


Полезни ресурси
Посетете www.shropshire.gov.uk/HAF, за да се запишете за 
електронния бюлетин на HAF.

Ще получите фантастично добри съвети, безплатни ресурси, 
връзки към местни услуги и възможности.

Свържете се с нас: 
HAF.programme@shropshire.gov.uk  

@ShropFamilyInfo, #HAFSHROPSHIRE, #HAF2022 

www.facebook.com/shropshireFamilyInfo 

Тази възможност се предоставя като част от правителствената програма 
за ваканционни дейности и хранене (HAF) в Шропшър през периода 2021-2024 г. 
Посетете правителствения уебсайт за повече информация относно 
националната програма. 

Община Шропшър не носи отговорност за 
съдържанието на уебсайтовете на трети страни, 
към които предоставяме връзки (въпреки че 
всички връзки са направени добросъвестно). 
Всички изброени дейности се предоставят 
от професионални организации, осигуряващи 
отлични висококачествени програми. 

Всички организации имат политики за защита, 
сертификати по DBS, застраховки и оценки на 
риска и следват правителствените насоки по 

отношение на COVID-19. 

H o l i d a y  A c t i v i t i e s  a n d  F o o d

www.shropshire.gov.uk/HAF 



РЕЗЕРВИРАЙТЕ
СЕГА

Забавления и хранене през зимната ваканция в Шропшър

от 19 до 23 ДЕКЕМВРИ 2022 г.
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Забавления през зимната 
ваканция в Шропшър
Забавлявайте се с приятелите си, научете нови умения, 
придобийте увереност и се включете!

Община Шропшър работи с местни училища, доброволчески 
и обществени организации и доставчици на детски грижи, за да 
проведе вълнуваща ваканционна програма тази зима - Шропшър 
HAF (Ваканционни занимания и хранене).

Участвайте в спортове, изкуства, готварство, горски училища 
и много други забавни дейности, които се осъществяват в 
цялото графство. За всяка сесия ще се предоставят безплатни 
питателни ястия.

В програмата са предвидени безплатни места за деца и младежи 
на възраст от 4 (в предучилищна или равностойна паралелка) до 
16 години, които отговарят на условията за безплатна училищна 
храна, свързана със социалното подпомагане. 

Съществуват ограничен брой безплатни места за деца и младежи, 
които не получават безплатна училищна храна, свързана със 
социалното подпомагане, но отговарят на по-общия критерий за 
допустимост (вижте www.shropshire.gov.uk.haf / изпратете имейл 
до: HAF.programme@shropshire.gov.uk за повече подробности).



Как да резервирате
След коментарите относно централизираната система за резервации на HAF, 
използвана през лятото, всички резервации за зимните/коледните празници ще 
бъдат направени директно с организациите, които управляват ваканционните 
клубове. Извиняваме се за неудобството, което това може да причини. 

Какво трябва да направите: 

1. Използвайте електронния наръчник „Какво ново“, за да откриете кой 
ваканционен клуб е подходящ за вашето дете/деца. Електронни копия на 
наръчника ще ви бъдат предоставени от училището на вашето дете/
деца, които също така можете да откриете на адрес:  
www.shropshire.gov.uk.haf. 

2. Резервирайте дейност, като се свържете директно с организацията, 
която управлява ваканционния клуб, като използвате данните за контакт 
в този наръчник. 

3. Когато правите резервация, моля, посочете своя уникален HAF код (вижте 
полето по-долу).

4. Ако детето/децата ви имат специални образователни потребности и 
увреждания (СОПУ) или получават някаква допълнителна помощ в училище, 
преди да резервирате дейност, моля, свържете се с ваканционния клуб, за да 
обсъдите нуждите на вашето дете/деца. 

5. Относно всички въпроси, които имате за резервацията или предлаганите 
дейности, моля, свържете се директно с организацията, която управлява 
ваканционния клуб.

6. Ако не получавате безплатна училищна храна, свързана със социалното 
подпомагане, но отговаряте на условията на по-общата програма и 
сте били насочени към HAF от специалист, моля, изпратете имейл до: 
HAF.programme@shropshire.gov.uk за повече информация. 

Вашият уникален код е:
Уникалният код дава право на вашето 
дете/деца да посещават 4 сесии безплатни 
ваканционни занимания в Шропшър 
през седмицата от 19 до 23 декември 
2022 г.  Моля, не използвайте този код, за да 
резервирате повече от 4 сесии на дейност или 
да резервирате няколко програми за занимания 
с различни доставчици, които се провеждат 
по едно и също време.  Този код е индивидуален 
за училището на вашето дете/деца и не може 
да се прехвърля на други деца.


