorii, rasei,etnieie,religiei sau originii 
nationale, atunci sunteti o victime a hartuirii 
rasiale. Hartuirea rasiala(cunoscuta si sub 
numele de infractiuni de ura) poate lua, 
deasemenea forma unor scrie rasiste pe 
pereti sau peoate deteriora proprietatea dvs. 

Dacă suferiți de orice hărțuire, informați 

imediat poliția la 101 sau 999 dacă vă aflați în 

pericol imediat. De asemenea, puteți e-mail 

Hatecrimes@kirklees.gov.uk 
 

Libertate si culturi 

Mutilarea genitală feminină, căsătoria forțată, 

abuzul pe bază de onoare și abuzul 

domestic nu sunt acceptabile. Este împotriva 

legii și veți fi interogați de poliție dacă 

comiteți oricare dintre acestea. 
 

Abuzul domestic 

Abuzul domestic ar putea include: 

control coercitiv, abuz financiar, abuz 

fizic și psihologic, hărțuire și 

urmărire. 

Dacă sunteți victima abuzului domestic, 

sunați la 101 sau 999 dacă vă aflați în pericol 

imediat. Sau puteți contacta Pennine 

Domestic Abuse Partnership 0800 0527222. 
 

Orientarea sexuala 

În unele culturi, orientarea sexuală nu este o 

alegere. Vă rugăm să înțelegeți că legea 

britanică respectă libertatea personală și se 

așteaptă de la orice persoană care trăiește în 

Regatul Unit să respecte orientarea sexuală a 

altora (gay, lesbiene bisexuale). 

Este împotriva legii și este considerat a 

infracțiune motivată de ură dacă răniți pe 

cineva verbal sau fizic din cauza orientării 

sale sexuale. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:Hatecrimes@kirklees.gov.uk


 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

Primaria Kirklees comunitatea noastra 
Comportamentul anti-social 

Comportamentul antisocial include 
lucruri precum: 

• Scandal și comportament 
zgomotos diferit in cartiere linistite 

Rezultate 
-
 

 
Cel mai bun început 

•  Zgomotul nocturn de la case sau 

grădini, în special între orele 23 și 
7 dimineata 

• Comportament amenințător, 
beat sau „tâmpit” 

• Vandalism, graffiti si postari rele 

• Traficul sau cumpărarea de droguri pe stradă 

• Cosuri de gunoi si gunoi aruncat nepermis 

• Cersetorie agresiva 

• Bautul pe strada 

• Aprinderea focurilor de artificii noaptea târziu 

• Abandonarea masinilor pe strada 

Pentru a raporta un comportament 
antisocial , sunati la 101 sau raportati-l 
prin www.kirklees.gov.uk/   
antisocialbehaviour sau la  
www.police.uk  

 
 
 
 

Copiii au cel mai bun început în viață 

Binele 

Oamenii din Kirklees sunt bine cât e 

posibil pentru cât mai mult timp posibil 

 
Independenta 

Oamenii din Kirklees trăiesc independent 

și au control asupra vieții lor 

 
Aspirații și realizări 

Oamenii din Kirklees aspiră să-și atingă 

ambițiile prin educație, formare, angajare și 

învățare pe tot parcursul vieții 

 
Economie durabilă 

Kirklees are o creștere economică 

durabilă și oferă locuri de muncă bune 

pentru și cu comunități și întreprinderi 

 
Sigur și coeziv 

Oamenii din Kirklees trăiesc în comunități 

coezive, se simt în siguranță și sunt în 

siguranță/protejați de vătămări 

 
Curat și verde 

Oamenii din Kirklees 

experimentează un mediu de 

înaltă calitate, curat, durabil și 

verde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.kirklees.gov.uk/
http://www.police.uk/


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Sănătate și 
sănătate mentală 

 

Binele 
 

Serviciul Național de Sănătate (NHS) oferă asistență 

medicală în Regatul Unit și este finanțat prin impozitare. Tu 

esti indreptatit pentru a accesa îngrijirea NHS fără taxă. Ai 

nevoie de un formular HC2 (care este disponibil la 

farmacii) pentru a primi gratuit medicamente, tratament 

stomatologic, analize oftalmologice și ochelari. 
 

Medicina generala (GP) 
 

Este foarte important să vă înregistrați la GP și acest serviciu 

este gratuit. Dacă sunteți bolnav sau vă îngrijorați sănătatea sau 

sănătatea oricărei persoane din familia dvs., ar trebui să mergeți 

la medicul local, numit medic generalist. Unii medici de familie 

cer tuturor pacienților noi să facă un control de sănătate. Acest 

lucru va fi de obicei efectuat de o asistentă medicală. Este 

important să participați la această întâlnire. Este mai bine dacă 

ești devreme. Dacă aveți nevoie de un interpret, trebuie să 

spuneți recepționerului când faceți programarea. Spuneți 

personalului ce limbă vorbiți și vor rezerva un interpret la telefon 

folosind Big Word. 

Pentru a gasi medic de familie, puteti cauta online 
www.kirkleesccg.nhs.uk/your-health/find-a-local- service sau  

dacă nu vă puteți conecta online, vă rugăm să contactați 

Serviciul de mentor de bun venit care vă poate ajuta să 

găsiți și să vă înregistrați la un medic local. 
 

Ce se întâmplă dacă trebuie să văd un medic specialist? 

Medicul dumneavoastră de familie vă va oferi de obicei 

cea mai mare parte din îngrijirea sănătății și va decide 

dacă trebuie să vedeți un consultant (medic specialist) sau 

dacă trebuie să mergeți la spital. Toți cei din Marea 

Britanie trebuie să intre pe o listă de așteptare odată ce au 

fost îndrumați la o clinică a unui consultant. 
Spitalul vă va scrie cu detalii despre programare. 

Trebuie să contactați spitalul dacă 

aveți nevoie de un interpret care să fie prezent la 

întâlnirea dumneavoastră. În funcție de problemă, 

programările la spital pot fi uneori la o anumită distanță 

de locul în care locuiți. Cu toate acestea, puteți obține 

ajutor cu costurile de călătorie dacă aveți un HC2. 

Spitalele noastre locale sunt Huddersfield Royal 

Infirmary (HRI) și Calderdale Royal Infirmary (CRI), dar 

poate fi necesar să participați la programări la un spital 

din Leeds sau Bradford. 
 
 

http://www.kirkleesccg.nhs.uk/your-health/find-a-local-servicesau


 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opticieni 

Se recomandă ca dvs. și familia dvs. să 

vă testați ochii, există opticieni în zona 

Hudders,fiîn special în centrul orașului. 

 

Dentist 
Puteți găsi un dentist la www.nhs.uk/ 

serviciu-căutare/găsi-un-dentist. Va trebui să 

faceți o programare pentru a vedea medicul 

dentist. Dacă este o urgență, deoarece 

suferiți foarte mult, spuneți-i recepționerului. 

Pentru proceduri stomatologice mai serioase, 

este posibil să fiți îndrumat la spital. 

Dacă nu aveți un stomatolog obișnuit sau 

sunteți departe de casă, sunați la NHS 111 

pentru sfaturi și ei vor aranja o întâlnire 

dacă aveți nevoie urgent să fiți consultat. 

 

Farmacist si retete 

Bunastarea si sanatatea dvs. 
mentala 
Preocupări legate de sănătatea mentală și 
bunăstarea emoțională a dumneavoastră sau a 

familiei dumneavoastră,simți că lucrurile pot 

deveni puțin copleșitoare, s-ar putea să va 

luptați să faceți față provocărilor de zi cu zi sau 

să nu simți că faceți lucruri care va plăceau 

înainte. S-ar putea să vă simțiți supărat, să nu 

puteți dormi și, în general, să nu vă mai simțiți. 

De exemplu: stare de spirit scăzută, senzație de 

tristețe, îngrijorare sau stres de cele mai multe 

ori, anxietate, senzație de sinucidere, somn 

precar, coșmaruri, senzație de doliu. 

Dacă ești îngrijorat pentru tine sau familia ta, 
te rog să ai mereu o conversație cu medicul 
de familie, aceasta va fi de încredere totală și 
ei te pot sfătui și sprijini. 

Mai multe informatii pot fi gasite la 

Puteți vizita farmacistul pentru a întreba despre www.southwestyorkshire.nhs.uk/in-crisis  inclusiv  

stari generale de sănătate. Ai putea cumpăra 

niște medicamente de la chimist. Costul 

standard al rețetei în Anglia este în prezent de 

9 GBP per articol. Dacă aveți mai multe tipuri 

de medicamente, veți plăti 9 GBP pentru 

fiecare. Unele articole, cum ar fi analgezicele, 

sunt mai ieftine de cumpărat fără rețetă, decât 

pentru a obține o rețetă. 

Dacă aveți dreptul la rețete NHS gratuite, 

asigurați-vă că bifați caseta corectă de pe 

spatele formularului de prescripție. Bifarea 

casetei greșite poate duce la o notificare 

de penalizare. 

Aceasta va fi responsabilitatea dvs. de a plăti 

taxa. Pentru a găsi cea mai apropiată farmacie 

de dvs. și alte informații utile, vă rugăm să 

linia de asistență pentru sănătate mintală 24 de 
ore pe oră pentru orice persoană înregistrată la 

un medic de familie în Kirklees. Puteți accesa 

acest serviciu la 0800 183 0558. 

Există și alte servicii de sprijin pentru 

sănătatea mintală în Huddersfield, cum ar fi: 

Northorpe Hall: www.northorpehall.co.uk 

WomenCentre: www.womencentre.org.uk 

GP NHS support: kirkleesiapt.co.uk 

Dacă aveți nevoie de ajutor pentru a vă 

înregistra sau pentru a accesa oricare 

dintre serviciile de mai sus, vă rugăm să 

contactați un ofițer care poate lucra deja 

cu dvs. sau să sunați la Serviciul de 

mentor de bun venit la 07425 444566. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nhs.uk/
http://www.southwestyorkshire.nhs.uk/in-crisisinclusiv
http://www.northorpehall.co.uk/
http://www.womencentre.org.uk/
http://www.nhs.uk/nhs-services/prescriptions-


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

5. Copii si progresul 
tinerilor 

 
 
 
 

 

Cel mai bun inceput 
 

 

Dacă sunteți însărcinată 
și aveți nevoie de sprijin 

Va rugam sa sunati 0300 304 5555 sau accesati 
www.thrivingkirklees.org.uk  

Puteți aplica pentru plata unică de 500 GBP 

de ajutor de maternitate prin www.gov.uk/ 
sure-start-maternity-grant  

De asemenea, dacă sunteți însărcinată sau aveți un 

copil sub patru ani, schema Healthy Start vă poate 

ajuta să cumpărați alimente de bază precum laptele 

sau fructele. Pentru a aplica viziteaza 

www.gov.uk/healthy-start  

 

Pentru a inregistra noul-nascut, va rugam sa sunati 

la 01484 221030 sau sa accesati   

www.kirklees.gov.uk/ registerbirth. Puteți apela  

echipa de vizită medicală pentru întreținerea 

copilului dumneavoastră la 0300 304 5555. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.thrivingkirklees.org.uk/
http://www.gov.uk/
http://www.gov.uk/healthy-start
http://www.kirklees.gov.uk/registerbirth.Putețiapela


 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Echipa internațională 

sositi(INAT) 
INAT va oferi sprijin copiilor 

de noi 
Părintele și tratamentul copiilor 

Nu trebuie să vă lăsați copilul singur în nici 

dumneavoastră pentru a începe școala 

și vă va sprijini să înțelegeți sistemul 

educațional din Marea Britanie. 

Suntem o echipă de lucrători bilingvi 

care sprijină copiii (de la 2 până la 18 

ani) și familiile care au limba engleză ca 

altă limbă pentru a accesa educație, sa 

se integreze în oferta educațională 

(creșă, școală sau facultate) și sa se 

conecteze cu celelalte servicii pentru a 

răspunde oricăror nevoi. 

Noi vom: 

•  Aloca timp pentru un lucrător bilingv 
suport limitat de integrare. 

•  Sprijin pentru a aplica pentru o creșă/școală/ 
loc de facultate și trece prin 

procesul de admitere. 

Oferim interpretare la intalnirea de inregistrare 

pentru copilul dumneavoastră 

pentru a vă asigura ca înțelegeți așteptările 

școlilor,politicile și procedurile de participare 

•  Sprijin cu comunicarea între 
acasă și școală. 

• Aplica pentru mesele școlare 
gratuite si uniformă școlară 

• Recomandări/semnalizari către alte 
servicii dacă e necesar 

Solicitari de asistenta prin e-mail la 

ess.inat@kirklees.gov.uk sau puteți suna la 

echipa de asistență pentru afaceri la 01484 

221919 și dați detaliile dvs. și solicitați un 

apel înapoi. Echipa își va propune să 

răspundă în termen de două zile, cu excepția 

zilelor de weekend când biroul este închis. 

Mai multe informații despre educație pot fi 

găsite pe site-ul consiliului la adresa 

un moment; trebuie să fie întotdeauna 

supravegheați de un adult responsabil. Este 

ilegal ca oricine să neglijeze, fizic, sexual, 

sau abuzat emoțional un copil, așa cum este 

definit de Legea copiilor. 

Toți copiii de vârstă școlară trebuie să 

frecventeze școala în mod regulat. 

Dacă aveți îngrijorări cu privire la 

un copil, vă rugăm să sunați la 

Protecția copiilor la 01484 456848 

sau în afara orelor de program la 

01484 414933. 

www.kirklees.gov.uk/schools  

Dacă copilul dumneavoastră are o nevoie 

de educație specială, vă rugăm să vizitați 

site-ul web cu oferta locală care are o 

opțiune de traducere și audiere 

www.kirkleeslocaloffer.org.uk  
 
 
 

mailto:ess.inat@kirklees.gov.uk
http://www.kirklees.gov.uk/schools
http://www.kirkleeslocaloffer.org.uk/


 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

6. Învațarea și progresul 
in limba engleză 

 
 
 
 

 

Aspiratii si realizari 
 

 

Cursuri de engleză = ESOL (Engleză 
pentru vorbitorii de alte limbi) 
Învățarea vorbirii engleze este foarte importantă și vă va ajuta să vă 

instalați în noua voastră viață și să trăiți independent, vă va permite 

să mergeți singur la medic, să vă ajutați copiii la școală și să vă ajutați 

sa obtineți un loc de muncă sau sa studiati mai departe. 

Aveți dreptul la cursuri gratuite de limba engleză dacă sunteți șomer 

și căutați de lucru. Înainte de a intra într-o clasă, un profesor îți va 

verifica nivelul și va afla mai multe despre tine, astfel încât să te poți 

înscrie la o clasă cu oameni care sunt la un nivel similar cu tine și 

care se potrivește nevoilor tale. Cursurile pot fi foarte distractive și 

sunt un loc bun pentru a întâlni oameni și a-ți face prieteni. 

În Kirklees suntem o comunitate diversă cu rezidenți care vorbesc multe 

limbi diferite. Învățarea limbii engleze permite oamenilor să aibă o limbă 

comună, oferind oportunități de integrare, dezvoltare și progres. Va 

trebui să finalizați o evaluare, astfel încât 

poate sa va arate nivelul potrivit, desigur. Evaluările pot fi completat 

de This Way 4 English (TW4E). Pentru a rezerva o programare prin e- 

mail thisway 4english@tslkirklees.org.uk sau sunati la 01484 519053. 

În urma evaluării dvs., echipa TW4E vă va gasi o clasă. 

Cursurile ESOL sunt disponibile la colegiul local, în biblioteci, 

școli și centre comunitare. Informații despre cursurile locale și 

locațiile din apropiere sunt disponibile la 

www.learningenglish.org.uk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:4english@tslkirklees.org.uk
http://www.learningenglish.org.uk/


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

7. Învățarea și 
angajarea adulților 

 
 
 
 

 

Aspira si  relizeaza 
 

 

Studiul adultilor 

Învățarea adulților este puternic încurajată 

și sunt disponibile multe cursuri diferite. 

Colegii, servicii de educație pentru adulți și alte 

instituții de învățământ din zona dvs. locală 

poate oferi oportunități de învățare a adulților cu 

normă întreagă și parțială. Acestea ar putea include 

cursuri predate, ateliere și învățare online pe o gamă 

largă de subiecte, inclusiv formare profesională și 

cursuri pentru dezvoltare personală, cum ar fi IT, 

grădinărit, arte și meșteșuguri și bunăstare. 

Unele cursuri sunt special concepute pentru 

a sprijini părinții și familiile acestora. Este 

posibil ca aceste cursuri să fie disponibile în 

timpul zilei, seara și în weekend. Unele 

cursuri, inclusiv alfabetizare și calcul, sunt 

gratuite, iar unele cursuri sunt contra cost, 

astfel încât adulților li se poate cere să 

contribuie integral sau parțial la costuri. 

Va rugam vizitati www.kirklees.gov.uk/beta/  
employ ment-information/covid19-employ ment- 
work-support.aspx pentru mai multe 

informatii. Dacă nu aveți acces la internet, 

vă rugăm să contactați programul This 

Way4 English la 01484 519053. 

De asemenea, puteți accesa Serviciile 

Naționale de Carieră pentru a vă ajuta cu 

pregătirea și începerea muncii prin 

intermediul nationalcareers.service.gov.uk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kirklees.gov.uk/beta/


 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venitul dvs. 

Dacă sunteți solicitant de azil, Mears vă 

va trimite o plată săptămânală/lună prin 

card preplătit. 

Dacă ești refugiat, a avea un cont bancar este o 

parte foarte importantă a vieții tale de zi cu zi. 

Angajare și formare 

Pentru a începe să lucrezi, trebuie să-ți 

îmbunătățești limba engleză pentru a putea 

comunica cu oamenii. Am explicat în secțiunea 

anterioară cum să începeți lecțiile de ESOL. 

Consultați ghidul de bun venit din Regatul Unit în 

limba dvs. pentru mai multe informații naționale la 

Pentru a solicita un cont bancar, www.gov.uk/government/publications/  welcome-a-  

trebuie să vă asigurați că aveți toate 

documentele corecte, inclusiv dovada 

de identificare și adresa. 

Odată ce primiți scrisoarea de cont bancar prin 

poștă, veți primi un card bancar. Veți primi, de 

asemenea, un „PIN” (Număr personal de 

identificare) din patru cifre pe care îl puteți schimba 

într-un număr memorabil. Trebuie să utilizați codul 

PIN pentru toate tranzacțiile cu cardul. 

Majoritatea magazinelor vă permit să 

plătiți cu cardul în aparatul lor sau poate 

fi un aparat fără contact în care nu 

trebuie să utilizați PIN-ul pentru 

tranzacții mai mici de 30 GBP. De 

asemenea, puteți retrage numerar de la 

un bancomat folosind cardul dvs., din 

nou va trebui să introduceți codul PIN. 
 

guide-for-new-refugees  

Job Centre Plus (JCP) 

Sistemul de asistență socială (prestații) de 

stat cuprinde reguli și reglementări care 

trebuie respectate pentru a continua sa 

primiți bani. Antrenorul dvs. de lucru JCP va 

crea angajamentele dvs., pe care va trebui 

să le urmați și să le respectați. 

Angajamentele sunt concepute pentru a vă 

înțelege barierele și pentru a pune în 

aplicare un plan pentru ca sa faceti pașii 

necesari pentru a va ajuta să mergeți mai 

departe și să deveniti apt de angajare. 

JCP lucrează cu multe organizații pentru a vă 

ajuta să obțineți pregătirea, cursurile și 

educația necesare. Ei vor utiliza aceste servicii 

și vă vor recomanda ajutorul și asistența 

corespunzătoare. Cursurile și formarea includ: 

• ESOL 

• IT 

• CV (curriculum vitae) & scrisoare de intentie 

• Capacitatea de angajare – include cele de 
mai sus și sfaturi de interviu 

• Serviciu clienți 

• Cu amănuntul. 

JCP este situat la Castle House, Market Street, 

Huddersfield HD1 2NE și este deschis de luni 
până sâmbătă între orele 9:00 și 17:00. 

Există o mulțime de alte servicii disponibile în 

Kirklees pentru a vă ajuta să începeți munca, 

precum și JCP: 
 

• Funcționează mai bine: 01484 221000 

• Locuințe Horton: 01484 300744 

• WEA: wea.org.uk or 0300 303 3464 

• Oportunități de conectare: 0113 3788 700 

• Proiectul de laborator: 

www.properjob.org.uk/  
the-lab-project ori 07368 291 874. 

 
 

http://www.gov.uk/government/publications/welcome-a-
http://www.properjob.org.uk/


 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

8. Voluntariat 
 

Aspira si realizeaza 

Voluntariatul înseamnă să alegi să-ți petreci timpul, fără a fi plătit, pentru a ajuta o 

persoană, un loc sau o organizație. Cele mai multe activități de voluntariat sunt 

organizate de o organizație de caritate, un grup comunitar sau o organizație din 

sectorul public, cum ar fi Consiliul Kirklees sau serviciul de sănătate (NHS). Puteți 

face voluntariat cu grupuri de grădinărit, cusut, jogging, pictură. 

Voluntariatul poate fi o modalitate excelentă de a: 
 

• Învața noi abilități 

• Îmbunătăți cunoștințele de limba engleză 

• Intalni oameni noi 

• Câștiga experiență de muncă 

• Să ofere un scop 

• Îmbunătăți sănătatea fizică și mentala 

• Face diferențe pozitive ajutându-i pe alții. 

Puteți vedea și aplica pentru roluri de voluntari în Kirklees, 

uitându-vă pe site-ul web de voluntariat TSL Kirklees, 

volunteering.tslkirklees.org.uk/opportunities  

Pentru a stabili o programare vă rugăm să contactați 

volunteer@tslkirklees.org.uk ori sunati la 01484 519053. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:volunteer@tslkirklees.org.uk


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

9. Credinţa şi cult 
 
 
 
 

 

Sigur și coeziv 
 

Marea Britanie este o societate multi-religioasă în care toată 

lumea are dreptul la libertate religioasă. Deși Marea Britanie 

este din punct de vedere istoric o societate creștină, 

cetățenii sunt încurajați să fie toleranți față de credințele 

altora și față de cei care nu au credințe religioase. Este 

interesant de știut că 25% dintre oamenii din Marea Britanie 

și din Kirklees ar spune că nu au deloc credință. 

Deși credința religioasă în Marea Britanie este predominant 

creștină, majoritatea religiilor din lume sunt de asemenea 

practicate. Există comunități mari musulmane, hinduse, 

evreiești și sikh, precum și comunități mai mici de Bahá’í, 

budiști, Martori ai lui Iehova, jainși și zoroastrieni, precum și 

adepți ai noilor mișcări religioase. Această diversitate este 

evidentă și în Kirklees. 

În Kirklees, 17% dintre oameni sunt musulmani și se 

închină în peste 50 de moschei construite special. Unele 

comunități islamice difuzează apelul la rugăciune pe o 

frecvență radio pe care musulmanii o pot prelua în 

casele lor și la locul de muncă folosind un mic receptor. 

Femeile nu se roagă în același loc cu bărbații, de obicei 

există o zonă protejată pentru ele. Rugăciunile și 

slujbele au loc în fiecare zi la toate moscheile. Toți 

musulmanii merg vineri la moschee în Marea Britanie. 

Există, de asemenea, o Asociație Musulmană 

Ahmadiyya în Huddersfield. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lacasuri de cult locale 

Iată detalii despre câteva lăcașuri de cult locale: 

Jam-e-Masjid Abu Bakr 

Alte servicii conexe importante 
Pentru a înregistra nașterea, căsătoria și decesul, 

mergeți la biroul de registru Huddersfield, Primăria 

Huddersfield, strada Ramsden, Huddersfield, HD1 2TA. 

169 Church Street Detaiile pot fi gasite la:www.kirklees.gov.uk/beta/  

Paddock 
Huddersfield 
HD1 4UJ 
Suna: 01484 450183 

 
Jamia Masjid Bilal 245 

Yews Hill Road 
Lockwood Huddersfield 
HD4 5DE 
Suna: 01484 542360 

 
Jamia Masjid Osman 

32 Upper George Street 
Springwood 
Huddersfield 
HD1 4AW 
Suna: 01484 420029 

 
Huddersfield Parish Church of St. Peter’s 

Byram Street 
Huddersfield 
HD1 1BU 
Suna: 01484 427964 

register-offices/register-offices ori suna 01484 221030. 

 
Serviciu funerar islamic 

Sher Azam Funeral Director este pentru toată 

lumea, chiar dacă are sediul în Bradford, dar 

merg în alte orașe pentru a-și oferi serviciile. 

Adresa este: Try Mills, Preston Street, Bradford 
BD7 1JE ori suna 01274 780056. 

 

Sikh Temple in Huddersfield: 

Guru Nanak Gurdwara 

2 Prospect Street 
Springwood 
Huddersfield 
HD1 2NX 

Hindu Temple in Huddersfield: 

Huddersfield Hindu Temple 

20 Zetland Street 
Huddersfield 
HD1 2RA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kirklees.gov.uk/beta/


 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

10. Comunitatea dvs. 
locala 

 

Independenta 

 
Cumparaturile 

În Huddersfield avem o varietate de magazine și 

supermarketuri diferite de unde vă puteți cumpăra 

articole de uz casnic și alimente obișnuite. 

Supermarketurile sunt magazine mari de unde puteți 

cumpăra alimente de marcă proprie și de marcă, articole de 

toaletă, articole pentru bebeluși și uneori și haine și produse 

electrice. Căutați „culoarele de specialitate” unde sunt 

vândute mâncăruri internaționale din întreaga lume. Multe 

supermarketuri vând și carne Halal. 

Supermarketurile au adesea oferte ale săptămânii precum 

„Cumpărați unul, primiți unul gratuit” sau „Trei la prețul de 

doi”. Unele supermarketuri sunt mai scumpe de ex. 

Sainsbury’s și Tesco. Alternative mai ieftine sunt Aldi și Lidl. 

Poate doriți să cumpărați niște „sacoșa pentru viață” pe 

care să le folosiți pentru cumpărături, deoarece 

supermarketurile taxează acum 10p de sacoșa folosită. 

Există mai multe magazine în Huddersfield care 

vând alimente și ingrediente kurde, precum și 

restaurante și produse la pachet. 

 

Piata 

Există o piață în aer liber în centrul orașului 

Huddersfield, care se desfășoară în fiecare luni, joi 

și sâmbătă de la 9:00 până la 16:00. Piața este 

plină de tarabe cu tot ce ai nevoie, de la fructe și 

legume proaspete până la țesături, feronerie și 

bunuri de uz casnic. Există, de asemenea, tarabe 

de mâncare unde puteți încerca diferite bucătării, de 

la un bar cu tăiței thailandez la tradiționalul Fish & 

Chips. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lucruri de facut 
Există o mulțime de lucruri de făcut daca locuiești în 

Kirklees. Huddersfield are un număr de zone în aer 

liber pentru plimbări locale și activități recreative pentru 

familii. Unele dintre ele sunt gratuite, iar altele va trebui 

să plătiți. Detalii pot fi găsite pe site-ul Consiliului la 

adresa 

www.kirklees.gov.uk/events 
Parcurile 

Greenhead Park si Beaumont Park 

 
 

Poate fi dificil să găsești locuri și s-ar putea să ai nevoie de 

ajutor pentru a accesa activitățile și oportunitățile. În 

Kirklees avem mentori de bun venit care vorbesc multe 

limbi diferite și au fost adesea acolo unde ești acum, noi în 

Kirklees și caută să profite la maximum de oportunitățile 

disponibile care te pot ajuta. 

Dacă doriți să intrați în contact cu mentorii de bun venit, 

vă rugăm să-i contactați prin e-mail la adresa 

welcomementors@tslkirklees.gov.uk ori suna 07425 444566. 

 

Sport 

Sports Centres, Swimming, Climbing 

 

Dacă doriți niște activități speciale pentru copiii dvs., 

Kirklees Youth Alliance și partenerii vă oferă o gamă 

Walls, Tennis Courts, John Smiths Stadium largă de activități www.facebook.com/KirkleesYouth  

(Football & Rugby League), Ten Pin 
Bowling, Laserzone, Roller Skating, Golf 

 

Arta 

Galerii de arta, Muzeu, Teatre, Cinema 

Copii/familii 

Zone de joacă, Locuri de joacă de 

aventură, Centre de joacă soft, Ferme, 

Centre comunitare, Facilități pentru 

tineret, Centrul comercial Kingsgate 
 

Greenhead Park 

 

http://www.kirklees.gov.uk/events
mailto:welcomementors@tslkirklees.gov.uk
http://www.facebook.com/KirkleesYouth


 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biblioteci 

Bibliotecile Kirklees primesc copii și tineri 

de toate vârstele și familiile lor. Există o 

mulțime de resurse adecvate și o mulțime 

de activități și evenimente distractive. 

Bibliotecile oferă o gamă largă de servicii 

gratuite, inclusiv acces digital, cărți, DVD-uri și 

CD-uri care trebuie împrumutate, acces la media 

mondială, oportunități de învățare și creație. 

Există, de asemenea, acces la computer și la 

internet - de utilizat gratuit pentru membrii 

bibliotecii sau vizitatorii cu identificarea 

corespunzătoare. Copiii și tinerii sub 16 ani vor 

avea nevoie de acordul scris al părintelui, 

tutorelui sau îngrijitorului lor. Accesați online la 

Consultanta juridica 
Dacă sunteți refugiat sau solicitant de azil și aveți 

nevoie de consiliere juridică, puteți contacta: 

 
Kirklees Citizens Advice & Law Centre – 
sfaturi in Kirklees 

Website: kcalc.org.uk  
Telefon: 0808 278 7896 

DASH: HuddsDash – Destitute Asylum 
Seekers Huddersfield 

Website: huddsdash.org    
Telefon: 07702 382647 or 07926457599 

www.kirkleeslibraries.co.uk/libraries-of- 

sanctuary pentru mai multe informații. 

 
Iată detalii despre câteva biblioteci 

locale ale sanctuarului: 

Biblioteca Huddersfield 

Princess Alexandria Walk 
Huddersfield 
HD1 2SU 

 

Biblioteca Almondbury 

Stocks Walk 
Huddersfield 
HD5 8XB 

În cele din urmă, informații mai ample 
despre viața în Marea Britanie în limba 

dvs. pot fi găsite la: 
www.gov.uk/government/publications/welcome-a- 
guide-for-new-refugees 

 

Sperăm să vă bucurați de timpul petrecut în 

Huddersfield Kirklees. Ne dorim să vă 

vedem prosperând, progresând și fericiți. 

 

Mult noroc. 
 

Biblioteca Fartown 

Lea Street 
HD1 6HA 

 

Biblioteca  si  centru  de  informare Rawthorpe 

Dalton 

23-25 Ridgeway 
Dalton 
Huddersfield 
HD5 9QJ 

Este gratuit și ușor să vă înregistrați la o 
bibliotecă.Vizitati www.kirkleeslibraries.co.uk sau 

sunați și începeți. 

http://www.kirkleeslibraries.co.uk/libraries-of-
http://www.gov.uk/government/publications/welcome-a-
http://www.kirkleeslibraries.co.uk/


 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

#Kirkleesva saluta 
Lucram împreună pentru a sprijini și a sărbători migrația 

 

 

Kirklees continuă să fie o comunitate 

primitoare, care înțelege și se bazează pe 

beneficiile pe care le aduce migrația. 

 

www.kirklees.gov.uk 

 Kirklees Council - @liveinkirklees 

 @KirkleesCouncil 
@KirkleesCI 
@Kirkleeswelcomes 

   

http://www.kirklees.gov.uk/



