


Корисні ресурси
Підписатися на електронні матеріали HAF можна на вебсайті 
www.shropshire.gov.uk/HAF.

Ви отримуватимете відмінні поради, безкоштовні ресурси, посилання 
на місцеві служби та інформацію про можливості.

Контактна інформація: 

HAF.programme@shropshire.gov.uk  

@ShropFamilyInfo, #HAFSHROPSHIRE, #HAF2022 

www.facebook.com/shropshireFamilyInfo 

Ця ініціатива передбачена державною Програмою заходів і харчування на період канікул 
(Holiday Activities and Food, HAF), яка реалізується по всій території Шропшира 
протягом 2021—2024 рр. Детальніше про цю національну програму читайте на вебсайті 
центрального уряду. 

Рада графства Шропшир не несе відповідальності за 
вміст сторонніх вебсайтів, посилання на які містяться 
в цьому документі (незважаючи на те, що всі посилання 
надаються добросовісно). Усі заходи, про які йдеться 
в цьому документі, проводяться професійними 
організаціями в межах їхніх високоякісних програм. 

Кожна організація має правила безпеки, систему 
перевірки потенційних працівників на судимість 
і на проблеми із законом за стандартом Служби 
розголошення інформації та заборони на 
працевлаштування (Disclosure and Barring Services, 
DBS), страховки та механізми оцінки ризиків, а також 
дотримується державних настанов щодо 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 



ЗАПИШІТЬСЯ

ЗАРАЗ

Заходи та харчування в період зимових канікул у Шропширі

19—23 ГРУДНЯ 2022 р.
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Зимові канікули в Шропширі
Розважайтеся з друзями, набувайте нових навичок, розвивайте 
впевненість у собі та спілкуйтеся!

Рада графства Шропшира співпрацює з місцевими школами, 
волонтерськими та громадськими організаціями, а також із 
дитячими закладами для реалізації чудової програми заходів 
і харчування на період зимових канікул, яка називається 
Shropshire HAF (Holiday Activities and Food).

Візьміть участь у спортивних, мистецьких, кулінарних, лісових 
курсах і багатьох інших цікавих заходах, які проводитимуться 
по всьому графству. Поживне харчування безкоштовно 
забезпечується на кожному занятті.

Програма передбачає безкоштовні місця для дітей і молоді віком 
від 4 (у підготовчому або подібному класі) до 16 років, які мають 
право на безкоштовне пільгове шкільне харчування. 

Є обмежена кількість безкоштовних місць для дітей і молоді, які 
не користуються пільгами безкоштовного шкільного харчування, 
проте відповідають більш загальним критеріям (для отримання 
додаткової інформації відвідайте вебсторінку www.shropshire.
gov.uk.haf або напишіть лист на адресу електронної пошти 
HAF.programme@shropshire.gov.uk).



Як записатися до програми
На підставі відгуків про роботу централізованої системи запису до програми HAF, 
яка застосовувалася влітку, реєстрація до програм зимових канікул / різдвяних 
свят здійснюватиметься безпосередньо в організаціях, які забезпечують керування 
канікулярними клубами. Приносимо вибачення за можливі незручності. 

Що вам потрібно зробити 

1. За допомогою електронного довідника про планові заходи What’s On Guide 
знайдіть канікулярний клуб, який відповідає інтересам вашої дитини або дітей. 
Електронні примірники довідника ви отримаєте від школи вашої дитини або 
дітей. До того ж, цей документ розміщено за адресою:  
www.shropshire.gov.uk.haf. 

2. Запишіться на захід безпосередньо в організації, яка забезпечує керування 
канікулярним клубом. Її контактні дані наведено в цьому довіднику. 

3. Під час реєстрації зазначте свій унікальний код HAF (див. поле нижче).

4. Якщо ваша дитина або діти мають особливі освітні потреби й обмеження або 
отримують у школі будь-яку додаткову допомогу, перед тим як записатися 
на захід, обговоріть їхні потреби з фахівцем канікулярного клубу. 

5. З усіма запитаннями щодо пропонованих заходів і запису до них слід звертатися 
безпосередньо до організації, яка забезпечує керування канікулярним клубом.

6. Якщо ви не користуєтеся пільгами безкоштовного шкільного харчування, 
але відповідаєте більш загальним програмним вимогам і до HAF вас направив 
спеціаліст, для отримання додаткової інформації надішліть запит на адресу 
електронної пошти HAF.programme@shropshire.gov.uk. 

Ваш унікальний код:Завдяки унікальному коду ваша дитина або діти 
можуть безкоштовно відвідати 4 заняття 
канікулярних заходів у Шропширі протягом 
тижня, з 19 по 23 грудня 2022 р.  Не застосовуйте 
цей код для запису на більш ніж 4 заняття одного 
заходу або до кількох одночасних програм заходів 
у різних організаціях.  Цей код є індивідуальним 
для школи вашої дитини або дітей, і його не можна 
передавати іншим дітям.


