
Un ghid informativ util 
pentru persoanele nou venite în Walsall

Bine ați venit
în Walsall 



Produs de Nash Dom CIC în numele programului Walsall for All’s Integrated Communities. Februarie 2021©

 
Walsall for All este strategia locală pe termen lung pentru crearea unor comunități puternice și inte-
grate în Walsall. Aceasta recunoaște punctele forte, precum și provocările cu care ne confruntăm și 
prevede pașii pe care îi vom întreprinde pentru a elimina orice obstacol din calea integrării.

Viziunea noastră este de a crea comunități integrate, abilitate și incluzive, în care oamenii din orice 
mediu să se reunească pentru a sărbători ceea ce au în comun. Un loc în care locuitorii se află în 
siguranță și sunt apreciați, iar toată lumea are oportunități egale de a-și îndeplini potențialul și de a 
contribui la dezvoltarea Walsall.

Pentru a realiza această viziune, am stabilit patru priorități/obiective:
1.    Comunități conectate și consolidate 
2.    Tinerii învață și cresc împreună
3.    Locuitorii lucrează și contribuie împreună la prosperitatea localități
4.    Populația conviețuiește în armonie

Aflați mai multe despre programele Walsall for All, accesând:

www.walsallforall.co.uk

 
Nash Dom este o companie de interes comunitar înregistrată cu sediul în Walsall, cu o istorie a 
furnizării de servicii în West Midlands.
În calitate de partener activ și de încredere al Autorității Publice Locale și al părților interesate în crearea 
unor comunități integrate, de susținere și sigure, Nash Dom oferă următoarele servicii:

 Consultanță și sprijin în mai multe limbi pentru comunitățile nou-sosite
    Evaluarea nevoilor și pledoarie în numele aceluiași grup
    Evenimente și activități comunitare ce susțin integrarea

Consultanța multilingvă și activitatea de sensibilizare constituie activitatea noastră de bază. Consilierii 
noștri calificați sprijină rezidenții din diferite părți ale Walsall cu privire la probleme legate de locuință, 
educație, sănătate, imigrație, beneficii, angajare, siguranță.

Nash Dom oferă cursuri ESOL gratuite în câteva locații din Walsall. Persoanele care doresc să-și 
îmbunătățească abilitățile lingvistice pot învăța limba engleză într-un mediu prietenos, cu un program și 
locație flexibile. Vedeți mai jos detalii pentru a ne contacta sau pentru a afla mai multe despre activitățile 
noastre.

Nash Dom Community Hub
Sun Street, Walsall, WS1 4AL    

Tel: 07531 090695
Email: info@nashdomcic.org

www.nashdomcic.org

Acest director a fost elaborat de două organizații locale, care au lucrat împreună pentru a vă pune la 
dispoziție aceste informații despre Walsall.
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După măsurile anti-Covid-19 impuse în Regatul Unit, majoritatea furnizorilor locali, locațiilor 
și organizațiilor locale și-au suspendat temporar activitatea, au redus numărul serviciilor 

oferite sau le-au transferat online.

Accesați site-ul Consiliului Walsall pentru a fi la curent cu cele mai recente actualizări 
despre Covid-19 și asistența disponibilă pentru rezidenții afectați:

go.walsal l .gov.uk/covid-19_information 

Dacă v-ați mutat recent sau ați decis să vă mutați în Walsall, 
acest ghid este pentru Dvs.!

Fie că ați decis să lucrați, să trăiți sau să studiați în Walsall, s-ar 
putea să fie dificil să vă deplasați, să găsiți servicii locale sau, 
pur și simplu, să găsiți ce să faceți și cum să întâlniți oameni 
noi fără a avea vreo informație.

Welcome to Walsall a fost creat de Nash Dom CIC ca parte a 
programului de integrare locală Walsall for All, în colaborare 
cu parteneri și agenții locale, și este conceput pentru a sprijini 
integrarea comunităților nou-sosite și a le face să se simtă
binevenite.

Ghidul cuprinde informații și contacte pentru serviciile locale ce 
acoperă majoritatea aspectelor vieții: sănătate, ocuparea forței de 
muncă, educație, locuințe, transport, drepturi și responsabilități, 
activități sociale. 

Sperăm că informațiile pe care le veți găsi în acest ghid să vă 
ajute pe Dvs. și familia Dvs. să vă stabiliți în Walsall și să aveți 
aici o viață activă și împlinită.



HARTA WALSALL

Harta de mai jos prezintă districtele ce alcătuiesc orașul Walsall.
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Aici veți găsi o listă a subiectelor abordate în broșura Bun venit în Walsall.
Această broșură conține informații utile, detalii de contact și numere de telefon ale organizațiilor 
caritabile locale și ale grupurilor de asistență din împrejurimile orașului Walsall.

CONSILIUL WALSALL

SĂNĂTATE ȘI BUNĂSTARE

 CONDIȚII DE SIGURANȚĂ

LOCUINȚE ȘI INDEMNIZAȚII

COPIII ȘI TINERII

OCUPARE ÎN CÂMPUL MUNCII
ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA ABILITĂȚILOR

DREPTURI ȘI RESPONSABILITĂȚI

IMIGRARE

ORGANIZAȚII ȘI SERVICII LOCALE

ACTIVITĂȚI SOCIALE

TRANSPORT
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1   CONSILIUL WALSALL

Consiliul Walsall este autoritatea de gestionare a orașului Walsall și vă poate oferi 
asistență în mai multe moduri, inclusiv cu privire la cele ce urmează:
 
   Găsirea unei locuințe
   Găsirea unui loc de muncă
   Accesarea serviciilor de sănătatea
   Găsirea unei școli pentru copil
   Accesarea serviciului de salubrizare 
 
Informații și numere de contact pentru Consiliul Walsall pot fi găsite la 
www.go.walsall.gov.uk/contactus
 
Clădirea Consiliului Walsall este situată în centrul orașului la următoarea adresă:

Walsall Council
Civic Centre, Darwall Street, Walsall, WS1 1TP
Tel: 01922 650 000

IMPOZITE LOCALE
Dacă aveți 18 ani sau peste și dețineți sau închiriați o casă, trebuie să plătiți impozite 
locale.
Ține de responsabilitatea Dvs. de a vă asigura că vă înregistrați și că plătiți impozitele 
locale.
Veți primi o reducere de 25% la factură, dacă sunteți susceptibil să achitați impozitele 
locale și dacă:
 
     locuiți de unul singur
     nu mai locuiți cu o persoană care poate fi considerată adult 
Veți obține o reducere de 50%, dacă nici Dvs. nici o altă persoană cu care locuiți nu 
sunteți considerați adulți.
 
Există câteva modalități de a plăti impozitele locale:
 
     înființați un debit direct, folosind sistemul online de impozitare locală
     plătiți online, utilizând sistemul de plată online
     plătiți telefonic, folosind linia de plată la 0300 555 2852

Pentru mai multe informații privind taxele și impozitele locale, înlesnirile și reducerile 
de plată, accesați www.go.walsall.gov.uk/ctax sau sunați la 0300 555 2851.

TOMBEROANELE  PENTRU GUNOI ȘI RECICLARE
Sunteți responsabil să asigurați ca deșeurile menajere să fie stocate și eliminate în 
mod corespunzător. Majoritatea gospodăriilor din Walsall beneficiază de următoarele:
 
     Tomberoane gri pentru deșeuri obișnuite
     Tomberoane verzi pentru reciclarea cartonului, hârtiei, cutiilor, plasticului
        și a sticlei
     Tomberoane maro pentru deșeuri de grădină



Obiectele mari și voluminoase trebuie duse la unul dintre cele două centre de reciclare a 
deșeurilor menajere din Walsall:

     Centrul de reciclare a deșeurilor menajere Fryers Road, Bloxwich
   Centrul de reciclare a deșeurilor menajere Merchants Way, Aldridge
 
La reciclare, asigurați-vă că eliminați în mod corespunzător informațiile confidențiale 
sau cu caracter personal, cum ar fi facturile sau extrasele bancare. Tomberoanele pentru 
gunoi și reciclare nu sunt sigure, fiți vigilenți cu privire la furtul de identitate.
Pentru a verifica zilele de colectare a deșeurilor menajere, pentru a solicita un tomberon 
nou sau mai mare și alte informații despre eliminarea și reciclarea gunoiului, accesați 
site-ul Consiliului Walsall  go.walsall.gov.uk/bins sau contactați Serviciul Clean and 
Green:

Walsall Council Environmental Depot
200 Pelsall Road, Brownhills, Walsall. WS8 7EN
Tel: 01922 653344 or Email: cleanandgreen@walsall.gov.uk
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2    SĂNĂTATE ȘI BUNĂSTARE

ÎNREGISTRAȚI-VĂ LA UN MEDIC DE FAMILIE
Un medic generalist este un medic de familie local. Trebuie să vă înregistrați la un 
medic de familie cât mai curând posibil cum ajungeți în Anglia, astfel încât să puteți 
vizita medicul de familie în caz că vă îmbolnăviți.

La înregistrarea la un medic de familie în Anglia nu se percepe nicio taxă. Odată ce 
v-ați înregistrat, nu trebuie să achitați nicio taxă pentru a merge la medicul de familie.

Mergeți la cabinetul medical local și întrebați dacă acceptă pacienți noi. Va trebui să 
completați un formular (GMS1) ce include informații de bază, cum ar fi:

      Numele și adresa
      Data nașterii
      Numărul național unic al pacientului (NHS) (dacă aveți unul)
      Alte informații, cum ar fi numele și adresa medicului Dvs. anterior

Unele cabinete medicale vor cere o dovadă a identității Dvs. La înregistrare, este posibil 
să vi se solicite să prezentați cel puțin unul dintre documentele de mai jos:

      Pașaport
      Certificat de naștere
      Permis de ședere biometric
      Document de călătorie
      Certificat HC2
      Card ARC
      Factură de utilități

Pentru a găsi o listă a medicilor din zona Dvs., accesați  www.nhs.uk/service-search/
find-a-gp.



CENTRUL DE URGENȚĂ
Centrul de urgență Walsall (UCC) se află în incinta spitalului Manor. Acest centru oferă 
servicii de asistență rapidă și de specialitate în caz de răni și boli ce nu pun viața în peri-
col, dar constituie cazuri de urgență pentru a aștepta o întâlnire de rutină cu medicul de 
familie.

      tăieturi, arsuri și mușcături
      entorse, fracturi și leziuni sportive
      febră, infecții și erupții cutanate
      boli minore

Pentru direcții, vizitați  www.walsallccg.nhs.uk/stay-well-walsall/nhs-services/urgent-care-
centre
De asemenea, puteți contacta serviciul de urgență Walsall: 01922656391

Spitalul Manor Walsall
Moat Road
Walsall
WS2 9PS 
Tel: 01922 721122
Visit: www.walsallhealthcare.nhs.uk

FARMACIE ÎN ZONA DVS.
Pentru o serie de boli minore, cum ar fi tusea, răceli, dureri în gât, dureri și probleme cu burta, 
precum și eliberarea de rețete NHS, puteți solicita sfatul farmacistului local.
Multe farmacii sunt deschise până târziu și în zilele de week-end. Pentru a găsi farmacia locală și 
informații despre programul de lucru al acesteia, accesați  www.nhs.uk/service-search/find-a-
pharmacy.

ÎNREGISTRAȚI-VĂ LA UN MEDIC DENTIST
Majoritatea medicilor dentiști oferă atât servicii de îngrijire dentară gratuite (NHS), cât și 
tratament dentar privat. Înainte de a începe tratamentul, asigurați-vă că înțelegeți dacă 
trebuie să plătiți pentru servicii NHS sau tratament privat sau pentru un ambele.

Aveți automat dreptul la rețete gratuite în temeiul NHS și tratament dentar NHS, dacă:
      aveți sub 16 ani
      aveți 16, 17 sau 18 ani și urmați învățământul la zi
      dispuneți de anumite beneficii sau sunteți indicat ca partener sau copil.

Pentru a găsi o listă a medicilor dentiști NHS din apropiere, accesați:
www.nhs.uk/service-search/find-a-dentist
Introduceți codul poștal și vi se va afișa o listă a medicilor dentiști din zona Dvs.

SERVICII DE SĂNĂTATE MINTALĂ
Serviciile de sănătate mintală sunt gratuite în temeiul NHS, dar în unele cazuri veți avea 
nevoie de o recomandare de la medicul Dvs. pentru a avea acces la acestea.
Pentru a beneficia de ajutor sau de o consultație din partea medicului de familie în 
afara programului de lucru, sunați la cabinetul medical local. Acesta dispune de un 
mesaj vocal înregistrat în care vi se va spune ce să faceți.pa
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SPITAL LOCAL/SERVICII DE ASISTENȚĂ ÎN CAZ DE ACCIDENTE ȘI 
DE URGENȚĂ
Spitalul Walsall Manor este singurul furnizor de servicii de terapie intensivă din oraș, 
oferind servicii de asistență în caz de accidente și de urgență, precum și servicii de 
spitalizare și ambulatoriu 24 ore/7 zile pe săptămână.
Spitalul Walsall Manor furnizează o întreaga gamă de servicii spitalicești generale în 
cadrul unei singure instituții municipale.



Acces la servicii medicale în funcție de situația Dvs.:

Serviciu

Medic de familie

Farmacie

Dentist

Optometrist

Asistență medicală
spitalicească 
(cu excepția cazurilor de accidente sau de urgență)

Servicii de maternitate

Servicii medicale 111 
(linie telefonică de consiliere)

Asistent medical comunitar 

Asistenta școlii 

Planificare familială

Asistență medicală de
urgență

Servicii de sănătate mintală

Tratament pentru majoritatea 
bolilor infecțioase 
(inclusiv bolile cu transmitere sexuală)

Diagnostic
(testare, tratament contra Covid-19, cât și vaccinare)

Refugiați

Gratis

Contra plată

Contra plată

Contra plată

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Imigranți
(care nu au recurs la 
finanțare publică)

Gratis

Contra plată

Contra plată

Contra plată

Contra plată

Contra plată

Gratis           

Gratis

Gratis

Gratis

Contra plată

Gratis

Gratis

Gratis

Cetățeni UE, SEE sau 
elvețieni aflați 
în Marea Britanie care au statut „de 
stabilire provizorie” sau „stabilit”

Gratis

Contra plată

Contra plată

Contra plată

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Solicitanți de 

azil

Gratis

Gratis (sc2 cert)

Gratis (sc2 cert)

Gratis (sc2 cert)

Gratis (sc2 cert)

Gratis (sc2 cert)

Gratis 

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

3    CONDIȚII DE SIGURANȚĂ
SERVICII DE URGENȚĂ
În caz de urgență, formați 999 și solicitați serviciile de poliție, pompieri sau ambulanță.
 

Secția de poliție Bloxwich 
1 Station Street, Bloxwich,
Walsall. WS3 2PD
Deschis zilnic de la 08:00 la 22:00
Tel.: 0345 113 5000
www.west-midlands.police.uk

Stația de pompieri Walsall 
Blue Lane West,
Walsall. WS2 8NU
Deschis 24/24
Tel.: 0121 380 7551
www.wmfs.net

Serviciul de ambulanță
West Midlands,
Ashmore Lake Way
Willenhall. WV12 4HH
www.wmas.nhs.uk
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Dudley și Walsall Mental Health Trust oferă o gamă largă de servicii de sănătate mintală 
copiilor, adulților și persoanelor în etate. Sunați la 0300 555 0535 sau accesați
www.dwmh.nhs.uk
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RAPORTAȚI CRIMELE DIN URĂ
Dacă ați fost victima unei infracțiuni sau ați fost afectat de o infracțiune comise împotri-
va unei persoane pe care o cunoașteți, puteți beneficia de serviciul de asistență pentru 
victime Victim Support. Formați 0808 1689 111 sau accesați  www.victimsupport.org.uk

O crimă din ură este orice infracțiune motivată de ostilitate sau prejudecăți bazate pe:
 
  dizabilitate
  rasă
  religie sau credință
  orientare sexuală
  identitate transgender 

Site-ul True Vision oferă o serie de opțiuni de raportare pentru cei care nu doresc să 
vorbească direct cu poliția.

Accesați site-ul True Vision la următoarea adresă www.report-it.org.uk

Folosiți Tell MAMA pentru a raporta anonim:
Linie de asistență: 0800 456 1226 sau SMS: 0115 707 0007
Online: www.tellmamauk.org/submit-a-report-to-us/ 

Victim Support Walsall dispune de personal și voluntari instruiți, care oferă victimelor 
servicii de asistență de înalt profesionalism.

 
Dacă aveți nevoie de asistență imediată în caz de urgență, sunați la 999.

RAPORTAȚI SCLAVIA MODERNĂ/TRAFICUL DE FIINȚE UMANE
Sclavia modernă sau traficul de ființe umane reprezintă deplasarea unei persoane 
dintr-un loc în altul (aceasta ar putea fi dintr-o țară în alta, dintr-un oraș în altul sau 
chiar dintr-o cameră dintr-o clădire în alta) și ar putea implica exploatare, înșelăciune, 
abuz de putere sau abuz de vulnerabilitatea unei persoane.
  

Munca forțată este cea mai comună formă de sclavie în Regatul Unit

Dacă suspectați că cineva este victima sclaviei moderne, aveți câteva opțiuni:
 
   Apelați linia de asistență la 08000 121 700 sau accesați
                www.modernslaveryhelpline.org/report pentru a raporta online.

  Contactați Autoritățile pentru intermediari și abuzul muncii pentru a raporta  
     orice îngrijorări cu privire la maltratarea lucrătorilor la 0800 432 0804
     sau prin e-mail la  www.intelligence@glaa.gsi.gov.uk

  Contactați Crimestoppers pentru a raporta anonim orice infracțiune la
     0800 555 111.

Dacă o persoană se află în pericol imediat, apelați, de asemenea, la 999.



pa
gi

nă
 1

1

RAPORTAȚI VIOLENȚA ȘI ABUZUL DOMESTIC
Nu trebuie să așteptați să se producă o situație de urgență pentru a cere ajutor. Dacă 
sunteți victima abuzului domestic, este important să spuneți cuiva acest lucru și să
rețineți că nu sunteți singur/ă.
     Toate serviciile: Sunați pentru a solicita consiliere sau pentru a accesa oricare  
       dintre serviciile noastre de asistență.
       Această linie este deservită de la 09:00 la 17:00, de luni până vineri.
                 Sunați la 0121 553 0090.
    Linie de asistență 24/24: Dacă aveți nevoie de consiliere sau căutați un loc
                 de adăpost în afara orelor de lucru, sunați la 0121 552 6448.
    Telefon/linie text pentru tineri: Această linie funcționează între orele 09:00
                 și 17:00 în zilele săptămânii. La orice SMS sau mesaje primite în afara acestor
       ore,veți primi răspuns în orele obișnuite de lucru. Sunați la 07581 492806.
 Pentru a afla mai multe despre semnele abuzului domestic și pentru a beneficia de o gamă 
largă de servicii de asistență, adaptate necesităților Dvs., accesați:
www.nhs.uk/live-well/healthy-body/getting-help-for-domestic-violence
www.citizensadvice.org.uk/family/gender-violence/domestic-violence-and-abuse

Centrul Cedar Black Country Women’s Aid este un centru din Walsall care acordă sprijin 
victimelor abuzului pentru a-și reface viața.
Black Country Women’s Aid
Centrul Cedar/Centul The Rock
27-31 Lichfield Street, Walsall, WS1 1TE
Tel.: 01922 649569 sau e-mail: 
 Walsall.IDVA@sandwellwomensaid.co.uk  

Pentru asistență imediată, apelați linia de asistență națională pentru violența 
domestică la 0808 2000 247 sau dacă vă aflați în pericol imediat, formați 999.

RAPORTAȚI ABUZUL ASUPRA COPILULUI SAU NEGLIJAREA
Dacă suspectați că un copil sau un tânăr este afectat semnificativ sau este expus riscului 
de a fi afectat ca urmare a abuzului sau neglijării, raportați imediat acest lucru.
 
În timpul orelor de lucru (de la 08:45 la 17:15, în zilele de luni și până joi, de la 08:45 la 
16:45 în zilele de vineri), sunați la Centrul de salvgardare multi-agenții la 0300 555 2866.

În afara programului de lucru (seara, în week-end și de sărbătorile legale), sunați la Echipa 
de intervenție în caz de urgență la 0300 555 2922 sau accesați
www.go.walsall.gov.uk/walsall-safeguarding-partnership/Report-a-concern/For-a-child

Dacă suspectați că un copil este supus exploatării sexuale, raportați acest lucru la Street Teams.
Sunați la 01922 621208 sau www.nwgnetwork.org/services/walsall-street-teams

Linia de asistență NSPCC este, de asemenea, disponibilă pentru consiliere și 
asistență pentru orice persoană care manifestă îngrijorare față de un copil. Sunați la 
0808 800 5000 sau trimiteți un e-mail la help@nspcc.org.uk

De asemenea, puteți accesa site-ul Safer Walsall Partnership pentru a afla unde și cum 
puteți raporta comportamentul antisocial, abuzul domestic, problemele legate de consumul 
de droguri și alcool, infracțiunile împotriva mediului, exploatarea, crimele motivate de ură, 
aspectele legate de prevenire și protecție:  www.saferwalsallpartnership.co.uk

Dacă credeți că un copil se află în pericol imediat, apelați poliția la 999.



Serviciu/
indemnizație
Locuință

Adăpost de urgență 
necesitate prioritară

Tichet pentru bancă alimentară

Credit Universal

Credite fiscale

Indemnizație pentru solicitanții de locuri de muncă
Indemnizație pentru persoanele cu venituri mici

Indemnizație pentru îngrijitori și persoanele
cu dizabilități

Indemnizație pentru copil

Indemnizații pentru familii

Indemnizații pentru căldură și locuințe

Indemnizații pentru deces

Refugiați

Da

Da
If in priority need

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Imigranț
(care nu au recurs la 
finanțare publică)

Nu

Nu
If in priority need

Da

Nu

Nu

Nu

Nu           

Nu

Nu

Nu

Nu

Cetățeni UE, SEE sau 
elvețieni aflați 
în Marea Britanie care au statut „de 
stabilire provizorie” sau „stabilit”

Da

Da
If in priority need

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Solicitanți

de azil

Nu

Nu
If in priority need

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Acces la servicii și indemnizații în funcție de situația Dvs.: 

Persoanele cu statut de stabilire provizorie urmează, de asemenea, să demonstreze că dețin „dreptul la reședință”, de ex., că lucrează.pa
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For immediate support call the National Domestic Violence Helpline on
0808 2000 247 or if you are in immediate danger dial 999.

4    LOCUINȚE ȘI INDEMNIZAȚII
GĂSIREA UNEI LOCUINȚE ȘI ACCESAREA BENEFICIILOR SOCIALE
Consilierii în domeniul locuințelor din cadrul Consiliului Walsall oferă sfaturi și asistență 
gratuite și confidențiale pentru a găsi cazare, a preveni lipsa de adăpost, a găsi o locuință 
și a beneficia de asistență socială, și pentru a înțelege drepturile de care puteți beneficia.

Sunați la 01922 652250 sau accesați www.go.walsall.gov.uk/housing

De asemenea, puteți solicita online serviciile de alocare indemnizații pentru locuințe și 
de reducere a impozitelor locale, folosind același link  

Refugiații pot afla mai multe precum și beneficia de consiliere privind locuințele pe site-ul: 
www.housing-rights.info/02_2_Refugees.php

INDEMNIZAȚII
Există diverse indemnizații gestionate de guvernul central:
            Credit universal 
       Credite fiscale
            Indemnizație pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă
          și prestații pentru persoanele cu venituri mici
       Indemnizații pentru îngrijitori și persoanele cu
       Indemnizație pentru copii
            Indemnizații pentru familii
            Indemnizații pentru încălzire și locuințe
            Indemnizații pentru deces

Verificați lista indemnizațiilor la care aveți dreptul și aflați cum le puteți solicita:
www.gov.uk/browse/benefits sau www.citizensadvice.org.uk/benefits/
Dacă aveți nevoie de asistență pentru a solicita o indemnizație, consultați 
secțiunea de servicii locale din acest ghid pentru a găsi furnizorul de servicii cel 
mai potrivit pentru Dvs. 



RAPORTAȚI COMPORTAMENTUL INCORET AL PROPRIETARULUI
Citiți cu atenție contractul de închiriere înainte de a-l semna.
Verificați dacă vi se permite să efectuați modificări ale proprietății. De obicei, nu este 
permisă subînchirierea.
Aveți dreptul de a raporta tratamentul incorect din partea unui proprietar sau riscurile
pentru Dvs. în proprietățile închiriate.
Contactați Housing Standards la  01922 652171 sau accesați  www.go.walsall.gov.uk/housing

ASOCIAȚII DE GESTIONARE A LOCUINȚELOR
Asociațiile de gestionare a locuințelor își propun să ofere case de bună calitate pentru 
închiriere și/sau vânzare, la prețuri accesibile. Puteți solicita o locuință direct de la o 
asociație de gestionare a locuințelor sau prin intermediul Consiliului Walsall (consultați 
contactele de mai sus).
 
Fiecare organizație de gestionare a locuințelor are propriile sisteme de sprijin pentru 
chiriași, inclusiv programe în materie de bani, de sănătate și bunăstare, procesul priv-
ind abuzul domestic, programe privind lipsa de combustibil și sprijin pentru ocuparea 
forței de muncă.

Walsall Housing Group (whg)
Tel.: 0300 555 6666 sau e-mail enquiries@whgrp.co.uk sau accesați www.whg.uk.com
Pentru a depune cerere pentru o locuință, puteți contacta oricare dintre birourile din 
zona whg, enumerate pe site sau vă puteți înregistra online la  www.choose-2-move.com

WATMOS Community Homes
Tel: 01922 471910 sau accesați www.watmos.org.uk
116 - 120 Lichfield Street, Walsall, WS1 1SZ

Pentru a aplica pentru o locuință pe lângă WATMOS, puteți contacta oricare dintre 
birouri.

S-ar putea să doriți să contactați organizația de gestionare a chiriașilor (Tenant Management 
Organisation - TMO) din zona în care doriți să locuiți.

Informații relevante pot fi găsite în această broșură
www.go.walsall.gov.uk/Portals/0/images/importeddocuments/55236_access_to_hous-
ing_booklet.pdf

Caldmoreaccord. Ward Street, Walsall, WS1 2AG
Tel: 0300 111 7000 sau accesați www.caldmoreaccordha.org.uk
Ward Street, Walsall. WS1 2AG

Longhurst Group. 6 Stephenson Square. Bloxwich, Walsall, WS2 7DY
Tel: 0300 123 1745 sau accesați www.longhurst-group.org.uk

Alți furnizori de locuințe pot fi găsiți la următorul link:
www.go.walsall.gov.uk/housing_associations2
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  5    COPIII ȘI TINERII

ADMITEREA LA ȘCOALĂ
Vârsta școlară obligatorie începe la 5 ani și se încheie în ultima vineri din luna iunie a anului 
școlar, când copilul împlinește 16 ani.
Învățământul primar se desfășoară de la 5 la 11 ani; învățământul secundar este cuprins 
între 11 și 16 ani. Dacă la această vârstă copilul nu are un loc de muncă plătit, atunci își va 
continua studiile, se va angaja în ucenicie sau va lucra ca voluntar până la 18 ani.

Părinții și îngrijitorii își pot depune cererea online sau personal la echipa de admitere și 
contestații (Admission and Appeals team) din cadrul Consiliului Walsall.

Accesați site-ul Consiliului Walsall pentru a găsi cele mai recente pliante despre admiterea 
în școlile primare și secundare, și îndrumări privind procesul de depunere a candidaturii.
www.go.walsall.gov.uk/primary_school_admissions

Admissions and Appeals Walsall MBC
2nd Floor Civic Centre, Darwall Street, Walsall, WS1 1TP
Tel: 01922 652585

ÎNGRIJIREA COPILULUI
Există o mulțime de tipuri diferite de servicii de îngrijire a copiilor în Walsall pe care le 
puteți utiliza în funcție de situația și necesitățile Dvs.
 
Pentru a găsi o grădiniță, o bonă, un club extrașcolar, o creșă, un grup de joacă sau un 
program de vacanță în Walsall, accesați  www.mywalsall.org/fis/What-is-childcare
 
De asemenea, puteți contacta Serviciul de informații pentru familii (Families Information 
Service) la 01922 653383 sau trimite un e-mail la următoarea adresă walsallfis@walsall.gov.uk
 
Toți copiii de 3 și 4 ani din Anglia au dreptul la 570 de ore de educație timpurie gratuită sau 
îngrijire a copilului în timpul anului. Adesea este vorba de 15 ore pe săptămână timp de 38 
de săptămâni/an. Unii copii cu vârsta de 2 ani sunt, de asemenea, eligibili.
 
Aflați mai multe despre ajutorul de care ați putea beneficia pentru îngrijirea copiilor:
www.gov.uk/browse/childcare-parenting/childcare https://www.childcarechoicesgov.uk/

CONTACTAȚI UN ASISTENT MEDICAL COMUNITAR
Asistenții medicali comunitari oferă servicii medicale universale pentru toți copiii cu vârsta 
cuprinsă între 0-5 ani. Aceștia oferă sprijin și consiliere tuturor părinților și îngrijitorilor pe 
teme precum sănătatea și creșterea, nutriția și imunizările, diferite aspecte legate de 
parenting.
 
Puteți accesa serviciul de asistenți medicali comunitari între orele 09:00 - 17:00 în timpul 
săptămânii, contactând echipa locală de asistenți medicali comunitari.
Pentru mai multe detalii, accesați www.walsallhealthcare.nhs.uk/our-services/health-visiting
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ACTIVITĂȚI ȘI SERVICII PENTRU COPII ȘI FAMILII
Centrele pentru copii din Walsall oferă servicii pentru fiecare copil cu vârsta cuprinsă 
între 0-19 ani și familiile acestora.
 
Aici, familiile și tinerii pot beneficia de îndrumări și de sprijin individual pentru o serie de 
probleme legate de parenting și sănătate. De asemenea, centrele pentru copii din 
Walsall oferă diverse activități, inclusiv grupuri de părinți și copii mici, grupuri pentru 
viitorii părinți, activități Bookstart și informații despre alte servicii pentru familii.
 
Accesați site-ul Serviciului de informații pentru familii din Walsall  www.mywalsall.org/fis/
What-is-a-childrens-centres sau sunați la 01922 653383 pentru a găsi cel mai apropiat 
centru și pentru a explora programele de activitate pentru zona în care vă aflați.

Pentru a afla mai multe detalii despre activitățile și programele de parenting pentru copii 
cu vârsta cuprinsă între 0-19 ani, puteți, de asemenea, accesa site-ul Asistență timpurie 
(Early Help): www.mywalsall.org/walsallearlyhelp/

Mywalsall cuprinde o mulțime de linkuri privind zilele de odihnă și diverse activități. 
Există, de asemenea, detalii despre servicii pe care le-ați putea găsi utile. Accesați  
www.mywalsall.org/kids pentru mai multe informații.

Programul Walsall for All desfășoară proiecte pentru tinerii din Walsall. Găsiți mai multe 
detalii și luați legătura cu acestea, utilizând site-ul:  www.walsallforall.co.uk/

NEVOI EDUCAȚIONALE SPECIALE ȘI DIZABILITATE (SEND)
Nevoile educaționale speciale și dizabilitățile (SEND) pot afecta capacitatea unui copil 
sau a unui tânăr de a învăța. Pentru a afla de ce fel de sprijin poate beneficia copilul 
Dvs., accesați www.gov.uk/children-with-special-educational-needs
 
„Oferta locală” prevede sprijin în educație, îngrijire socială și sănătate pentru diverse 
nevoi, pentru copiii și tinerii locali cu vârste între 0-25 ani cu nevoi educaționale speciale 
și/sau cu dizabilități (SEND), inclusiv pentru cei care nu beneficiază de planuri Educație, 
sănătate și îngrijire (Education, Health and Care (EHC) Plans).
 
Accesați „Oferta locală” pe site-ul www.wcld.co.uk/kb5/walsall/asch/localofferpagină?loc
alofferchannel=0
 
Pentru informații imparțiale, exacte și actualizate despre consiliere și îndrumări privind 
SEND, contactați SEND, Centrul de dezvoltare în domeniul educației, Servicii pentru 
copii:
 
Walsall Information Advice and Support Service (SEND)
Children’s Services
Education Development Centre
Pelsall Lane, Walsall, WS4 1NG
Tel. 01922 650330
Email: iasssend@walsall.gov.uk
Site: www.walsallparentpartnership.org.uk/
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NUMĂR NAȚIONAL DE ASIGURARE SOCIALĂ
Dacă intenționați să lucrați, să solicitați un împrumut studențesc sau să beneficiați de 
indemnizații în Regatul Unit, trebuie să solicitați un număr de asigurare socială. O puteți 
face doar după ce ajungeți în Regatul Unit și beneficiați de dreptul la muncă sau dreptul de 
a studia în Regatul Unit.
 
Puteți citi îndrumări despre drepturile de angajare în Regatul Unit în propria limbă la adresa  
www.tuc.org.uk/research-analysis/reports/working-uk-guide-your-rights
 
Sunați la linia de solicitare a numărului de asigurări sociale pentru Anglia, Scoția și Țara 
Galilor între orele 08:00 și 18:00 la 0800 141 2075 sau 0800 141 2438 (Textfon).
 
După ce ați depus cererea, veți primi o scrisoare de la Departamentul pentru muncă 
și pensii (Department for Work and Pensions - DWP) prin care vi se va solicita să vă 
prezentați la un interviu pentru a obține numărul de asigurare socială la Jobcentre Plus.
 
În scrisoare se va indica, de asemenea, ce documente să aduceți pentru a dovedi iden-
titatea Dvs., cum ar fi pașaportul sau cartea de identitate, permisul de ședere, certificatul 
de naștere sau de adopție, certificatul de căsătorie sau de parteneriat civil sau permisul 
de conducere.
 
Dacă vă schimbați adresa înainte de a primi scrisoarea, anunțați DWP la linia de depunere 
a cererii pentru numărul de asigurare socială.
 
Puteți începe să lucrați înainte ca numărul de asigurare socială să ajungă la Dvs., dacă 
puteți dovedi că sunteți autorizat să lucrați în Regatul Unit. Ar trebui să anunțați 
angajatorul că l-ați solicitat și să-l furnizați imediat ce îl primiți.

DESCHIDEȚI UN CONT BANCAR 
Fără un cont bancar s-ar putea să fie dificil să plătiți facturile, să primiți salariul și să vă 
înregistrați pentru servicii în Regatul Unit.
 
Pentru a deschide un cont bancar, va trebui să completați un formular de cerere într-o 
sucursală a băncii sau online, uneori o puteți face și prin telefon.
 
Indiferent dacă solicitați primul cont bancar ca tânăr sau ca persoană care este rezident 
nou în Regatul Unit, va trebui să furnizați documente care să dovedească atât identi-
tatea, cât și adresa Dvs.
 
Pentru informații utile despre produsele financiare, cum ar fi conturile bancare, inclusiv tabele 
de comparație pentru diferite conturi de economii, puteți accesa site-ul serviciului de consiliere 
în materie de bani (Money Advice Service) www.moneyadviceservice.org.uk/en
 
Linia de telefon a serviciului Money Advice Service este 0300 500 5000. Este un serviciu 
gratuit și independent.

6    OCUPARE ÎN CÂMPUL MUNCII ȘI
  ÎMBUNĂTĂȚIREA ABILITĂȚILOR
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Walsall Bridle Court Jobcentre Plus
Bridle Court
1-5 Hatherton Road, Walsall, WS1 1XR
 
Tel: 0845 604 3719 / 0800 169 0190
Textfon:  01922 613468
Program: Luni-Vineri  09:00 to 17:00
 

CENTRU PENTRU OCUPAREA
FORȚEI DE MUNCĂ

CENTRU PENTRU OCUPAREA 
FORȚEI DE MUNCĂ

Bayard House Jobcentre
Bayard House
134-138 Lichfield Street, Walsall,
WS1 1SP

Tel: 0800 169 0190
Program: Luni/Marți/Joi/Vineri
09:00 to 17:00
Miercuri 10:00 to 17:00

CURSURI DE INSTRUIRE SI ORIENTARE PROFESIONALĂ 
Walsall Works este o inițiativă premiată, finanțată de Consiliul Walsall pentru a sprijini 
localnicii să-și găsească locuri de muncă, ucenicie și acces la instruire.
Accesați site-ul  www.go.walsall.gov.uk/walsallcom/Walsall-Works/Works-Home.
 
Contactați echipa Walsall Works la  walsallworks@walsall.gov.uk sau la numărul de
telefon 07557 496421. 

Dacă aveți vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani și locuiți în Walsall, aveți acces la 
instruire gratuită și puteți beneficia de asistență pentru a găsi de lucru în cadrul Black 
Country Impact Program. Apelați la 01922 654364 sau scrieți e-mail la: 
 bcimpact@walsall.gov.uk.
 
Puteți vizita Impact Hub Walsall, un centru social cu următoarea adresă:
The Crossing at St Paul’s
Unit 3 Darwall Street,Walsall. WS1 1DA
Centrul este deschis de luni până vineri între orele 09:30 - 16:30.

La Steps to Work veți beneficia de sprijin pentru a vă elabora CV-ul, a căuta un loc de 
muncă, de instruire și îmbunătățirea abilităților de interviu.
Telefon de contact 01922 627555 sau accesați site-ul  www.stepstowork.co.uk.
 
Nova este un furnizor privat de instruire pentru tineri și adulți, cu sediul principal în 
Walsall. Dacă sunteți în căutarea unui loc pentru ucenicie sau a unui curs, sunați la 
01902 366278 sau accesați site-ul  www.novatraining.co.uk pentru mai multe detalii.
 
Performance Through People cu sediul în Walsall oferă o gamă largă de cursuri și 
programe de instruire pentru a satisface nevoile Dvs. individuale  www.ptp-training.co.uk/.
Telefon de contact 01922 651100 sau e-mail  info@ptp-training.co.uk

Walsall College este cel mai mare furnizor cu o gamă largă de formări și cursuri pentru 
tineri și adulți.

Wisemore Campus
Littleton Street West, Walsall, WS2 8ES
Tel: 01922 657000
Web: www.walsallcollege.ac.uk
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INVĂȚAȚI ENGLEZA
Învățarea limbii engleze este o oportunitate de a vă îmbunătăți abilitățile de limbă 
engleză, de a cunoaște oameni noi și de a vă face prieteni. O varietate de cursuri ofi-
ciale și neoficiale sunt acum disponibile în Walsall.

Unitatea de informații ESOL din cadrul programului Walsall for All este serviciul-cheie 
de coordonare care sprijină rezidenții din Walsall pentru ca aceștia să aibă acces mai 
bun la cursurile de engleză. Contactați oricare dintre următoarele persoane pentru a 
primi consiliere și pentru a găsi un curs care să corespundă nevoilor Dvs.:
 
     Harjinder Lal (ESOL Coordinator)  Limbi vorbite: punjabi, hindi și urdu
        Tel.: 07769 361210 sau e-mail: Harjinder.Lal@walsall.gov.uk
     Zishaan Mohammed  Limbi vorbite: Mirpuri
        Tel.: 07385 025096 sau e-mail: zishaan.mohammed@walsall.gov.uk
     Natalia Balan  Limbi vorbite: română și rusă
         Tel: 07424 418846 sau e-mail: Natalia.balan@walsall.gov.uk

Puteți accesa linkul de mai jos pentru a găsi o listă ESOL cu date de contact curente: 
www.walsallforall.co.uk/learn-english-for-free
 
Walsall College este principalul furnizor de cursuri ESOL din Walsall. Colegiul oferă, 
de asemenea, cursuri pentru cei care doresc să facă carieră în interpretare, în special, 
într-un cadru comunitar, cum ar fi servicii medicale, servicii sociale, educație, oficiul 
asistență și imigrare.

Contactați 01922 657000 sau accesați www.walsallcollege.ac.uk/ pentru mai multe 
detalii despre cursurile disponibile.

ÎNREGISTRAȚI-VĂ PENTRU A VOTA
Puteți vota la alegeri doar dacă sunteți înscriși în registrul electoral pentru zona în care 
doriți să votați. Trebuie să vă înregistrați o singură dată, cu excepția cazului în care vă 
schimbați adresa, numele sau naționalitatea.
Dacă schimbați adresa, numele sau naționalitatea, trebuie să vă înregistrați din nou 
pentru a vota.
Pentru a vă înregistra, trebuie să fiți:

     cetățean britanic sau irlandez
     cetățean calificat al Commonwealth-ului, care locuiește în Regatul Unit
     cetățean UE care locuiește în Regatul Unit 

Trebuie să aveți vârsta de 16 ani sau peste (sau 14 ani sau peste în Scoția) pentru a 
vă înregistra la vot, deși nu veți putea vota până la 18 ani.
 
Acum puteți aplica pentru a vă înregistra online (va dura aproximativ 5 minute) sau 
utilizând un formular pe suport de hârtie: www.gov.uk/register-to-vote.
 
De asemenea, puteți suna la Biroul de înregistrare electorală din Walsall la 01922 
652502 și vă puteți înregistra prin telefon.

7   DREPTURI ȘI RESPONSABILITĂȚI 
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Vi se va solicita numărul național de asigurare socială (dar vă puteți înregistra chiar 
dacă nu aveți acest număr), datele personale, numele, adresa și data nașterii.

După ce v-ați înregistrat, numele și adresa Dvs. vor apărea în registrul electoral și veți 
putea vota la alegerile locale sau generale sau la referendumuri.

LICENȚĂ TV
Conform legislației, în Regatul Unit trebuie să dispuneți de o licență TV, dacă:

  vizionați sau înregistrați programe la televizor, calculator sau alt dispozitiv
     pe care acestea sunt difuzate 
  descărcați sau vizionați programe BBC pe iPlayer – în direct, în înregistrare
     sau la cerere

O licență TV costă 157,50 £ (53 £ pentru televizoare alb-negru) atât pentru locuitori de 
rând, cât și pentru întreprinderi.
Puteți primi o amendă de până la 1000 £, dacă urmăriți sau înregistrați emisiuni la TV fără a 
dispune de o licență TV.
Accesați www.gov.uk/tv-licence pentru a vedea condițiile de obținere a licenței și reducerile 
de care puteți beneficia sau accesați www.tvlicensing.co.uk pentru a afla mai multe și 
pentru a cumpăra o licență TV.

A CONDUCE ÎN REGATUL UNIT
Pentru a conduce un autovehicul în Regatul Unit trebuie:

  să aveți un permis valabil pentru categoria vehiculului pe care îl conduceți 
  să aveți o asigurare pentru vehiculul pe care îl conduceți
  să aveți un certificat MOT valid (dacă autovehiculul Dvs. are mai mult de trei ani) 
  să vă asigurați că este achitat impozitul pentru autovehicul
  să vă asigurați că autovehiculul este înmatriculat
  să vă asigurați că autovehiculul este în stare conformă cu normele tehnice 

Autovehiculul Dvs. trebuie să fie înmatriculat la Agenția pentru licențierea șoferilor și 
vehiculelor (DVLA), tot aici trebuie să achitați și taxele pentru acesta. Accesați  www.
gov.uk/vehicle-registration/new-and-used-vehicles pentru a vă înregistra autovehiculul 
online sau pentru a afla cum o puteți face prin poștă.

Pentru un autovehicul înmatriculat în Regatul Unit, trebuie să dispuneți de o asigurare 
britanică.

Dacă dispuneți de un permis UE după ce ați schimbat permisul non-UE, puteți 
conduce doar timp de 12 luni în Regatul Unit.

Când conduceți, este ilegal să vă folosiți de telefonul mobil sau să conduceți sub 
influența alcoolului sau a drogurilor.

De asemenea, este ilegal să fumați în mașină, dacă în aceasta se află o persoană cu 
vârsta sub 18 ani.

Toți copiii cu vârsta sub 12 ani și sub 135 cm înălțime trebuie să utilizeze un scaun 
auto pentru copii.

Găsiți toate detaliile despre conducerea autovehiculelor în Regatul Unit pe site-ul 

guvernamental  www.gov.uk/browse/driving
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CETĂȚENI UE ÎN REGATUL UNIT DUPĂ BREXIT   
Regatul Unit a părăsit Uniunea Europeană. Dacă sunteți cetățean al UE și intenționați 
să continuați să locuiți, să lucrați și să studiați în Regatul Unit, va trebui să solicitați un 
permis de ședere pentru a rămâne aici în cadrul „EU Settlement Scheme”.

Este vorba de un proces gratuit de depunere a cererii la Ministerul de Interne al 
Regatului Unit, pe care aproape toți cetățenii UE, care-și au reședința în Regatul Unit, 
precum și membrii familiei acestora, trebuie să-l urmeze pentru a putea rămâne în mod 
legal în Regatul Unit.

Dacă nu reușiți să depuneți cererea în cadrul acestui sistem înainte de termenul limită 
de depunere a cererilor, până  la data de 30 iunie 2021, înseamnă că aflarea Dvs. în 
Regatul Unit ar putea fi ilegală. Prin urmare, toți cetățenii UE și membrii familiei aces-
tora, care sosesc înainte de sfârșitul perioadei de tranziție și intenționează să rămână 
în Regatul Unit, după 31 decembrie 2020, trebuie să depună o cerere pentru a obține 
acest nou statut de imigrație în Regatul Unit..

DEPUNEREA CERERII ÎN CADRUL „EU SETTLEMNET SCHEME”  
Trebuie să completați un scurt formular de cerere online în 3 pași, utilizând un calculator, 
o tabletă sau un telefon mobil. Accesați  www.gov.uk/settled-status-eu-citizensfamilies/
applying-for-settled-status.

Aplicația Ministerului de Interne verifică identitatea Dvs., reședința în Regatul Unit și 
dacă aveți antecedente penale. Va trebui să utilizați aplicația „EU Exit: ID Document 
Check” pentru a vă scana documentele www.gov.uk/guidance/using-the-eu-exit-id-
document-check-app 

Termenul limită pentru depunerea cererii a fost 30 iunie 2021. În mod normal, trebuie 
să fi locuit deja în Regatul Unit înainte de 31 decembrie 2020

Persoanele care au locuit în Regatul Unit timp de mai puțin de 5 ani vor solicita statutul 
de „stabilit provizoriu”. Acest lucru le va permite să rămână în Regatul Unit și să aplice 
pentru statutul de „stabilit”, după ce vor locui timp de 5 ani în țară.
Cetățenii UE și membrii familiilor acestora, care s-au aflat în continuu pe teritoriul Reg-
atului Unit timp de cel puțin 5 ani, ar trebui să primească statutul de „stabilit”.

După ce aplicați la „EU Settlement Scheme”, Ministerul de Interne vă va expedia prin 
e-mail o scrisoare de decizie pentru a vă notifica despre statutul acordat. Dacă cer-
erea Dvs. a avut succes în cadrul Schemei, vi se va acorda statut de „stabilit” sau de 
„stabilit provizoriu”, în funcție de cât timp ați locuit în Regatul Unit înainte de a depune 
cererea.
Autoritățile vă vor contacta în caz că au nevoie de mai multe informații înainte de a lua 
o decizie.

Puteți contacta Centrul de soluționare pentru sistemul de stabilire pentru cetățenii UE, 
pentru a verifica la ce etapă se află cererea Dvs.

EU Settlement Scheme Resolution Centre
Telefon: 0300 123 7379
Din afara Regatului Unit:  +44 203 080 0100

8    IMIGRAREA
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Dacă sunteți cetățean al UE, SEE sau cetățean elvețian, familia Dvs. ar putea solicita 
statutul de stabilit provizoriu sau de stabilit în cadrul „EU Settlement Scheme”. Verificați 
dacă sunteți eligibil:
www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/join-EU-EEA-Swiss-family-member

SOLICITANȚI DE AZIL ȘI REFUGIAȚI
Un solicitant de azil este persoana care vine în Regatul Unit, dorind adesea să scape 
de persecuții, tortură sau război și solicită statutul de refugiat. Până la acordarea 
statutului de refugiat, această persoană are statutul de solicitant de azil și poate avea 
dreptul la locuință și sprijin în temeiul Legii privind imigrația și azilul din 1999

Dacă doriți să rămâneți în Regatul Unit ca refugiat, trebuie să solicitați azil.

Ar trebui să depuneți o cerere când ajungeți în Regatul Unit sau imediat ce credeți 
că nu ar fi sigur să vă întoarceți în propria țară. Dacă așteptați, este mult probabil ca 
cererea Dvs. să fie respinsă

La depunerea cererii, veți avea un interviu cu un ofițer de la Serviciul imigrare
(cunoscut sub denumirea de „screening”).

După interviul cu ofițerul de la imigrare, Ministerul de Interne va decide dacă cererea 
Dvs. poate fi luată în considerare în Regatul Unit. Dacă da, veți avea un interviu priv-
ind azilul cu responsabilul de dosarul Dvs.

De obicei, decizia cu privire la cererea depusă se emite în termen de 6 luni.

Dacă nu dispuneți de un adăpost, ar trebui să informați Ministerul de Interne despre 
necesitățile familiei Dvs. După interviul cu ofițerul de la Imigrare, Ministerul de Interne 
va examina dacă este necesar să beneficiați de o locuință temporară.

Pentru a afla mai multe despre procesul de depunere a cererii și despre ajutorul de 
care puteți beneficia, accesați: 
www.gov.uk/claim-asylum/help-you-can-get

SOLICITAREA CETĂȚENIEI BRITANICE
Cetățenia britanică vă oferă dreptul de a locui și de a lucra permanent în Regatul Unit, 
fără restricții în materie de imigrare

Înainte de a depune cererea, trebuie să aveți permisiunea de a locui permanent în 
Regatul Unit, de exemplu, de a obține azil definitiv sau statutul de „stabilit” în baza „Eu 
Settlement Scheme”. Trebuie să o faceți chiar dacă soțul, soția sau partenerul civil 
este cetățean britanic.

Dacă doriți să deveniți cetățean britanic, există diferite moduri de a depune cererea de 
solicitare a cetățeniei, în funcție de circumstanțele Dvs.

Accesați www.citizensadvice.org.uk/immigration/ pentru a afla mai multe despre acest 
proces și pentru a afla dacă sunteți sau nu eligibil/ă.
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Organizație
Walsall Refugee and Migrant 
Centre

Nash Dom CIC 

Citizens Advice Sandwell & 
Walsall

Afghan Community and
Welfare Centre

Walsall Refugee and
Asylum Seeker Support
Association

SOORA -
The Social Orientation and 
Relief Association

Contacte
41-45 Bridge Street
Walsall
WS1 1JQ

Tel: 01922 614221
Email: Walsall@rmcentre.org.uk  
Site: www.rmcentre.org.uk 

Nash Dom Community Hub
Sun Street
Walsall
WS1 4AL     

Linie de consiliere:  07531 090695 
Telefon fix:  01922 616 444
Email: info@NashDomCIC.org  
Site: www.nashdomcic.org 

Bridge House
Bridge Street
Walsall 
WS1 1JQ

Linie de consiliere:  0300 330 9017
Site:
www.citizensadvicesandwell-walsall.org 

The Mayfield Centre 
17-19 Wednesbury Road
Walsall
WS1 3RU

Tel: 01922 277900
Email: info@afghan-cw.org.uk

Tel: 01922633075
Email: wrassa@virginmedia.com 

17-19 Wednesbury Road
Walsall
WS1 3RU

Tel: 01922 513009 
Site: www.soora.org.uk
 

Servicii
Consiliere gratuită, multilingvă, cu privire 
la problemele de azil și imigrație: în-
cadrarea  în câmpul muncii, educație, 
prestații sociale, sănătate, sprijin în 
obținerea azilului, pregătirea cetățeniei, 
pregătirea documentației pentru imigrație, 
plan de reinstalare, UE Settlement 
Scheme

Consiliere gratuită, multilingvă, pentru 
comunitățile din UE și vorbitoare de limbă 
rusă pentru a soluționa aspecte legate 
de lipsa de adăpost, locuință, asistență 
socială și prestații sociale, resurse 
financiare, educație pentru copii și adulți, 
sănătate, încadrare în câmpul muncii, 
imigrație, UE Settlement Scheme, drep-
turi și responsabilități, crimă pe bază de 
ură, discriminare,  documentare.

Cursuri ESOL gratuite, cu program flexibil 
și tutori multilingvi.

Consiliere și asistență imparțiale pentru o 
gamă largă de probleme.

O serie de proiecte, inclusiv consiliere 
privind datoriile, economisirea banilor la 
facturile de energie, sprijin pentru găsirea 
unui loc de muncă și instruire, locuințe și 
asistență medicală.

Există o serie de servicii de consiliere 
și informare, interpretare și traducere 
pentru toți cei care au nevoie.

Sprijin pentru solicitanții de azil, 
refugiați și alți migranți care au nevoie, 
care stau sau locuiesc în Walsall.

Ajutorul include furnizarea de produse 
de primă necesitate (hrană, transport 
etc.) și prietenie. Nu oferă consiliere 
în materie de imigrație, nici consiliere 
juridică.
 
Servicii de consiliere pentru refugiați, 
solicitanți de azil și migranți: educație, 
posibilități de angajare, sănătate și 
bunăstare, siguranță

SPRIJIN ȘI CONSILIERE PENTRU MIGRANȚI
Există o serie de organizații în Walsall care oferă sprijin migranților. Mai jos este 
prezentată o listă de organizații și servicii pe care le puteți găsi utile, dacă sunteți nou 
în țară și în oraș..
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Organizație
Ablewell Advice Walsall

All Saints 

New Testament Church
of God Foodbank
Willenhall

Bridging the Gap 

The Thomas Project 

The Lamp Foodbank 

9   ORGANIZAȚII ȘI SERVICII
 LOCALE 

PRODUSE ALIMENTARE

Servicii 
Program de lucru al Băncii Alimentare:
Luni 10:00 - 14:00
Miercuri 10:00 - 14:00
Vineri 10:00 - 14:00
Sâmbătă 11:00 - 13:00

Sfaturi cu privire la datorii și prestații 
sociale
Job Club: instruire și încadrare în câmpul 
muncii

Program de lucru al Băncii Alimentare:
Marți 10:00 - 12:00

Program de lucru al Băncii Alimentare:
Marți 12:00 - 14:00

Program de lucru al Băncii Alimentare:
Joi 12:00 - 15:00

Program de lucru al Băncii Alimentare:
Miercuri 10:00 - 13:00
Vineri 15:00 - 18:00

Alte servicii: instruire, asistență la anga-
jare, sfaturi gratuite în termeni de resurse 
financiare, centru social 
Întruniri de două ori pe săptămână

Program de lucru al Băncii Alimentare:
Marți 10:00 - 13:00
Joi 10:00 - 13:00

Contacte 
The Central Hall
Ablewell Street
Walsall 
WS1 2EQ 

Tel: 01922 639700

Email: info@ablewelladvice.org.uk 
Site: www.ablewelladvice.org.uk 

Biserica All Saints
Walsall Road
Darlaston 
WS10 9LA

5 Upper Lichfield Street
Willenhall 
West Midlands 
WV13 1PB

79A Stafford Street
Willenhall
Walsall 
WV13 1RT

Tel: 01902 606615

196H Walsall Wood Road
Aldridge
Walsall 
WS9 8HB

Tel: 01922 452213
Email: office@thethomasproject.co.uk 
Site: www.thethomasproject.co.uk 

Centru Comunitar Brownhills 
Chester Road North
Brownhills
Walsall 
WS8 7JW

Directorul comunității Walsall este o platformă unde puteți găsi servicii și activități locale 
în Walsall: www.wcld.co.uk/kb5/walsall/asch/home.pagină

Puteți accesa oricare dintre site-urile de mai jos pentru a găsi activități, servicii, companii, 
oferte și știri din Walsall, precum și pentru a încărca gratuit ofertele Dvs. de pe 
www.thebestof.co.uk/local/walsall
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SPRIJIN PENTRU PERSOANELE DEPENDENTE
DE DROGURI ȘI ALCOOL

Organizație 
Walsall North Foodbank

Contacte
Biserica metodistă Pelsall 
Chapel Street 
Pelsall
WS3 4LN 

Tel: 07582 869895
Email: info@walsallnorth.foodbank.
org.uk  
Site: www.walsallnorth.foodbank.org.
uk 

Servicii
Rețea de bănci alimentare ce oferă per-
soanelor aflate în criză pachete alimen-
tare și indică alte servicii de asistență.

Organizație 
The Beacon - Walsall

The Glebe Centre

Walsall Disability Hub

The Motivation Hub
Services

Contacte
30 Station Street 
Walsall 
WS2 9LZ
Sau 
67 Bradford Street
Walsall 
WS1 3QD

Tel: 01922 669840
Site: www.changegrowlive.org/the-
beacon-walsall 

Wednesbury Road
Walsall
WS1 3RU

Tel: 01922 625687
Email: theglebecentre@ymcabc.org.uk 

17 Lichfield Street
Walsall
WS1 1TU

Tel: 01922 616 798
Email: info@walsalldisabilityhub.org.uk

73 Lichfield Road
Walsall Wood Hub
Walsall Wood
Walsall 
WS9 9NP 

Tel: 07388 553615

Servicii
Serviciu prietenos adulților și tinerilor 
care doresc să renunțe la consumul de 
alcool și/sau droguri. Nu aveți nevoie de 
programare, doar mergeți la unul dintre 
centre.
Sprijin pentru persoane peste 18 ani 
care nu au un adăpost, nu au un loc de 
muncă, se confruntă cu probleme de 
sănătate mintală, probleme de abuz de 
substanțe.

Servicii: mic dejun, prânz, băuturi calde, 
duș, magazin de haine; sfaturi privind 
prestații sociale, locuință și servicii medi-
cale; activități de agrement.

Servicii de îngrijire personală ce oferă 
facilități gratuite persoanelor în necesi-
tate; activități de agrement

Centru de îngrijire de zi și consiliere 
Cameră senzorială, cultivăm propri-
ile produse, ședințe de îngrijire, artă 
și meșteșuguri, snooker, bucătărie, 
conștientizare senzorială, imagine 
corporală, jocuri de societate, sesiuni de 
promovare a unui mod de viață sănătos, 
plimbări.
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Organizație
Biserica St Paul’s at the
Crossing

Biserica All Saints Church

Biserica baptistă Green 
Lane 

Moschee Aisha Mosque & 
Islamic Centre

Biserica metodistă Pleck

Guru Nanak Gurdwara

Biserica Ortodoxă a 
Nașterii Maicii Domnului

Templul hindus Mandir 
Baba Balak Nath

Contacte 
Darwall Street
Walsall
WS1 1DA

Tel: 01922 620669

Black Country New Road
Moxley
WS10 8RD

Burrowes Street
Birchills
WS2 8NX

4 Rutter Street
Walsall
WS1 4HN

Tel: 01922 620982
Site: www.aishamosque.org  

Bescot Road, Pleck, WS2 9AD

Sikh Temple
127 West Bromwich Street
Walsall
WS1 4DE

Tel: 01922 622199
Site: www.gnst.org.uk/

1A Sun Street 
Palfrey 
Walsall
WS1 4AL

Tel: 01922 633451
Site: www.orthodoxwalsall.org.uk 

96a Caldmore Road 
Walsall
WS1 3PD

Tel: 01922 621177
Site: www.mandirbababalaknath.co.uk 

Servicii
Servicii religioase, închiriere camere.

Servicii religioase, centru social

Proiectul Repară, centru social

Facilități pentru bărbați și femei, cur-
suri de educație, servicii matrimoniale și 
funerare, conștientizare islamică, servicii 
pentru tineri

Servicii religioase, centru social

Servicii religioase, cursuri de muzică 
și Kirtan, cursuri de punjabi, cursuri de 
gurmat, cursuri de calculatoare

Servicii religioase, sprijin comunitar

Servicii religioase, bucătărie, mese calde.

CREDINȚĂ

Folosiți site-ul Directorului comunității Walsall pentru a găsi mai multe locuri de cult în Walsall:  
www.wcld.co.uk/kb5/walsall/asch/home.pagină 
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Organizație
Urban Hax CIC 

Walsall Creative Factory

Date de contact 
The Stables.
Victoria Mill
Long Acre Street
Walsall
WS2 8HP

Tel: 01922 628126
site: www.urbanhax.com 

Westbourne Street
Walsall.WS4 2JB

Tel: 07583 162137
Site: www.creativefactory.org.uk

Servicii
Facilități, instrumente, imprimare 3D, 
cursuri gratuite

Proiecte de artă și patrimoniu,
evenimente, ateliere

ARTIZANAT ȘI ARTĂ

Organizație 
Centrul comunitar Aaina 

Walsall Black Sisters
Collective

Date de contact 
Bath Road
Caldmore
Walsall
WS1 3BS

Tel: 01922 644006
Site: www.aainahub.com 

17 Wednesbury Road
Walsall
WS1 3RU

Tel: 01922 616996
Site: www.walsallbsc.co.uk/wp-con-
tent/cache/all/index.html

Servicii
Consiliere și sprijin: locuințe, locuri de 
muncă, bunăstare, sănătate,
abuz domestic; voluntariat și instruire.

Sprijin pentru sănătate mintală, club 
afterschool, întâlniri cu prieteni noi,
abilitarea femeilor

SPRIJIN PENTRU FEMEI

Organizație 
Youth Connect 

YMCA

Date de contact
283 Wednesbury Road
Walsall
WS2 9QJ

Tel: 01922 336993
Site: www.youthconnect.org.uk 

Small Street Centre 
1A Small Street
Walsall 
WS1 3PR

Tel: 01922 700950
Site: www.ymcabc.org.uk

Servicii 
Sesiuni de sensibilizare, activități
sportive, mentorat, voluntariat.

Cazare, consiliere și asistență, sănătate 
și bunăstare, instruire și educație

TINERI
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10    ACTIVITĂȚI SOCIALE

LOCURI DE INTERES
Walsall Leather Museum - Littleton Street, Walsall, West Midlands, WS2 8EW
Este o atracție primitoare și prietenoasă ce se află în clădirea unei fabrici victoriene 
restaurate și este considerată de Trip Advisor drept atracția nr. 1 în Walsall pentru 
vizitatori. 
Tel: 01922 652288
Site: www.go.walsall.gov.uk/leathermuseum  
Email: leathermuseum@walsall.gov.uk
 
Muzeul Walsall  - Lichfield Street, Walsall, WS1 1TR
Dedicat istoriei Walsall-ului, muzeul găzduiește o colecție extinsă de artefacte ce 
reflectă moștenirea mândră a localității, numeroasele sale industrii și cum au trăit aici 
oamenii.
Tel: 01922 653116
Email: museum@walsall.gov.uk    

Noua Galerie de Artă Walsall  - Gallery Square, Walsall, WS2 8LG 
Prezintă, colectează și interpretează arta istorică, modernă și contemporană prin 
abordări inovatoare și provocatoare, primind vizitatori din întreaga lume, precum și din 
localitățile din imediata vecinătate.
Site: www.thenewartgallerywalsall.org.uk
 
Muzeul Transportului din Aldridge  - Shenstone Drive, Northgate, Aldridge, Walsall, 
WS9 8TP
Prezintă moștenirea transportului rutier în West Midlands.
Site: www.amrtm.org

Casa Lăcătușului  - 54 New Rd, Willenhall, WV13 2DA
Recreată cu obiectele și mobilierul ce au aparținut familiei de lăcătuși Hodson. 
Accesibilă pentru publicul larg doar de Ziua ușilor deschise, cu ocazia unor evenimente 
speciale și pentru vizite de grup prestabilite.
Accesați www.bclm.co.uk/support/visit-the-locksmiths-house/1407.htm.
Pentru a rezerva o vizită, contactați biroul de rezervări de la Black Country Living 
Museum.Tel:0121 520 8054 sau email: bookings@bclm.com.

AGREMENT 
Accesați www.go.walsall.gov.uk/walsalllibraries pentru a găsi biblioteca locală și pentru 
a afla cum vă puteți înscrie.
Toate bibliotecile din Walsall sunt membre ale Dementia Action Alliance și s-au angajat  
să transforme viața persoanelor care trăiesc cu demență din comunitatea Walsall. De 
asemenea, puteți vizita Lichfield Street Hub, situat la Biblioteca Centrală de pe strada 
Lichfield, Walsall, WS1 1TR
Tel: 01922 653121
Email: LSHlibrary@walsall.gov.uk 

Walsall Arboretum este unul dintre cele mai vizitate parcuri din zonă. Acoperă peste 
79 de acri și cuprinde peste 200 de soiuri de copaci și arbuști. Este vizitat de peste un 
milion de persoane anual.Parcarea se află pe Broadway North (WS1 2QB).
Sunați la 01922 650466 sau accesați www.go.walsall.gov.uk/parks, pentru a găsi o 
listă completă a parcurilor din Walsall.
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AGREMENT  
Vizitați pagina Active Outdoors (Activități în aer liber) în Walsall pentru a afla despre 
evenimente și activități precum sport, plimbări, voluntariat, muzică în parcuri și spații verzi 
în Walsall.
www.go.walsall.gov.uk/parks_and_green_spaces/park_events/active_outdoors_in_walsall
Pentru mai multe informații contactați Clean and Green, Consiliul Walsall la
01922 653344 or Email: CleanandGreen@walsall.gov.uk.

Există șase centre de agrement în Walsall, ce oferă facilități excelente și activități sportive 
și de bunăstare diverse pentru toate vârstele:

     Centrul de activități Bloxwich: 01922 652900
     Centrul de activități Oak Park: 01922 652266
     Centrul de înot și fitness Darlaston: 01922 652255
     Centru de înot și fitness Walsall Gala: 01922 653150
     Centrul de activități Sneyd Water: 01922 744 637
     Centrul în aer liber Aldridge Airport: 01922 744637

Pentru mai multe informații despre programul de lucru, activități și detalii de contact, 
accesați www.go.walsall.gov.uk/leisure_and_sports. 

DIVERTISMENT
Light Cinema - 62 Wolverhampton Street, Walsall, WS2 8DD 
Cu opt ecrane cinematografice și opțiuni de luat masa, recent renovat, Light Cinema din 
Walsall este locul de odihnă potrivit pentru întreaga familie.
Tel: 01922 252750
Site: www.walsall.lightcinemas.co.uk

Showcase Cinema - Bentley Mill Way, Walsall, WS2 0LE 
Aici puteți trăi cea mai frumoasă experiență a unui spectacol cinematografic.
Site: www.showcasecinemas.co.uk

Walsall Arena and Arts Centre - Hawbush Road, Leamore, Walsall, WS3 1AG
Oferă un program de spectacole profesionale cu participarea animatorilor, comicilor, 
dansatorilor, formații și show-uri de top.
Tel: 0300 555 2898
Site: www.walsallarena.com
 
Clubul de fotbal din Walsall  - Stadionul Banks. Bescot Cresent, Walsall, WS1 4SA
Oferă o gamă largă de facilități și evenimente. 
Tel: 01922 622791
Email: info@walsallfc.co.uk
Site: www.wfcthevenue.co.uk



COMUNITĂȚI CONECTATE ȘI CONSOLIDATE   
Walsall este un oraș divers și vibrant. Găzduiește rezidenți din diferite părți ale lumii, 
precum și pe cei care locuiesc aici de mai multe generații.
Un sentiment comun de apartenență la acest loc este ceea ce unește oamenii care 
locuiesc aici. Astăzi, există mult mai multe oportunități pentru locuitorii Walsall de a 
socializa în diverse moduri, indiferent de origine.
Indiferent dacă sunteți nou în oraș sau ați locuit aici toată viața, vă puteți bucura de o 
rețea largă de centre și activități pentru a stabili legături cu ceilalți, a rupe izolarea și a 
vă face prieteni noi.

CENTRE SOCIALE DE SUPPORT PENTRU NOI-VENIȚI
Un centru social pentru noi-veniți este un loc unde poate merge oricine, unde veți 
fi întâmpinat cu căldură, veți primi băuturi răcoritoare gratuite și, garantat, vă veți simți 
apreciat și că faceți parte din comunitate. Există 19 centre de acest gen în Walsall, ce 
sunt deschise în fiecare săptămână.
Pentru a găsi un centru social în zona Dvs., accesați: www.walsallforall.co.uk/places-of-
welcome sau www.placesofwelcome.org.uk/locations

Walsall for All este programul de integrare locală ce prevede diferite proiecte și activități 
orientate spre crearea unor comunități puternice și integrate în Walsall.Tel: 01922 
655797
Site: www.walsallforall.co.uk
 
O rețea de 11 asociații comunitare oferă servicii și activități pentru comunitățile locale. 
Pentru a găsi un centru în apropierea Dvs., accesați site-ul de dezvoltare comunitară 
pentru a afla mai multe detalii www.go.walsall.gov.uk/community_development.

Ryecroft Community Hub - 28 New Forest Road, Walsall, WS3 1TR
Centrul găzduiește mai multe organizații caritabile, companii sociale și grupuri de utili-
zatori care lucrează enorm pentru a oferi comunității locale servicii și asistență.
Tel: 07486 622962 or 01922 234080
Site: www.sites.google.com/a/ryecroftnrc.org/hub3/contact-us
 
Grădina comunitară Caldmore  - 12 Carless Street, Walsall, WS1 3RH
Este un spațiu pentru toată lumea: un loc de lucru, de învățare și de joacă. Puteți par-
ticipa la activități de grup, vă puteți relaxa, puteți întâlni prieteni noi și vă puteți distra. 
Toată lumea este binevenită!
Grădina are următoarele date de contact
Tel: 07871 813252
Email: caldmoregarden@gmail.com

Making Connections Walsall (MCW) este un serviciu prietenos persoanelor în etate, 
care abordează singurătatea și izolarea socială. Acest serviciu oferă persoanelor în 
etate posibilitatea de a-și explora nevoile și interesele sociale, de a construi rețelele 
sociale și de a se angaja în activități comunitare.
Accesați www.onewalsall.org/making-connections-walsall-2/ sau folosiți datele de con-
tact de mai jos pentru a lua legătura cu serviciul sau pentru a face o referire:
Tel: 0121 380 6690
Email: MCW@walsall.gov.uk
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11    TRANSPORT

VOLUNTARIAT ÎN WALSALL      
Voluntariatul este o modalitate excelentă de a sprijini comunitatea locală și cauzele 
ce vă interesează, de a vă ajuta să dobândiți abilități, să vă îmbunătățiți CV-ul și să 
cunoașteți oameni noi.  
Există sute de oportunități de voluntariat în Walsall, iar centrul de voluntari de la One 
Walsall vă va ajuta să stabiliți conexiuni cu ceea ce vi se potrivește cel mai bine:
www.onewalsall.org/volunteering.
Centrul de voluntari din cadrul One Walsall este deschis de luni până vineri, de la 
09:00 la 17:00.
Puteți apela echipa direct la 01922 619840 sau prin e-mail la
www.volunteering@onewalsall.org.
 
REȚEAUA LOCALĂ DE PRIETENI    
In cadrul colaborării cu Walsall for All, Nash Dom CIC a dezvoltat o rețea locală de 
„prieteni”, care are drept scop să susțină rezidenții noi să se integreze în Walsall. Un 
grup de voluntari, format din rezidenți noi și stabiliți, participă la o serie de activități 
informale ce se desfășoară în diferite locuri din Walsall.
Această inițiativă își propune să rupă izolarea și să creeze pentru persoane din medii 
diferite oportunități de a se întâlni, de a socializa, de a se susține reciproc și de a forma 
prietenii.
Dacă sunteți interesat să faceți voluntariat în cadrul acestui serviciu sau pur și simplu 
doriți să aflați mai multe, înainte de a lua orice decizie, contactați sau vizitați centrul 
comunitar Nash Dom:

Nash Dom Community Hub.
Sun Street, Walsall. WS1 4AL
Tel: 07531 090695
Email: info@NashDomCIC.org

TRANSPORTUL PUBLIC
 
AUTOBUZE
National Express West Midlands este principalul operator de autobuze din West Mid-
lands. Informații suplimentare despre tarife, rute, orarele de circulație și abonamentele 
de călătorie în zona West Midlands pot fi găsite pe site-ul National Express West
Midlands: www.nxbus.co.uk/west-midlands.
 
ALȚI OPERATORI DIN WALSALL:
 
Diamond Buses - mai multe informații despre serviciile acestui operator pot fi găsite pe 
site-ul Diamond Buses: www.diamondbuses.com

Arriva Buses - Stația de autobuze Walsall, St Paul’s str., Walsall, WS1 1NR
Mai multe informații despre serviciile acesteia pot fi găsite pe site-ul Arriva Buses.
www.arrivabus.co.uk.

pa
gi

nă
 3

0



TREN
Gara feroviară din Walsall  - Saddlers Centre, Walsall. West Midlands. WS2 9JS
Walsall este deservit de o rețea feroviară locală, cu servicii către Birmingham New 
Street și Rugeley Trent Valley și alte destinații.
Pentru informații suplimentare, vizitați: www.westmidlandsrailway.co.uk/travel-informa-
tion/station-information/wsl for further information.  
Pentru a utiliza planificatorul de călătorii feroviare, accesați  www.thetrainline.com.
 
AUTOCARE
Puteți afla mai multe informații despre serviciile de transport cu autocarul, vizitând site-ul
National Express site: www.nationalexpress.com/en sau telefonând la numărul de tel-
efon 0871 781 8178. Este un număr cu tarif premium, taxa de apel va fi plătită pentru 
apelurile efectuate către acesta.

CICLISM
Traseele existente, parcarea pentru biciclete, grupurile și informații utile pot fi găsite pe 
Harta Walsall pentru cicliști:
www.go.walsall.gov.uk/Portals/0/Uploads/Transport/Walsall%20Cycle%20Map.pdf
Pentru a vă planifica călătoria cu transportul public, accesați: www.journeyplanner.
networkwestmidlands.com

TRANSPORTUL COMUNITAR DIN WALSALL    
Walsall Community Transport (WCT) oferă o serie de servicii de transport pentru 
grupuri comunitare, persoane în etate și pentru persoane cu dizabilități sau alte prob-
leme de mobilitate. Serviciul include rute regulate de autobuze comunitare pentru a 
merge la cumpărături, precum și la locuri de interes, toate la prețuri accesibile. WCT 
oferă și servicii de închiriere de microbuze pentru grupurile comunitare.
Pentru informații suplimentare sau pentru a rezerva un serviciu, contactați WCT la 
01922 685555 (ext. 203) sau prin e-mail:  enquiries@walsallct.org.uk.
 
RING AND RIDE      
Ring and Ride oferă un serviciu de autobuz de la ușă la ușă, complet accesibil, pentru 
persoanele cu mobilitate limitată din cauza unei stări de sănătate pe termen lung, a 
unui handicap sau a altor circumstanțe.
Tel: 0121 505 7316
E-mail: walsall@ringandride.org
Site: www.ringandride.org

REDUCERI LA CĂLĂTORII
Pentru a afla dacă vă calificați pentru servicii de transport gratuite sau cu reduceri, 
vizitați:
www.gov.uk/government/publications/support-to-help-with-the-cost-of-transport/sup-
port-to-help-with-the-cost-of-transport

www.wcld.co.uk/kb5/walsall/asch/home.pagină
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