Machine Translated by Google

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗАЯВКИ НА ФІНАНСОВУ ПІДТРИМКУ УКРАЇНСЬКИМ БІЖЕНЦЯМ

корисн

посилання

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/
1077442/Ukraine_Welcome_Guide.pdf

Порада громадян Менд
нвал

дност

, пенс

п ре. консультац

ї щодо отримання низки п

версального кредиту, допомоги по

йного кредиту та допомоги на дитину. Посилання на веб-сайт до нашого найближчого CAB в Шептон-Маллет.

https://www.citizensadvicemendip.org.uk/

DWP Департамент прац

льг та прав, наприклад, ун

та пенс

й (соц

альн

виплати)
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Ви можете одразу подати заявку на Ун
Наприклад, с
м

м’я з мат

р’ю+2 д

версальний кредит.

тей, яка проживає в будинках для України, може мати право на отримання ~940 фунт

в стерл

нг

в/

сяць.

Нац

ональний страховий номер також буде видано п

Великобритан

ї – її мають ус

сля схвалення заявки на отримання допомоги. І це важлива цифра, яка вам знадобиться, перебуваючи у

громадяни Великобритан

ї – використовувати для п

льг, банк

вських послуг, роботи, податк

в тощо.

Ви можете побачити, на що ви можете мати право тут:
https://www.entitledto.co.uk/?utm_source=BAdviser&utm_medium=referral&utm_campaign=GovUK

Щоб подати заявку онлайн, вам знадобиться:

- рекв

зити вашого банк

вського рахунку

- адреса електронної пошти
- доступ до телефону
Якщо вам потр

бна допомога щодо претенз

Посилання для подання претенз

ї Universal Credit,

снує гаряча л

н

я: 0800 328 5644 (та див

ться посилання на документ

CAB вище)

ї: https://www.gov.uk/universal-credit/how-to-claim

Допомога на дитину
Якщо у вас є д
стерл

нг

ти в

в; 2 д

ком до 16 рок

тей - £144

в, ви також можете претендувати на окрему допомогу на дитину на додаток до Universal Credit: для 1 дитини – 87 фунт

в
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Вам потр

бно буде заповнити цю форму:

https://www.gov.uk/government/publications/child-benefit-claim-form-ch2 та над
допомоги д

слати його поштою на адресу: Управл

ння

тям (GB)

Вашингтон
НЬЮКАСЛ-АП-ТАЙН
NE88 1ZD

Номер соц

ального страхування

Якщо ви плануєте працювати

не подаєте заявку на Ун

версальний кредит, ви можете подати заявку на нац

ональний страховий

номер тут https://www.gov.uk/apply-national-insurance-number
Вам знадобляться паспорт та б

Робота у Великобритан

ометричний вид на проживання (BPR)

ї

Якщо ви плануєте працювати, коли ви знайдете роботу, вам потр

бно буде п

дтвердити своє право працювати у Великобритан

посилання, яке допоможе вам у цьому: https://www.gov.uk/prove-right-to-work
Існує консорц
б

льш

ум британських компан

компан

й, як

об’єдналися, щоб забезпечити робочими м

ї (M&S, ASOS тощо), а також багато

нших. https://www.personneltoday.com/

hr/uk-businesses-join-consortium-to-recruit-ukrainian-fugees/

Доктор Френс

с да Кунья

Моб: 07768690104
Електронна адреса: francesdac@me.com

сцями б

женц

в – до нього входять

ї. Ось
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