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Ste EU, EEA alebo obyvateľ Švajčiarska? Alebo ste závislý od
takejto osoby?
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Ak odpoveď je ÁNO, potom vy a/alebo vaša rodina bude
pravdepodobne potrebovať požiadať o EU status usadlíka
(EUSS), aby ste naďalej mohli žiť v UK potom ako opustí EU.
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Ak potrebujete viac informácií o tom, ako požiadať a/alebo o
detailoch výhod, ktoré súvisia so žiadosťou, prosím kontaktujte
ministerstvo vnútra (Home office) pre dostupné informácie a
rady, ktoré tiež zahŕňajú asistenciu pri odosielaní vašej žiadosti.
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The Children’s Society
Tel - 0191 349 9481
Email – euss@childrenssociety.org.uk
Týždenné návštevy
 Pondelky (okrem štátnych sviatkov) medzi 13 - 16hod v
Brunswick Methodist Church (metodistický kostol),
Brunswick Place, Newcastle upon Tyne NE1 7BJ
 Utorky medzi 13 - 16 hod v Sunderland Bangladesh
International Centre, 30 Tatham St, Sunderland SR1 2QD
 Štvrtky medzi 13 - 16 hod v The Hub (Family Churchrodinný kostol), Swan Street, Gateshead NE8 1BQ
Stretnutia je možné objednať aj mimo uvedených časov.
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Neodkladajte to – požiadajte o pomoc a podporu s vašou EUSS
žiadosťou už dnes.
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