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Izglītības un labklājības dienests 
Valdības definīcija: 
Izglītības un labklājības dienests sadarbojas ar skolām un ģimenēm, lai palīdzētu uzlabot skolas 
apmeklētību un atbalstītu ģimenes. Mēs varam arī atbalstīt jūs ar bērna pieteikumiem skolām un 
ieteikt jums tuvāko skolu. Mēs esam šeit, lai palīdzētu jūsu bērniem apmeklēt skolu un piekļūt 
izglītībai. Mēs cenšamies, lai katram bērnam būtu 100% skolas apmeklētība un akadēmiskā 
potenciāla sasniegumi. 

Bērni bez izglītības 
Bērni bez izglītības ir bērni, kuri nav reģistrēti skolā un nesaņem piemērotu izglītību. Bērniem, 
kuriem nav izglītības, pastāv ievērojams risks, ka viņi vēlāk dzīvē nesasniegs izglītību, būs slēpta 
kaitējuma, ekspluatācijas vai radikalizācijas upuri un kļūs par NIINA (nav iesaistīti izglītībā, 
nodarbinātībā vai apmācībā). 

Iespējams, ka bērni bez izglītības ir reģistrēti skolā un ir identificēti kā bezvēsts pazudušie viņu 
neapmeklēšanas dēļ, tāpēc jums ir JĀINFORMĒ sava bērna skola par to, ka pametat valsti, un jāsniedz 
pierādījumi, piemēram, informācija par lidojumu, jauno skolu un jauno adresi. Iespējams, ka bērni, 
kuriem nav izglītības, ir arī pārcēlušies, vai atradušies teritorijā bez skolas vietas. 

Skolas apmeklētība un sociālā iekļautība 
Kā vecāks, jūs esat juridiski atbildīgs par to, lai nodrošinātu, ka jūsu bērns iegūst pilna laika izglītību 
no 5 līdz 16 gadu vecumam. 

Kad jūsu bērns sāk apmeklēt skolu, jūs esat atbildīgs par to, ka bērns apmeklē skolu katru dienu, ja 
vien viņam nav pamatota iemesla prombūtnei – attaisnojums prombūtnei var būt tikai, ja bērni ir 
pārāk slimi, lai apmeklētu skolu, vai ir paredzēta medicīniska konsultācija, kuru nevar organizēt 
ārpus skolas laika. Ja jūsu bērns kāda iemesla dēļ nevar apmeklēt skolu, jums ir jāsazinās ar skolu un 
jāinformē par to. Tāpat, ja jūsu bērns izbrauc no valsts, jums ir jāinformē skola un jānorāda 
pārsūtīšanas adrese un lidojuma informācija. 

Piesakieties skolai vietnē barnsley.gov.uk/services/children-families-and-
education/schools-and- learning/school-admissions-and-transfers. 

Uzņemšanas kontaktpersona: 
Lūdzu, rakstiet uz admissions@barnsley.gov.uk vai zvaniet (01226) 773 689, 773 677 vai 773 588. 

Ja vēlaties apspriest turpmāku apmeklētību, lūdzu, runājiet ar savu skolas apmeklētības 
amatpersonu vai lūdziet konsultāciju ar Izglītības un labklājības amatpersonu. 

mailto:admissions@barnsley.gov.uk


 
 
 
 
 

Ģimenes centri un agrīna palīdzība 
Visā Bārnslijā mums ir pieejami dažādi ģimenes centri, kuri nodrošina apvienotus agrīnās palīdzības 
pakalpojumus bērniem no pirmsdzemdības perioda līdz 19 gadiem vai 25 gadiem, ja bērnam ir 
invaliditāte. 
Ģimenes centri piedāvā dažādus pakalpojumus: 
• Palīdzība bērniem skolas sagatavošanai 
• Palīdzība vecākiem un aprūpētājiem attīstīt audzināšanas prasmes 
• Palīdzēt vecākiem un aprūpētājiem attīstīt personiskās prasmes, piekļuvi apmācībām un 

izglītībai, kā arī uzlabot nodarbinātības perspektīvas 
• Palīdzēt vecākiem un aprūpētājiem uzturēt bērnus drošībā, pilnībā izmantot viņu potenciālu un 

mazināt nevienlīdzību viņu veselības un attīstības jomā 

Ģimenes centri Bārnslijā apvieno dažādus specialistus, piemēram, skolas, policiju, sociālo aprūpi, 
privāto un brīvprātīgo sektoru, kā arī dažus pieaugušo pakalpojumus. Agrīnās palīdzības pakalpojumi 
tiek koordinēti un sniegti arī visos Bārnslijas ģimenes centros. 
Vietējo ģimenes centru sarakstu var atrast mūsu tīmekļa vietnē: barnsley.gov.uk/familycentres 
Bērnudārzi un agrīnā izglītība 
No brīža, kad jūsu bērnam ir divi gadi, dažām ģimenēm ir tiesības uz bezmaksas un elastīgu bērnu 
aprūpi, kas ir pazīstama kā bezmaksas agrīnā izglītība. Tas ļauj jums saņemt 15 stundas nedēļā 
bezmaksas bērnu aprūpi šajā laika periodā. Jūs varat arī pieprasīt '’izstieptu'’ piedāvājumu, kas ļauj 
jums saņemt mazāku stundu skaitu nedēļas laikā, bet ļauj segt skolas brīvdienu periodus. 

Piekļuve bezmaksas agrīnajai izglītībai var dot jūsu bērnam lielisku sākumu dzīvē, ļaujot viņam iegūt 
jaunus draugus un apgūt jaunas prasmes. Tas arī dod jums iespēju strādāt, mācīties vai pat atvēlēt 
nedaudz laika sev. 

Ir pieejamas šādas bērnu aprūpes opcijas: 
• Dienas bērnudārzi, pirmsskolas grupas un rotaļu grupas – aprūpe bērniem vecumā no 0 līdz 5 

gadiem. 
• Bērnu uzraudzītāji – bērnu aprūpe no dzimšanas bērna uzraudzītāja mājās vairāk nekā divas 

stundas dienā. 
• Ģimenes centri – nodrošina bērnu aprūpi bērniem no 2 līdz 4 gadiem par finansiālo atlīdzību. 

Lai pieteiktos pakalpojumiem vai pieprasītu vairāk informācijas, lūdzu, sazinieties ar Ģimeņu 
informācijas dienestu (ĢID) pa tālr. 
0800 0345 340 

Tiešsaistes audzināšanas kursi 
Bezmaksas tiešsaistes audzināšanas kursi ir pieejami ikvienam, kurš vēlas kļūt par vecāku vai 
atbalstīt bērnu, neatkarīgi no tā, vai viņi ir vecāki, radinieki vai draugi. 

Kursi sastāv no maziem moduļiem, kurus var apgūt savā brīvā laikā. Moduļi ilgst vidēji 20 minūtes un 
ietver aktivitātes, viktorīnas, video, praktiskus izdales materiālus un balss pārraides. Jūs varat piekļūt 
kursiem dažādās ierīcēs, piemēram, datoros, Mac datoros, klēpjdatoros, mobilajos tālruņos un 
planšetdatoros. 

Kursi ir pieejami šādās valodās: Angļu, urdu, poļu, velsiešu, bulgāru, ķīniešu un arābu. Lai 
piekļūtu kursiem, dodieties uz inourplace.heiapply.com/online-learning un ievadiet 
bezmaksas kodu: TOWNSPIRIT. 



 
 
 
 
 
 

Veselība 
Reģistrējieties pie zobārsta 
Zobārsti diagnosticē un ārstē problēmas ar 
zobiem, smaganām un citām saistītām mutes 
daļām. Tie sniedz padomu un norādījumus par 
zobu un smaganu kopšanu un uztura izvēli, kas 
ietekmē mutes dobuma veselību. Ir svarīgi 
apmeklēt visas vizītes un informēt zobārstu 
iepriekš, ja nevarat ierasties uz vizīti. 

Lai atrastu tuvāko zobārstu, apmeklējiet vietni 
nhs.uk/service- search/find-a-dentist un 
ievadiet savu pasta indeksu. 

Reģistrējieties pie ģimenes ārsta 
Ģimenes ārsti ārstē visus bieži sastopamos 
medicīniskos stāvokļus un nosūta pacientus uz 
slimnīcām un citiem medicīniskiem dienestiem, 
lai saņemtu neatliekamo un specializētu 
ārstēšanu. Ir svarīgi apmeklēt visas ģimenes ārsta 
vizītes un iepriekš informēt viņus, ja nevarat 
ierasties. 

Lai atrastu tuvāko ģimenes ārstu, apmeklējiet 
vietni nhs.uk/service- search/find-a-gp un 
ievadiet savu pasta indeksu. No šejienes jūs varat 
sazināties ar ģimenes ārstu, izmantojot norādīto 
tālruņa numuru, lai painteresētos, vai viņi uzņem 
pacientus. 

Ja jūsu bērns skolas laikā apmeklē zobārstu vai 
citus ārstus, lūdzu, informējiet savu skolu par to 
un, lūdzu, norādiet vizītes karti. Ja iespējams, 
lūdzu organizējiet tikšanos ārpus skolas darba 
laika. 

0-19 serviss 
Bārnslijas 0-19 Sabiedrības veselības māsu 
dienests sniedz pakalpojumus bērniem un 
jauniešiem līdz 19 gadu vecumam. Tajā prioritāte 
piešķirta bērnu, jauniešu un viņu ģimeņu 
veselībai un labklājībai. 

Jūs varat sazināties ar 0-19 veselības aprūpes 
dienestu pa tālr. 01226 774411 vai lūgt, lai jūsu 
vietējā skola sazinātos ar 0-19 veselības 
dienestu. 

 
 

Šī pakalpojuma ietvaros ir veselības aprūpes 
apmeklējuma pakalpojums, kuru veic 
veselības aprūpes apmeklētāju komanda, 
kas sastāv no apmācītām medmāsām 
vai vecmātēm ar specializētu apmācību ģimenes 
un sabiedrības veselības jomā. Viņi strādā ar 
ģimenēm, lai palīdzētu uzlabot veselību un 
labklājību. Parasti veselības apmeklētāji vai 
vecmātes apmeklē ģimenes, kad piedzimst bērns. 

UPTP 
Bārnslijas UPTP (Uzlabojumi psiholoģiskās 
terapijas pieejamībai) ir bezmaksas pakalpojums, 
lai atbalstītu pieaugušo garīgo veselību un 
labklājību. 

Šeit var palīdzēt jums: 

• Risināt pašreizējās problēmas. 
• Iegūt jaunu izpratni par savām grūtībām un 

izstrādāt jaunu pieeju, kā tikt galā ar 
problēmu. 

• Veikt izmaiņas un apspriest savas grūtības 
bez aizspriedumiem un atbalstošā vidē. 

Jūs varat sazināties ar UPTP pa tālr. 01226 
644900 (pirmdiena-piektdiena, 9:00 - 17:00) 
vai apmeklēt viņu tīmekļa vietni: 
barnsleyiapt.co.uk 

Kompass 
Bārnslijas Garīgās veselības atbalsta grupa 
(GVAG) strādā ar bērniem, jauniešiem un 
ģimenēm izglītības iestādēs Bārnslijā. 

Tā sniedz bezmaksas, konfidenciālu atbalstu, 
palīdzību un padomus skolēniem, studentiem 
un skolām jautājumos, kuri ir saistīti ar garīgo 
veselību un emocionālo labklājību. 

Jūs varat sazināties ar Kompasu pa tālr. 
01226 107 377 (pirmdien-piektdien, 9:00 - 
17:00) vai apmeklēt viņu tīmekļa vietni: 
compass-uk.org/services/compass-be-
barnsley- mental-health-support-team. 



Berneslai mājokļi 
Berneslai mājokļi piedāvā sociālās mājas no 
Bārnslijas padomes. Ja esat mājokļa 
meklētājs, varat sazināties ar Berneslai 
mājokļiem, lai būtu iekļauts mājokļu reģistrā. 

Ja jums jau ir māja ar Berneslai mājokļiem, jūs 
varat saņemt palīdzību pārvaldes laikā, vai 
sākot/beidzot savu īres termiņu, vai paziņot par 
īpašuma problēmu. 

Jūs varat zvanīt Berneslai mājokļiem jebkurā 
jautājumā pa tālr. 01226 78 78 78 (pirmdiena-
piektdiena, 9am-5pm) vai e-pastu 
customerservices@berneslaihomes.co.uk 

Bezpajumtnieku komanda Civic 
Bārnslijas padome piedāvā atbalstu un palīdzību 
neatkarīgi no tā, vai esat bezpajumtnieks vai 
uztraucaties par kļūšanu par bezpajumtnieku. 
Mēs sniegsim jums padomu, pamatojoties uz jūsu 
apstākļiem. 

Ir daudz pakalpojumu, kas palīdzēs jums 
palikt jūsu pašreizējā mājā. Ja tas tomēr nav 
iespējams, mēs varam palīdzēt jums atrast 
citu mājokli. 

Apmeklējiet vietni 
barnsley.gov.uk/services/housing/homeless- 
and-housing-advice, lai iegūtu plašāku 
informāciju un kontaktinformāciju. 

 
Privātais namīpašnieks – sūdzības vai 
problēmas Jūs varat sūdzēties par savu 
namīpašnieku, ja viņš kaut ko dara nepareizi vai 
jūs neapmierina viņa uzvedība. Piemēram, ja: 
• viņi neveic remontu, par ko ir atbildīgi 
• viņi uzmācas jums, piemēram, ieejot jūsu 

mājoklī bez jūsu atļaujas 
• viņi diskriminē jūs, piemēram, pieprasot 

augstāku īres maksu vai depozītu nekā no 
citiem īrniekiem, jūsu valsts piederības, 
rases, vecuma vai dzimuma dēļ. 

Vislabāk ir vispirms aprunāties ar saimnieku, lai 
atrisinātu savu problēmu. Ja tas nepalīdz, varat 
veikt citas darbības, lai iesniegtu sūdzību. 

Ja tā ir steidzama situācija, piemēram, nelikumīga 
izlikšana no mājokļa vai vardarbības draudi, jums 
nekavējoties jāzvana policijai pa tālruni 999. 

Lūdzu, apmeklējiet Iedzīvotāju konsultāciju 
biroja tīmekļa vietni, lai iegūtu vairāk 
informācijas : 
citizensadvice.org.uk/housing/ renting-
privately/during-your-tenancy/ 
complaining-about-your-landlord 

Plašāku informāciju par apakšnomāšanu skatiet 
vietnē 
citizensadvice.org.uk/housing/renting-a-
home/ subletting-and-lodging/subletting 

Pārapdzīvotība 
Pārapdzīvotība ir situācija, ja vienā 
mājsaimniecībā dzīvo pārāk daudz cilvēku. 
Mājsaimniecība ir pārpildīta, ja tajā ir mazāk 
guļamistabu nekā nepieciešams, lai izvairītos no 
nevēlamas koplietošanas, pamatojoties uz 
mājsaimniecības locekļu vecumu, dzimumu un 
attiecībām. 

Jūs varat vērsties padomē pēc mājokļa, ja jūsu 
mājoklis ir pārpildīts. Jums parasti ir jāgaida 
atbilstoša lieluma mājas, un gaidīšanas laiks var 
būt ilgāks, ja nav pietiekami daudz mājokļu. 

Jūs varat lūgt padomes palīdzību 
bezpajumtniekiem, ja pārapdzīvotības dēļ nav 
iespējams turpināt dzīvot savās mājās. 

Lai iegūtu vairāk informācijas par pārapdzīvotību, 
dodieties uz  
england.shelter.org.uk/housing_advice/repairs
/ check_if_your_home_is_overwrowded_by_law 

mailto:info@berneslaihomes.co.uk


 
 
 
 
 
 

Kopienas atbalsts 
Migrācijas partnerība - katru trešdienu, plkst. 12.15-14.00, 
Hope House, Blucher Street 
Migrācijas partnerība (sadarbībā ar Migrantu darbību, Jūtas kā 
mājās, Polijas bibliotēka un ELSH) piedāvā iknedēļas iestāšanās 
sesiju piedalīšanai visām EAL dalībniekiem un migrantu 
ģimenēm. Jaunais vairāku aģentūru centrmezgls (katru nedēļu) 
Hope House baznīcā nodrošina praktisku un drošu telpu 
sadarbības pakalpojumu sniegšanai un labāku piekļuvi 
holistisko pakalpojumu sniegšanai Bārnslijā. 

E-pasts :polskabib@gmail.com vai 
migrācijaspartnershipbarnsley@gmail.com 

Bēgļu padome: 
Konsultācijas ar Bēgļu padomi, 23 
Queens Road, S71 1AN 

• Pirmdienās 10:00 - 13:00 
• Otrdienās 13:00 - 16:00 
• Ceturtdienās 10:00 - 13:00 

 
 

Pieaugušo izglītība 

Bēgļu padome sniedz atbalstu: 
• patvēruma jautājumos 
• labklājības pabalsti 
• mājokļi 
• veselības aprūpe 
• ESOL - valodas atbalsts 
• izglītība 
• kopienas attīstības pasākumi 
• brīvprātīgais darbs 

Bārnslija piedāvā apgūt pieaugušo prasmes un kopienas mācības šādos kursos: radošā labklājība, 
nodarbināmība, angļu valoda, angļu valoda citu valodu runātājiem, veselības un sociālā aprūpe, IT un 
digitālās prasmes, matemātika, pozitīva domāšana un darbs ar bērniem un ģimenēm. Visi kursi tiek 
organizēti draudzīgā un atbalstošā vidē un ar aprūpi par visiem izglītojamo līmeņiem - no iesācējiem 
līdz progresīvajam. 
Papildinformāciju skatiet vietnē barnsley.gov.uk/services/adult-skills-and-community-
learning/english- for-speakers-of-other-languages-esol 

Iedzīvotāju konsultāciju birojs 
Iedzīvotāju konsultāciju birojs (Citizen’s Advice) ir neatkarīga organizācija, kas specializējas 
konsultācijās, lai palīdzētu cilvēkiem ar juridiskām, parādu, patērētāju, mājokļu un citām problēmām 
Apvienotajā Karalistē. Viņi var palīdzēt pieteikties ES apmetņu shēmai, ievest ģimeni Apvienotajā 
Karalistē, pieteikties Lielbritānijas pilsonībai, pabalstiem, pakalpojumiem un jūsu imigrācijas 
statusam, atrisināt problēmas ar vīzu, patvērumu un bēgļiem 

Jūs varat zvanīt uz Iedzīvotāju konsultāciju biroju pa tālr. 0800 144 8848 vai apmeklēt viņu tīmekļa 
vietni: citizensadvice.org.uk 

mailto:polskabib@gmail.com
mailto:migr%C4%81cijaspartnershipbarnsley@gmail.com


Jane Allen 
Pakalpojumu pārvaldnieks 
Skolēnu iekļaušana, apmeklētība un izglītība un 
labklājība Tālrunis 07817 624 306 
E-pasts: janeallen@barnsley.gov.uk 

Derek Vint 
Teritorijas pārvaldnieks, 
Izglītības un labklājības 
dienests Tālrunis 07875 
308 111 
E-pasts: derekvint@barnsley.gov.uk 

Rosie Smith 
Teritorijas pārvaldnieks, 
Izglītības un labklājības 
dienests Tālrunis 07702 
338 498 
E-pasts: rosiesmith@barnsley.gov.uk 

Jake Miller 
Apgabala pārvaldnieks 
Izglītības un labklājības 
dienests Tālrunis 07786 
525 749 
E-pasts: jakemiller@barnsley.gov.uk 

 
 
 
 
 
 

Kontakttālruņi un noderīgas saites 
Izglītības un labklājības dienests - my.barnsley.gov.uk/form/Education-welfare-enquiry/your-details 

Ģimenes informācijas dienests – 0800 0345 340 

Agrīnā palīdzība - barnsley.gov.uk/services/children-families-and-education/early-help-for-

families Bērnu sociālā aprūpe – 01226 772423 (ja bērns ir tiešās briesmās, zvaniet 999 vai 0114 

220 20 20) Ziņošana par naida noziegumiem – 101 vai 999 ārkārtas situācijā 

Miega un trauksmes konsultācijas - cerebra.org.uk/get-advice-support/sleep-advice-service 

Bērnu līnija – 0800 1111 vai childline.org.uk 

CAMHS (Bērnu un jauniešu garīgās veselības dienests) – 01226 644829 

Garīgās veselības atbalsts (TADS) – 01226 872 120 vai 

heyletstalk.org Atbalsts vardarbības gadījumā ģimenē (IDAS) - 

03000 110 110 vai idas.org.uk Seksuālās vardarbības atbalsts 

(BSARCS) - 01226 320 140 vai bsarcs.org.uk LGBTQ+ atbalsts - 

0114 241 2728 vai sayit.org.uk 

Interneta drošība - thinkuknow.co.uk, parentzone.org.uk vai internetmatters.org. 

Ja vēlaties apspriest šajā brošūrā izklāstīto informāciju, lūdzu, sazinieties ar kādu no šiem komandas 
dalībniekiem 
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