
Служба з працевлаштування та професійних навичок пропонує БЕЗКОШТОВНІ 
послуги для всіх у Лестерширі. Працівники служби можуть допомогти вам 
знайти роботу чи можливості для навчання, незалежно від вашого кар’єрного 
стану чи досвіду працевлаштування.  

Щоб зв’язатися з командою, зателефонуйте БЕЗКОШТОВНО  
за номером 0800 988 0308 відвідайте веб-сайт за адресою  
www.leicestershire.gov.uk/work-and-skills 
Служба з працевлаштування та професійних навичок може підтримати 
вас по телефону, онлайн або особисто в центрах зайнятості. Ви отримаєте 
індивідуальну підтримку щодо написання резюме, листів, пошуку роботи, 
прийомів проходження співбесід тощо.

Центри зайнятості включають наступні:
• Бібліотека «Loughborough Library», щовівторка з 10:00 до 12:00
• Бібліотека «Wigston Library», щосереди з 10:00 до 12:00
• Бібліотека «Coalville Library», щосереди, 14:00 – 16:00
• Бібліотека «Hinckley Library», щоп’ятниці з 10:00 до 12:00

Запис на прийом не потрібен.
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• Освіти та навчання
• Навичок написання резюме та 

проходження співбесід
• Волонтерство

• Кар’єрних можливостей 
• Місцева підтримка 
• Онлайн-заявки на 

працевлаштування

Щоб записатися на конфіденційний прийом із консультантом із навчання 
та працевлаштування, напишіть нам на адресу LALS.LWA@leics.gov.uk або 
зателефонуйте БЕЗКОШТОВНО за номером FREEphone 0800 988 0308. 

Записатись на прийом можна з понеділка по п’ятницю (9:00–16:00) у зручний для вас 
час і місце або за допомогою Microsoft Teams/телефону.  

Інформація, поради та рекомендації  
(підтримка навчання та працевлаштування)

Якщо ви не впевнені, що вибрати (навчання чи працевлаштування), і якщо 
вам потрібно поговорити з кимось про свої кар’єрні можливості, зверніться 
у GoLearn! Консультанти з навчання та працевлаштування БЕЗКОШТОВНО 
надають постійні, конфіденційні, індивідуальні поради та підтримку. 
Команда може проконсультувати щодо: Підтримка України
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Курси ESOL призначені для тих, у кого англійська не рідна мова, кому необхідно 
покращити свої навички для повсякденного життя, залучення до громади та роботи 
у Великій Британії. Ви отримаєте можливість попрактикувати мовлення, аудіювання, 
читання та письмо англійською мовою. Доступні як денні, так і вечірні курси: денні 
курси проводяться двічі на тиждень (2 заняття по 2 години) і вечірні курси – 1 раз на 
тиждень (1 заняття по 2,5 години). 

Ми також пропонуємо спеціальні курси для покращення англійської мови для роботи 
або покращення навичок в ІТ та математиці. Ми також пропонуємо спеціальний курс, 
який допоможе вивчити англійську мову, необхідну для складання іспиту з теорії 
водіння. 

Перед розподіленням у групу ви пройдете онлайн-оцінювання та коротке телефонне 
інтерв’ю з одним із наших викладачів. Ви можете пройти оцінювання на комп’ютері 
чи ноутбуку або на комп’ютері в місцевій бібліотеці. Якщо у вас немає комп’ютера чи 
ноутбука чи доступу до бібліотеки, ви можете пройти оцінювання в одному з наших 
центрів. Це оцінювання покаже нам ваш поточний рівень володіння англійською 
мовою, щоб ми могли розподілити вас у відповідну групу згідно вашого поточного 
рівня володіння мовою. 

Ви можете звернутися до члена нашої команди, перш ніж ми розподілимо вас у групу, 
і ви можете повідомити нам бажане місце проведення занять. 

Якщо вам потрібна допомога з оплатою проїзду до місця проведення занять, доглядом 
за дітьми під час занять та ресурсами, ми можемо допомогти. Сюди також може 
входити надання ноутбуку у тимчасове користування, за потреби.

Як з нами зв’язатися:
Заповніть нашу «загальну форму 
запиту щодо навчання для 
дорослих» (Adult Learning general 
enquiry form) онлайн

Відвідайте один із наших центрів  
GoLearn! Центри реєстрації при 
особистій зустрічі

Напишіть нам на адресу 
LALS.ESOL@leics.gov.uk

Або зателефонуйте 
БЕЗКОШТОВНО  
за номером   
0800 988 0308.

Ви можете зв’язатися з нами 
самостійно або попросити друга, 
спонсора чи співробітника 
служби підтримки зробити це 
за вас.  

Служба навчання для дорослих Лестершира (GoLearn!) пропонує  
БЕЗКОШТОВНІ курси ESOL для українських біженців у Лестерширі. 

Курси ESOL БЕЗКОШТОВНІ для всіх українських біженців і викладаються в 
громадських центрах по всьому графству, включаючи:
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1 Центр навчання для дорослих  
 «Enderby Adult Learning Centre»

2 Бібліотека «Coalville Library»

3 Бібліотека «Hinckley Library»

4 Бібліотека «Melton  
 Mowbray Library»

5 Бібліотека 
 «Loughborough Library»

6 Центр навчання для дорослих 
 «Moira Adult Learning Centre» 
  (Лафборо / Loughborough) 

7 Бібліотеки «Wigston Magna  
 Library» і бібліотека «Oadby  
 Library»

8 Центр навчання для дорослих  
 «Roundhill Adult learning Centre»  
 (Термастон / Thurmaston)

9 Центр «Symington Building» 
 (Market Harborough)

Також доступні 
онлайн-курси  
(через Microsoft Teams)
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GoLearn!
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