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ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО 
КЕМБРИДЖСЬКОГО 
РЕГІОНАЛЬНОГО КОЛЕДЖУ 
Ми тут, щоб допомогти Вам. 
Коли Ви оселитися у Великобританії, Кембриджський 

регіональний коледж може допомогти  Вам і вашій 

сім’ї з: 

- вивченням Англійської мови 
- працевлаштуванням 

- навчальними курсами та розвитком. 

 

Ми маємо у легкій доступності кампуси в Кембриджі та 

Хантінгдоні та надаємо підтримку людям віком від 16 

років. 

 

ЯК МИ МОЖЕМО 

ПІДТРИМАТИ ВАС 

АНГЛІЙСЬКА ЯК ДРУГА АБО НАСТУПНА МОВА 

(ESOL) 
Класи    для вивчення Англійської /наступної мови – доступно 

багато рівнів. 
Отримайте допомогу щоб говорити, слухати, читати та писати англійською. 
Зустрічайте інших і товаришуйте. 
Зростайте впевнено завдяки своїм навичкам англійської мови. 

Нам потрібно буде дізнатися, який у Вас  рівень Англійської перш 

ніж почати навчання. Ви маєте скласти простий тест. 

 

 



 

  

Програма на літо (ESOL) 

Дати: 27/06/22 - 12/08/22  
Дні: з Понеділка по Четверг  
Час: 14:00 – 16:00 

Де: К у Кембріджі. 

Програма англійської мови (ESOL) (вік 19+) 

Повний день             Неповний день 
Дати:   5/09/22 - 22/06/23                                Дати:    5/09/22 - 22/06/23 
Дні:      з понеділка по четверг                        Дні:       вівторок або четверг  
Час:      9:30 – 13:00                                            Час:       18:00-21:00 
Де:       Хантінгдон або Кембрідж                     Де:        Хантінгдон або Кембрідж 

Програма англійської мови (ESOL) (вік 16-18) 

Дата початку:   5/09/22 - 22/06/23  
Дні:                     з понеділка по четверг   
Час:                     9:30 – 15:30  
Де:                      Кампус у Хантінгдоні або Кампус у Кембріджі 

Як замовити   
Нам потрібно буде дізнатися, який у Вас рівень Англійської перш ніж 
почати навчання. Ви маєте скласти простий тест. Тестування 
відбуваються щотижня. 
Контактна особа для замовлення тестування - Patricia Kurl: 

  01223 226 317  pkurl@camre.ac.uk 

Дні відвідувань:  

Ласкаво просимо на дні відвідувань: 

 
У Сполученому Королівстві в рамках Української Сімейної     

 
(     



 

введення  

знайомство 
інформація, поради і рекомендації  

початкове тестування для відвідування курсу, який 
розпочнеться 5 Вересня. 

Дати відкритих дверей в кампусі Кембрідж, Міжнародний центр: 

вівторок, 2 Серпня з 14:00-16.00 
середа, 10 Серпня з 14:00-16.00                                                               

понеділок 22 Серпня з 10:00-12:00 

вівторок 23 Серпня з 10:00-12:00 
середа 24 Серпня 14:00-16:00 
четверг 25 Серпня з 14:00-16:00 

Наступні кроки  

Після складання тесту ми зв’яжемося з Вами і повідомимо деталі 

початку занять.  

Залежно від наявності вільних місць, це може бути наша літня програма 

або нові курси, які починаються у Вересні.  

  

ПРИХОДЬТЕ ТА ВІДВІДУЙТЕ НАС 
Ми тут, щоб допомогти Вам.  

Ви можете звернутись до нас за допомогою: 

Дні відкритих дверей 

Відвідати нас у Дні відкритих дверей Ви можете як за попереднім 

бронюванням так і без: 



 

Кампус у Кембріджі 
Середа, 15 Червня 
 16:30-19:00  
Kings Hedges Road 
Cambridge  
CB4 2QT  

Кампус у Хантінгдоні день відкритих 
дверей  та приємного спілкування 
субота, 11 Червня, 10:30-13:00 
California Road 
Huntingdon  
PE29 1BL  

www.camre.ac.uk/open-days  

Вібінар «Обід і навчання» – Використання мови для отримання роботи 

28 Червня, 12:00-13:00   

Цей вебінар присвячений використанню мови для отримання роботи та висвітлює: 
Що таке навички, що передаються? Що це означає?                                               
Як я можу використати навички, щоб вони допомогли мені знайти 

роботу/змінити кар’єру або просунутися в кар’єрі. 
Безпеку в Інтернеті та як захистити вашу інформацію 
Як зміна кар’єри допоможе Вам, щоб рухатися вперед 

Ви можете приєднатися на телефоні, планшеті чи комп’ютері. Забронюйте місце тут 

: www.camre.ac.uk/upcoming-events/lunch-learnwebinars-using-language-
to-land-the-job/ 

КУРСИ ТА ТРЕНІНГИ 
Ви можете отримати доступ до всіх курсів, які пропонує коледж, як усі жителі 

Великобританії. Багато з них повністю профінансовані і можуть допомогти Вам 

Розвивати навички та знання  
Влаштуватися на роботу 
Впевнитися в собі 
Перекваліфікуватися 
Здобути нову кваліфікацію  

Для отримання більше інформації заходьте на сайт  

www.camre.ac.uk/adult  

 



 

ПОСЛУГИ ДОПОМОГИ В 
КОЛЕДЖІ 

Команда служби підтримки студентів розташована в The Hub 

(кампус у Хантінгдоні та кампус у Кембріджі).  

Ви можете отримати допомогу та пораду з: 

Питань щодо кар’єри   

Ви можете отримати консультацію щодо кар’єри та університетських курсів: 
Зустріч один на один з кваліфікованим консультантом щодо кар’єри 
Інформацію щодо кар’єри та поради на сайті The Hub Online 
Пошук роботи відповідно до Вашої кар’єрної мети 
Допомогу із створенням та оновленням резюме 
Допомогу з подальшим вибором після завершення програми 
Підтримку із складанням заяв до університету та інших заяв  
Інформацію про онлайн курс на сайті CRC (Кембріджський Регіональний Коледж) 

Ви можете записатися на зустріч the Hub, по телефону  01223 226315 або електронною 

поштою  enquiries@camre.ac.uk  

Добробут і благополуччя 

Студенти можуть поспілкуватись конфіденційно, команда може запропонувати 

підтримку та поради у кількох сферах, зокрема:  

Особисті та емоційні проблеми 
Занепокоєння щодо вступу до Коледжу 
Захист себе та інших під час перебування у Коледжі 
Психічне здоров’я 
Здорові стосунки 
Відповідальність (догляд) за родичів або молодих батьків за дітей. 

Відвідайте їх у the Hub або зверніться за допомогою email: wellbeing@camre.ac.uk  

Фінансова підтримка 

Грошові питання не повинні перешкоджати Вам навчатися в коледжі, тому наша 

команда стипендій і фінансів готова проконсультувати Вас щодо джерел фінансової 

допомоги, включаючи будь-які стипендії або фонди підтримки, які можуть бути Вам 

доступні. 

Відвідайте їх у the Hub або або зверніться за допомогою email financialsupport@camre.ac.uk  

Охорона 

Усі співробітники Кембриджського регіонального коледжу відповідають за охорону в 

коледжі і ми навчені діяти, щоб забезпечити безпеку всіх. Якщо у Вас є якісь проблеми, 



 

ви можете надіслати електронний лист safeguarding@camre.ac.uk або відвідайте the 

Hub і попросіть відповідальну особу з охорони.  

Для отримання додаткової інформації відвідайте www.camre.ac.uk/student-support 

ЯК ДІСТЯТИСЯ ДО КОЛЕДЖУ 

Є багато способів дістатися до обох наших кампусів, у Кембриджі та Хантінгдоні, 

незалежно від того, чи подорожуєте Ви пішки, на велосипеді, автобусі, машині чи 

поїзді; ми в межах досяжності по всьому регіону 

. 

Автобус коледжу 

Ми пропонуємо автобусні маршрути по всьому Кембриджширу до 
кожного з кампусів. Про автобусні маршрути та розклад дивіться 
https://www.camre.ac.uk/student-support/travelling-to-college/ 
Громадський транспорт та автобусні маршрути 

Поблизу обох кампусів є автобусні зупинки, якими керує Cambridgeshire 

Guided Busway. Ви можете дізнатися більше інформації, включаючи 

маршрути та розклад тут 

https://www.thebusway.info/ 

Потяг 

Найближча залізнична станція до кампусу Кембриджа - Північна станція 

Кембриджа, до якої можна дійти приблизно за 15-20 хвилин. Найближча 

залізнична станція до кампусу Хантінгдона — станція Хантінгдон, до якої 

можна дійти приблизно за 20-25 хвилин. 

Коледж забезпечує безкоштовним автобусом до та з Північного вокзалу 

Кембриджа до кампусу Кембріджа, а також до та від станції Хантінгдон 

та кампусу Хантінгдона. 

Додаткова інформація доступна тут https://www.camre.ac.uk/student-

support/travelling-to-college/ 

Машина 

У кампусах у Кембриджі та Хантінгдоні є парковка для студентів. За 

відвідування кампусу Кембриджа стягується плата в розмірі 2 фунти 

стерлінгів. Кампус Хантінгдона є безкоштовним. 

 

https://www.camre.ac.uk/student-support/
https://www.camre.ac.uk/student-support/travelling-to-college/
https://www.thebusway.info/
https://www.camre.ac.uk/student-support/travelling-to-college/
https://www.camre.ac.uk/student-support/travelling-to-college/


 

Кампус у Кембріджі  
Kings Hedges Road, 
Cambridge 
CB4 2QT  

Сампус у Хантінгдоні  
California Road, 
Huntingdon PE29 
1BL  

Ми тут, щоб 
допомогти Вам  
Завітайте до кампусу у Кембріджі  

Вебсайт: camre.ac.uk/refugeesupport 

Email: international.enquiry@staff.camre.ac.uk Телефон: 

01223 226315 

   
 

   



 

Кампус у Кембріджі  Кампус у Хантіндоні  
Kings Hedges Road, California Road, 
Cambridge+ 


