Torbay Holiday Activities and Food Programme
Torbay HAF, also known locally as ‘Healthy Holidays’ is funded by the Government to ensure that children have access to food and activities over the school
holiday periods. Torbay Council is required to deliver a minimum of 4 hours per day, for 4 days per week in one week in the Easter and Christmas holidays
and 4 weeks in the summer holiday.
Святкова програма Торбея та програма харчування
Torbay HAF, також відомий як «здорові канікули», фінансується урядом, щоб забезпечити дітям доступ до їжі та заходів під час шкільних канікул.
Рада Торбея зобов’язана надавати мінімум 4 години на день протягом 4 днів на тиждень протягом одного тижня у Великодні та Різдвяні свята та 4
тижні під час літніх канікул.

What does this mean?
There are a range of projects across Torbay which have places available. Each project is required to provide a hot meal, a physical activity, and an enrichment
activity. More information can be found on Torbay Council’s website and you or your sponsor can book your child or children on to one of these projects.
Що це значить?
У Торбеї є ряд проектів, у яких є вільні місця. Кожен проект має забезпечувати гарячу їжу, фізичну активність та збагачувальну діяльність. Додаткову
інформацію можна знайти на веб-сайті Torbay Council, і ви або ваш спонсор можете забронювати свою дитину чи дітей на один із цих проектів.

If you have any questions about the HAF programme, please contact sarah.pengelly@torbay.gov.uk
Якщо у вас виникли запитання щодо програми HAF, звертайтеся до sarah.pengelly@torbay.gov.uk

https://www.torbay.gov.uk/children-and-families/childcare/easter-holidays/

My chosen HAF holiday club provider is/ Вибраний мною постачальник курортних клубів HAF:

The address of the holiday club/ Адреса святкового клубу:

The times and dates that they are open/ Час і дати, коли вони відкриті:

Their contact details/ Їхні контактні дані:

Any other information/ Будь-яка інша інформація:

