Публічні бібліотеки є ідеальним місцем, де можна знайти допомогу та інформацію про
місцеві послуги, а також позичити книги та користуватися комп’ютерами. Бібліотеки – це
безпечні місця, де ви знайдете доброзичливий персонал, який допоможе вам.
Бібліотеки також пропонують онлайн-послуги, доступ до яких можна отримати з комп’ютерів
або мобільних пристроїв поза бібліотекою. Відвідайте місцеву бібліотеку у вашому районі,
щоб отримати читацький квиток, і вам нададуть інформацію про те, як знайти:
▪
▪
▪

Книги, аудіокниги, електронні книги
Журнали, електронні комікси та
газети
Фільми та музику, включно з іншими
ніж англійська мовами

▪
▪
▪

Інформацію про навчання онлайн
Комп'ютери та друкарські засоби
Доступ до Wi-Fi

Матеріали для читання доступні іншими ніж англійська мовами, включно з електронними
газетами з понад 100 країн. Програмне забезпечення для перекладу та аудіо може
допомогти користувачам бібліотеки отримати доступ до читання потрібною мовою.
Бібліотеки надають підтримку людям, яким необхідна допомога з комп’ютерними навичками
та навичками роботи в інтернеті, а також тим, хто має проблеми з порушенням зору.
У бібліотеці ви знайдете зручні сидіння та місце для відпочинку, а також різноманітні
безкоштовні
▪
▪
▪
▪

Сімейні заходи для немовлят і дітей до п'яти років
Заняття для дітей шкільного віку та молоді
Групи читання
Культурна та соціальна діяльність

Співробітники бібліотеки можуть надати підтримку та інформацію у таких питаннях:
▪

▪
▪

Як отримати доступ до
безкоштовного медичного
обслуговування (NHS)
Освіта, школи, підтримка дітей та
сімей
Житло, включно з соціальним та
будь-які пільги, пов'язані з житлом

▪
▪
▪
▪
▪

Універсальний кредит, включно з
допомогою оформлення заявок
Підтримка в пошуку роботи
Інформація про громадянство
Уроки англійської мови
Підтримка у випадку тяжкої втрати

Бібліотеки допоможуть вам дізнатися про вашу місцевість і нададуть інформацію про інші
організації, які можуть запропонувати підтримку та поради. Ви можете дізнатися, де
знаходиться ваша найближча бібліотека, відвідавши сайт - www.gov.uk/local-library-services.
Тут ви знайдете адресу найближчої бібліотеки, ознайомитеся з її веб-сайтом, інформацією
про послуги та час її роботи.

