
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ਕੋਵਿਦ-੧੯ 
 

ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਿੱਤੀ 

ਸਹਾਇਤਾ 



ਸਮਿੱਗਰੀ 
 
 
 

 

੧  ਜਾਣ-ਪਛਾਣ     
੨  ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ      
੩  ਹਾਓਵਸਿੰਗ    
੪  ਵਿਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ     
੫  ਲਾਈਿ ਖਰਚ ੇ     
੬  ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਤਿੰਦਰੁਸਤੀ      
੬  ਪਵਰਿਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ     
੮  ਸਿੰਪਰਕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਗਾਈਡ ਹੈ  
ਵਿਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ ੈ 
ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਉਪਲਬਧ. 

 
 
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵਕ  
ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹ ੈ 
ਖਾਸਕਰ ਵਚਿੰਤਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹ ੈ 
ਤੁਹਾਡੇ ਵਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ / ਜਾ ਂ 

ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਰਾਇਆ, ਪਰ ਮਦਦ ਅਤੇ ਹੈ  
ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਲਾਹ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

੧ 
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

੨ 
ਦੇ ਗੁਆਚ ਗਏ 

 

ਆਮਦਨੀ 

ਿੈਲਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ  
 
ਸਿੈ-ਅਲਿੱਗ-ਥਲਿੱਗ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ  
ਕਮਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਨ ਿੰ £ ੫੦੦ ਦੀ 
ਅਦਾਇਗੀ ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨ ਿੰ ਸਿ-ੈਇਕਿੱਲੇ ਰਵਹਣ ਲਈ 

ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਿੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ 

ਕੋਵਿਦ-੧੯ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ੨੩ ਅਕਤ ਬਰ 

੨੦੨੦ ਨ ਿੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਹਸ ਿੇਲਜ਼ ਟੈਸਟ, ਟਰੇਸ, 
ਪਰੋਟੈਕਟ ਸਰਵਿਸ ਦੁਆਰਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ਿੰ ਅਲਿੱਗ-

ਥਲਿੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਹਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ 
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ. 
 
 
ਸਿੈ-ਅਲਿੱਗ-ਥਲਿੱਗ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹ ੈਜੋ ਘਿੱਟ 

ਆਮਦਨੀ ਿਾਲੇ ਹਨ, ਵਜਹੜੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਿੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ 
ਉਨ੍ਾਂ ਨ ਿੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ਿੰ ਅਲਿੱਗ-ਥਲਿੱਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. 
 
ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੀਮਾ 
ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ. ਇਹ ਤੁਹਾਨ ਿੰ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਵਕਸੇ ਿੀ 

ਲਾਭ ਨ ਿੰ ਪਰਭਾਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. 
 
ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 

ਵਕ ਵਕਿੇਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹ,ੈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ 

ਸਿੰਪਰਕ ਕਰ.ੋ 
 
ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦਿੰਡਾ ਂਨ ਿੰ ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਯੋਜਨਾ ੮ ਸਾਲ 
ਤਿੱਕ ਦੇ ਬਿੱਵਚਆਂ ਦੇ ਮਾਵਪਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ਲਈ 

ਿੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ (ਜਾਂ ੨੫ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ) ਜੇ ਵਸਿੱਖਣ ਿਾਲੇ 

ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਿੰਝਲਦਾਰ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਹਨ) ਵਜਨ੍ਾਂ ਨ ਿੰ 

ਸਿੈ-ਅਲਿੱਗ-ਥਲਿੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਹਾ ਵਗਆ ਹੈ. 

 
ਵਿਿੇਕਸ਼ੀਲ ਭੁਗਤਾਨ  
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਮਾਪਦਿੰਡ ਪ ਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ 

ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਖਵਤਆਰੀ 

ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਵਿਿੇਕਸ਼ੀਲ ਭੁਗਤਾਨ 

ਵਸਰਫ ਅਸਧਾਰਨ ਸਵਥਤੀਆਂ ਵਿਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

੨ 
ਦੇ ਗੁਆਚ ਗਏ 

 

ਆਮਦਨੀ 

ਯ ਕ ੇਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ  
ਯ ਨੀਿਰਸਲ ਕ੍ਰਵੈਡਟ 
  
ਭਾਿੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿ-ੈਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਰਾਪਤ ਹੋ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਿੱਚ ਆਪਣੀ 

ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਵਦਿੱਤੀ ਹ,ੈ ਘਟਾਏ ਹਏੋ ਘਿੰਟ ੇਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰ ੋ
ਘਿੰਵਟਆਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਤੇ ਹ,ੋ ਜਾਂ ਸਕ ਲ ਬਿੰਦ ਹੋਣ ਦੇ 
ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇ/ ਬਿੱਵਚਆਂ ਦੀ ਦਖੇਭਾਲ ਲਈ ਵਬਨਾਂ 

ਤਨਖਾਹ ਿਾਲੀ ਛੁਿੱਟੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੀ ਡਬਲਯ ਪੀ ਦੇ 
ਯ ਨੀਿਰਸਲ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹੋ ਕ੍ਰੈਵਡਟ, ਵਜਸ ਵਿਿੱਚ 
ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਮਦਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ www.gov.uk/apply-universal-
credit ਤੇ ਨਵਲਨ ਨਲਾਈਨ ਦਾਅਿਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋ
 

ਯ ਨੀਿਰਸਲ ਕ੍ਰੈਵਡਟ ਹਲੈਪਲਾਈਨ 0800 328 5644  

ਿੈਲਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ 0800 328 1744 
 

ਜੇ ਤੁਹਾਨ ਿੰ ਯ ਨੀਿਰਸਲ ਕ੍ਰਵੈਡਟ ਵਸਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ 

ਦਾਅਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ 

ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. 08000 241 220 ਤੇ ਮੁਫਤ ਕਾਲ ਕਰ ੋਜਾਂ 

www.citizensadvice.org.uk/helptoclaim 
ਤੇ ਜਾਓ 
 
ਨਿੀਂ ਸ਼ਲੈੀ ਰਜੋ਼ਗਾਰ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਭਿੱਤਾ  
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਬਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ਿੰ ਅਲਿੱਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹ ੋ

ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਯ ਨੀਿਰਸਲ ਕ੍ਰੈਵਡਟ 

ਦੇ ਰ ਪ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿਾਂ ਸਟਾਈਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਭਿੱਤਾ 

ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋ. ਵਨ ਸਟੀਲੇ  ਸਟਾਈਲ ਈਐਸਏ ਬਾਰ ੇਿਧੇਰੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ www.gov.uk/guidance/new-style-

employment-and-support-allowance 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਹ ੈ
 
ਟੈਕਸਟਫੋਨ: 0800 328 5644 (ਵਿਕਲਪ ੩)  
ਟੈਕਸਟਫੋਨ: 0800 328 1344 (ਵਿਕਲਪ ੩)  
ਿੈਲਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ: 0800 328 1744  
 
ਨਿੀਂ ਸ਼ਲੈੀ ਨੌਕਰੀ ਭਾਲਣ ਿਾਵਲਆ ਂਦਾ ਭਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਮ ਦੀ 
ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹ,ੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦ ੇਆਪਣੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ 
ਯ ਨੀਿਰਸਲ ਕ੍ਰੈਵਡਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਸਟੀਲੇ ਸ਼ੈਲੀ ਨੌਕਰੀ 
ਲਿੱਭਣ ਿਾਲੇ ਦ ੇਭਿੱਤੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜੇ 

ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾ ਂਹਫਤ ੇਵਿਚ ੧੬ ਘਿੰਟ ੇਤੋਂ ਘਿੱਟ ਕਿੰਮ ਕਰਦ ੇਹੋ 

ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਸਟੀਲੇ ਸਟਾਈਲ ਜੇਐਸਏ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. 
 

ਟੈਕਸਟਫੋਨ: 0800 055 6688  
ਟੈਕਸਟਫੋਨ: 0800 023 4888  
ਿੈਲਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ: 0800 012 1888 

 

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਤੁਿੰਤਰਤਾ ਭੁਗਤਾਨ 
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਤੁਿੰਤਰਤਾ ਅਦਾਇਗੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ ੈ
ਜ ੇਤੁਹਾਡ ੇਕਲੋ ਕੁਝ ਿਾਧ  ਖਰਵਚਆ ਂਦ ੇਨਾਲ 

ਇਿੱਕ ਲਿੰਬ ੇਸਮੇਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਸਵਥਤੀ ਜਾ ਂਏ 
ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਨਿੱਜੀ ਬਾਰ ੇਿਧਰੇ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
  
ਸੁਤਿੰਤਰਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ www.gov.uk/pip 'ਤੇ 
ਜਾਓ ਜਾਂ 0800 917 2222' ਤੇ ਮੁਫਤ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ 
ਦਾਅਿਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਵਸਹਤ ਅਤ ੇਅਪਿੰਗਤਾ-ਸਿੰਬਿੰਧੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ 
ਸਾਰੇ ਮੁਖ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਸਥਾਈ ਤਰੌ 'ਤੇ ਮੁਅਿੱਤਲ ਕਰ ਵਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ 
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵਫਰ ਿੀ ਦਾਅਿਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਨਿੱਜੀ ਸੁਤਿੰਤਰ ਭੁਗਤਾਨ 
ਲਈ. 
 
ਕਾਨ ਿੰਨੀ ਵਬਮਾਰ ਤਨਖਾਹ  
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰ ਹ ੋਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ਿੰ 

ਅਲਿੱਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਚੈੁਟਰੀ ਵਸਕ ਪੇਅ (ਐਸਐਸਪੀ) ਦਾ 

ਦਾਅਿਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਵਹਣ-ਸਵਹਣ 

ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾ,ਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਰਾਏ ਅਤੇ ਵਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 
ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁਿੱਕੇ ਹੋ 

ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ 

ਘਿੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਵਹਣ-ਸਵਹਣ ਦੇ ਖਰਵਚਆਂ ਵਿਚ 

ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਕਰਾਏ ਅਤੇ ਵਬਿੱਲਾਂ ਨ ਿੰ ਸਵਹਣ ਕਰਨ 

ਲਈ ਯ ਨੀਿਰਸਲ ਕ੍ਰੈਵਡਟ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ. 
ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਚੁਟਰੀ ਸੀਕ ਪੇਅ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨ ਿੰ ਸਿੈ-

ਅਲਿੱਗ-ਥਲਿੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਤੁਹਾਨ ਿੰ ਸ ਵਚਤ ਕੀਤਾ 

ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸ ੇਅਵਜਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਿੰਪਰਕ ਵਿਿੱਚ ਆਏ ਹੋ 

ਵਜਸਦਾ ਕੋਰੋਨਿਾਇਰਸ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਮ ਕਰਨ ਦੇ 
ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ. www.gov.uk/statutory-sick-
pay/eligibility  
 
ਨੌਕਰੀ ਪਰਤੀ ਧਾਰਨਾ ਸਕੀਮ (ਅਸਪਸ਼ਟ ਕਰਮਚਾਰੀ) 
ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ www.gov.uk/guidance/check-if-you-
could-be-covered-by-the-coronavirus-job-
retention-scheme  'ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ ੈ
 
ਜੇ ਇਨ੍ਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜ ੇਿਜੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਘਟੀ ਹ,ੈ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ਿੰ ਆਪਣੀ ਰਵਹਣ-ਸਵਹਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨ ਿੰ ਪ ਰਾ ਕਰਨ 

ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵਕਰਾਇਆ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਵਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 

ਵਿਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯ ਨੀਿਰਸਲ ਕ੍ਰੈਵਡਟ ਦੇ 
ਜ਼ਰੀਏ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ. 
 
ਸਿੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ 
ਸਿ-ੈਰਜੁ਼ਗਾਰ ਯਜੋਨਾ ਨ ਿੰ ਿਧਾ ਵਦਿੱਤਾ ਵਗਆ ਹ.ੈ ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿ-ੈ
ਮਲੁਾਕਂਣ ਟਕੈਸ ਵਰਟਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇਅਧਾਰ ਤ ੇਪਵਹਲੀ ਅਤ ੇਦ ਜੀ 
ਗਰਾਟਂ ਲਈ ਯਗੋ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਤੀਜ ੇਲਈ ਯਗੋ ਨਹੀਂ ਹਿੋਗੋ.ੇ 
 
ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

www.gov.uk/guidance/claim-a-grant-
through-the-coronavirus-covid-19-

self-employment-income-support-
scheme 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

www.gov.uk/apply-universal-credit
www.gov.uk/apply-universal-credit
http://www.citizensadvice.org.uk/helptoclaim
http://www.gov.uk/guidance/new-style-employment-and-support-allowance
http://www.gov.uk/guidance/new-style-employment-and-support-allowance
http://www.gov.uk/pip
http://www.gov.uk/statutory-sick-pay/eligibility
http://www.gov.uk/statutory-sick-pay/eligibility
http://www.gov.uk/guidance/check-if-you-could-be-covered-by-the-coronavirus-job-retention-scheme
http://www.gov.uk/guidance/check-if-you-could-be-covered-by-the-coronavirus-job-retention-scheme
http://www.gov.uk/guidance/check-if-you-could-be-covered-by-the-coronavirus-job-retention-scheme
http://www.gov.uk/guidance/claim-a-grant-through-the-coronavirus-covid-19-self-employment-income-support-scheme
http://www.gov.uk/guidance/claim-a-grant-through-the-coronavirus-covid-19-self-employment-income-support-scheme
http://www.gov.uk/guidance/claim-a-grant-through-the-coronavirus-covid-19-self-employment-income-support-scheme
http://www.gov.uk/guidance/claim-a-grant-through-the-coronavirus-covid-19-self-employment-income-support-scheme


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

੩  
   ਹਾਓਵਸਿੰਗ  

 
ਭਾਿੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਵਜਕ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਵਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਿੱਚ ਵਕਰਾਏਦਾਰ ਹ,ੋ 
ਇਹ ਮਹਿੱਤਿਪ ਰਣ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਨਾਲ 

ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗਿੱਲ ਕਰ ੋਜੇ ਤੁਹਾਨ ਿੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨ ਿੰ 

ਵਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਵਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਏੋਗੀ, 
ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. 
 
 
ਅਰਲੀ ਚੇਤਾਿਨੀ ਯੋਜਨਾ (ਇਹ ਵਸਰਫ ਵਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦ ੇ

ਵਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾਗ  ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ)  
ਇਹ ਇਕ ਸੁਤਿੰਤਰ ਸੇਿਾ ਹੈ ਜੋ ਵਸਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਐਡਿਾਈਸ ਵਸਮਰ  

ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਜੋ ਵਕ ਵਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ 
ਵਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨ ਿੰ ਵਕਰਾਏ, ਆਮਦਨੀ, ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਖਰਵਚਆਂ ਦੀ 

ਬਚਤ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਵਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਵਕਸੇ 

ਿੀ ਵਬਿੰਦ  ਤੇ ਪਵਹਲੇ ਵਨਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 

ਵਕਰਾਏ ਅਤੇ ਵਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹ.ੋ 

ਸੇਿਾ ਵਿਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿਿੱਚ 

ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਖਰਵਚਆਂ ਦਾ ਮਲੁਾਂਕਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸੇਿਾ 
ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਭਾੜੇਦਾਰ ਏਜਿੰਟ ਨਾਲ ਵਕਫਾਇਤੀ ਮੁੜ 

ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ 

ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਵਕਰਾਏ ਦ ੇਬਕਾਏ ਨ ਿੰ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 

ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨ ਿੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ. 
 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕਰਾਇਆ ਜਾਂ ਘਰੇਲ  ਵਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਵਚਿੰਤਤ ਹੋ 

ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀਫੋਨ 'ਤੇ ਪਰਾਈਿੇਟ ਵਕਰਾਏ' ਤੇ ਵਦਿੱਤ ੇਸੈਕਟਰ ਡੈਬਟ 
ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨ ਿੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 0808 278 7920. 
 
ਵਕਰਾਏਦਾਰੀ ਸੇਿਰ ਲੋਨ (ਇਹ ਵਸਰਫ ਵਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦ ੇ

ਵਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾਗ  ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ)  
ਕ੍ਰੈਵਡਟ ਯ ਨੀਅਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ 
ਵਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਕੋਵਿਡ -੧੯ ਕਰਕੇ 

ਆਪਣੇ ਵਕਰਾਏ 'ਤੇ ਵਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ. ਸਕੀਮ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ 
ਵਕਫਾਇਤੀ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਨ ਿੰ ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਕਰਜ਼ਾ 
ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਸਿੰਭਾਿਨਾ ਨ ਿੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ 

ਨ ਿੰ ਵਸਿੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ.ੈ 
 
ਕਰਜੇ਼ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ਼ਿੰਮੇਿਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 

ਵਕਰਾਏਦਾਰ ਿਜੋਂ ਹ,ੈ ਪਰ ਕਰਜੇ਼ ਘਿੱਟ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ (੧% 

ਏਪੀਆਰ), ਅਤੇ ਪਿੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਵਮਆਦ 

ਦੁਆਰਾ ਿਧੇਰੇ ਵਕਫਾਇਤੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਧੇਰੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁਿੰਦ ੇਹ,ੋ ਜਾਂਚ ਫਾਰਮ ਭਰ ੋhttps:// 
creditunionsofwales.co.uk/tsl/  ਅਤੇ ਇਕ ਕ੍ਰੈਵਡਟ 
ਯ ਨੀਅਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 

ਸਿੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਵਕ 

ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹ ੈਜਾਂ ਨਹੀਂ. 

ਅਖਵਤਆਰੀ ਹਾ ਪਾਈਵਸਿੰਗ ਭੁਗਤਾਨ (ਇਹ ਦੋਿੇਂ ਸਮਾਵਜਕ 

ਅਤੇ ਵਨਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾਗ  ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ)  
 
ਇਹ ਅਵਤਵਰਕਤ ਪੈਸੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ 

ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨ ਿੰ ਦਿਪ 
ਦੁਆਰਾ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਵਮਲਣ ਿਾਲੇ ਲਾਭ ਦੇ ਵਸਖਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ 

ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਖਰਵਚਆ ਂਨ ਿੰ ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਧ  ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ 

ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ. 
 
ਅਖਵਤਆਰੀ ਹਾ ਪਾਈਵਸਿੰਗ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨ ਿੰ 
ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਯੋਜਨਾ ਹਾ ਹਵਸਿੰਗ ਲਾਭ ਜਾ ਂ

ਯ ਨੀਿਰਸਲ ਕ੍ਰੈਵਡਟ ਦੁਆਰਾ ਹਾ ਹਾਊਵਸਿੰਗ ਵਸਿੰਗ ਯੋਗਦਾਨ ਤਿੱਤ 

ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ. 
 
ਇਿੱਕ ਅਖਵਤਆਰੀ ਹਾ ਪਾਈਵਸਿੰਗ ਭੁਗਤਾਨ ਤਿੱਕ ਪਹੁਿੰਚ ਕਰਨ 

ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਿੰਪਰਕ 

ਕਰ.ੋ

https://creditunionsofwales.co.uk/tsl/


ਿੈਲਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਖਵਤਆਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਫਿੰਡ  
ਆਖਰੀ ਵਰਜੋਰਟ ਦਾ ਇਿੱਕ ਫਿੰਡ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਿਿੱਤੀ ਤਿੰਗੀ 

ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਿੰਦਾ 

ਸੀ. 
 

ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਪਰਭਾਿਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਲਚਕਤਾ 
ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਸਿੰਕਟ ਕਾਰਨ ਮਹਿੱਤਿਪ ਰਨ ਿਾਧ  ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ 

ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਉਨ੍ਾਂ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਲਈ ਿਧੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਨ ਲਈ, ਿੈਲਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਏਐਫ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ਿੰ ਐੱਪ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਅਤੇ ਬਾਰਿੰਬਾਰਤਾ 

ਦੇ ਸਿੰਬਿੰਧ ਵਿਿੱਚ ਿਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਿੇਕ ਨ ਿੰ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਲਈ 

ਵਕਹਾ ਹੈ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਨ ਿੰ ਇਸ ਵਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੀਆ ਂਹੋ 

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.  
 

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ (ਐੱਪ) ਈਏਪੀਜ਼ ਜ਼ਰ ਰੀ 
ਖਰਵਚਆਂ ਵਿਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਿੱਕ ਗਰਾਂਟ ਹਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ 

ਸਿੰਕਟ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਿਿੱਚ ਹ ੋਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣ ਜਾ ਂਲਾਭ 

ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਿੱਚ ਦੇਰੀ ਿਰਗ ੇਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਤੁਰਿੰਤ ਵਿਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭੋਜਨ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਵਬਜਲੀ, ਕਿੱਪੜੇ 
ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨ ਿੰ ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹ.ੈ 
 

ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਅਖਵਤਆਰੀ ਲਈ ਅਿੱਪਲੀ ਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ 

ਹੋ 
੪  ਵਿਖੇ ਸਹਾਇਤਾ ਫਿੰਡ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ  

gov.wales/discretionary-assistance-fund-  
daf/how-apply  
ਜਾਂ 0800 859 5924 ਤੇ ਮੁਫਤ ਕਾਲ ਕਰਕੇ. 

ਕੌਂਸਲ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਸਕੀਮ  
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਰਿਾਰ ਘਿੱਟ ਆਮਦਨੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਂਸਲ ਟੈਕਸ 
ਘਟਾਉਣ ਸਕੀਮ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਉਂਸਲ ਟੈਕਸ 

ਵਬਿੱਲ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. 
 
ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਿੇਖੋ 
www.gov.wales/council-tax-discounts-
and-reductions-information-leaflet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ਵਿਿੱਤੀ 
  ਮਦਦ ਕਰੋ 

http://gov.wales/discretionary-assistance-fund-daf/how-apply
http://gov.wales/discretionary-assistance-fund-daf/how-apply
http://www.gov.wales/council-tax-discounts-and-reductions-information-leaflet
http://www.gov.wales/council-tax-discounts-and-reductions-information-leaflet
http://www.gov.wales/council-tax-discounts-and-reductions-information-leaflet


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

੫ 
ਜੀਿਤ 

 

ਖਰਚ ੇ

ਪਾਣੀ  
ਜੇ ਤੁਹਾਨ ਿੰ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦ ੇਵਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ 

ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ਿੰ ਤੁਰਿੰਤ ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨਾਲ 

ਸਿੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ.ੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿੈਲਸ਼ ਿਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹ,ੋ 
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਹ ਪਰਦਾਨ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਜਸ ਵਿਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਰ 
ਵਿਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ www.dwrcymru.com/en/My-
Account/Help-Paying-My-Water-Bill.aspx 
 
ਗੈਸ ਅਤੇ ਵਬਜਲੀ  
ਯ ਕ ੇਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਿਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 

ਇਿੰਡਸਟਰੀ ਰਜਾ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਪਾਿਾਂ 'ਤੇ ਸਵਹਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ. ਵਕਸੇ 
ਿੀ ਹੈਲਪ ਰਜਾ ਗਰਾਹਕ ਨ ਿੰ ਵਿਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ 

ਸਪਲਾਇਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਵਜਸ ਵਿਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ 
ਅਦਾਇਗੀ ਅਤ ੇਵਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਲੋੜ 
ਪੈਣ ਤੇ ਰੋਵਕਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਕ ਕ੍ਰੈਵਡਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 
ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਮੁਅਿੱਤਲ ਕਰ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ. 
 
ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ  
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਜਾ ਂਮੋਬਾਈਲ ਵਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 

ਬਾਰੇ ਵਚਿੰਤਤ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ਿੰ ਤੁਰਿੰਤ ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨਾਲ 

ਸਿੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਜੁੜ ੇਰਵਹਣ ਵਿਚ 
ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਗਾ 

ਸਕਦੇ ਹਨ. 
 
ਬੈਂਕ, ਕ੍ਰੈਵਡਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਲੋਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਵਡਟ ਕਾਰਡ 
ਫਰਮ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆ ਂਛੁਿੱਟੀਆ,ਂ ਓਿਰਡਰਾਫਟ ਦੀਆ ਂਸਹ ਲਤਾਂ ਅਤ ੇ

ਘਿੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾ ਂਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਕ ਸਾਰੇ 

ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ 

ਸਕੇ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਜਾ ਂਕ੍ਰੈਵਡਟ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆ ਂ

ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰ ੇਵਚਿੰਤਤ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ਿੰ ਤੁਰਿੰਤ ਆਪਣੇ ਵਿਿੱਤੀ 

ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸਿੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ 
ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ 

ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. 

ਮੁਫਤ ਸਕ ਲ ਭੋਜਨ  
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਜਾ ਂਬਿੱਚ ੇਮੁਫਤ ਸਕ ਲ ਖਾਣੇ ਦ ੇਹਿੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਤਾਂ 
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖੋਗ,ੇ ਭਾਿੇਂ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ 
ਸਕ ਲ ਬਿੰਦ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਜਾਂ ਬਿੱਚ ੇਸਿ-ੈਅਲਿੱਗ-ਥਲਿੱਗ 

ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਵਿਦ੧੯ ਕਾਰਨ shਾਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ. 
 
ਿੇਲਜ਼ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਵਧਕਾਰੀਆ ਂਨੇ ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸਾਰੇ ਪਰਬਿੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਵਕ ਜੋ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਮੁਫਤ ਸਕ ਲ ਭੋਜਨ 
ਪਰਾਪਤ ਕਰਦ ੇਹਨ ਉਨ੍ਾਂ ਨ ਿੰ ਵਮਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇ. 
 
ਇਹ ਪਰਬਿੰਧ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਿੱਖੋ ਿਿੱਖਰ ੇਹੋ 

ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਜਸ ਵਿਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਵਹਿੰਦੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਨ ਿੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ 

ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਿੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਵਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਸਿੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹ.ੈ 

ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੰਪਰਕ ਿੇਰਵਿਆਂ ਨ ਿੰ ਲਿੱਭਣ ਲਈ 

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੇਖੋ www.gov.uk/find-local-council. 
 
ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਵਿਕਾਸ ਗਰਾਂਟ ਐਕਸੈਸ (ਪੀਡੀਜੀ ਐਕਸੈਸ)  
ਪੀਡੀਜੀ ਐਕਸੈਸ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨ ਿੰ ਸਕ ਲ ਦੇ ਵਦਨ ਦੇ ਕੁਝ ਖਰਵਚਆ,ਂ 
ਖਾਸਕਰ ਸਕ ਲ ਦੀ ਿਰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿੰਵਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਉਹ ਪਵਰਿਾਰ ਵਜਨ੍ਾਂ 

ਦੇ ਬਿੱਚੇ ਮੁਫਤ ਸਕ ਲ ਖਾਣੇ ਦੇ ਯਗੋ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਗਰਾਂਟ ਲਈ 
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਹਨ: 

 
• ਪਰਾਇਮਰੀ ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕ ਲ ਵਿਚ ਵਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕਲਾਸ 

ਜਾਂ ਸਾਲ ੩ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ  
• ਸੈਕਿੰਡਰੀ ਸੈਕਿੰਡਰੀ ਸਕ ਲ ਵਿਚ ਸਾਲ ੭ ਜਾ ਂਸਾਲ ੧੦ 

ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ  
• ਸਕ ਲਜ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕ ਲਾਂ ਵਿਿੱਚ ੪, ੭, ੧੧ ਜਾਂ ੧੪ ਸਾਲ 

ਦੀ ਉਮਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰ ਰਤਾ ਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਧਾਰ ਜਾ ਂ
ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਰੈਫਰਲ ਯ ਵਨਟ 

 
ਹਰੇਕ ਸਕ ਲ ਸਾਲ ਵਿਿੱਚ ਬਿੱਵਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਫਿੰਵਡਿੰਗ ਿੀ 

ਉਪਲਬਧ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ. www.gov.wales/pupil-
development-grant-access 

http://www.dwrcymru.com/en/My-Account/Help-Paying-My-Water-Bill.aspx
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੬  
   ਵਸਹਤ 

 
ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪ ਰ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੱਤਿਪ ਰਨ ਹੈ ਵਕ 
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਦ ਵਜਆ ਂਦੀ ਸਿੰਭਾਲ ਕਰੀਏ. 
 
ਿੈਲਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਿੱਕ ਿੈਬਸਾਈਟ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਜਹੜੀ 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸਲਾਹ ਵਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਕਿੇਂ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ 

ਰਵਹ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਆਪਣੀ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਤਿੰਦਰੁਸਤੀ ਨ ਿੰ 

ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਵਮ ਕਵਮਊਨਟੀ ਵਨਟੀ 

ਵਿਿੱਚ ਦ ਵਜਆਂ ਦੀ ਰਿੱਵਖਆ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ. ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 
ਿੇਖੋ gov.wales/safe-help. 
 
ਲਾਈਿ ਡਰ ਫਰੀ  
ਲਾਈਿ ਫਾਈਅਰ ਫਰੀ ਪਹੁਿੰਚ ਵਿਿੱਚ ਅਸਾਨ ਹ,ੈ ਵਿਵਭਿੰਨ ਮਾਮਵਲਆਂ 

ਬਾਰੇ ਮਦਦਗਾਰ ਗੁਪਤ ਸਲਾਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਥਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕ ਲ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ.ੈ ਇਹ ੨੪/੭ ਖੁਿੱਲਾ ਹ,ੈ ਮੁਫਤ ਹੈ ਅਤੇ 
ਫੋਨ ਵਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਦਖਾਈ ਦਿੇੇਗਾ. 
 
ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ 

ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਘਰੇਲ  ਬਦਸਲ ਕੀ ਅਤੇ ਵਜਨਸੀ ਵਹਿੰਸਾ ਦਾ 

ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਵਰਹਾ ਜਾਂ ਜਾਣਦਾ ਵਕਸੇ ਨ ਿੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ. 
 
ਸਿੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦ ੇਚਾਰ ਤਰੀਕ ੇਹਨ: 
 
ਫੋਨ ਦੁਆਰਾ: 0808 80 10 800  
ਟੈਕਸਟ ਸੇਿਾ: 07860 077333  
ਈ-ਮਲੇ: info@livefearfreehelpline.wales  
ਲਾਈਿ ਚੈਟ: www.gov.wales/live-fear-free 

ਸੀ.ਏ.ਐਲ.ਐਲ. ਹਲੈਪਲਾਈਨ  
ਵਚਿੰਤਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸਮਿੱਵਸਆਿਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨ ਿੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੇਿਾਿਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ. 

ਸੀ.ਏ.ਐਲ.ਐਲ. ਹਲੈਪਲਾਈਨ ਿੇਲਜ਼ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸਮਰਵਪਤ 

ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ ਗੁਪਤ ਸੁਣਨ ਅਤੇ 
ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੈਇਿੱਛਕ ਅਤੇ 

ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸਿੰਸਥਾਿਾਂ ਸਮੇਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿਿੱਚ 
ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਿੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ 

ਕਰੇਗੀ. 
 
ਇਸ ਨਾਲ 0800 132 737 'ਤੇ ਜਾਂ 81066' ਤੇ 
ਸਹਾਇਤਾ 'ਵਲਖ ਕੇ ਸਿੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 
ਸੀ.ਏ.ਐਲ.ਐਲ. ਿੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੈ: 
www.callhelpline.org.uk 
 
ਪਦਾਰਥ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਦੁਰਿਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹਨ ਿੇਖੋ: 
www.dan247.org.uk ਫਰੀਫੋਨ: 0808 808 2234 
 
ਜਾਂ ਡੀਏਐਨ ਨ ਿੰ: 81066 ਤੇ ਟਕੈਸਟ ਕਰ ੋ
 
ਘਰਲੇ  ਬਦਸਲ ਕੀ  
ਮਦਦ ਲਿੱਭਣ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹ ੇਹ ੋ 
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵਿਿੱਚ:  
www.citizensadvice.org.uk/cymraeg/Teulu/  
gender-violence/domestic-violence-and-  
abuse-getting-help 
 
ਡਵੇਿਸ ਵਸਮਰ   
ਤਿੰਦਰੁਸਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਤਾਬਸੇ ਨਲਾਈਨ ਡਾਟਾਬੇਸ.  
ਿਧੇਰੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ: 
www.dewis.wales. 

http://gov.wales/safe-help
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ਪਵਰਿਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੇਿਾ  
ਬਿੱਵਚਆ,ਂ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਲਈ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ 
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰ ੇਮੁਫਤ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਹੋਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਪਤਾ 

ਲਗਾਉਣ ਲਈ gov.wales/find-your-local-
family-information-service 

 
ਿਾਧ  ਵਸਖਲਾਈ ਲੋੜਾ ਂ 
ਸਨੈਪ ਸੀਮਰੁ ਉਹਨਾ ਂਮਾਵਪਆ,ਂ ਬਿੱਵਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਲਈ 

ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਜਨ੍ਾਂ ਕੋਲ 
ਵਸਖਲਾਈ ਦੀਆ ਂਿਾਧ  ਲੋੜਾਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਿਧੇਰੇ 

ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ: 
www.snapcymru.org. 

 
ਮਾਪੇ  
ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਣ ਪੋਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ 

ਵਿਿਹਾਰਕ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸਲਾਹ. ਿਧੇਰੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ 

ਲਗਾਉਣ ਲਈ: gov.wales/parenting-give-it-
time. 

ਨਸਲੀ ਘਿੱਟ ਵਗਣਤੀਆਂ ਯ ਥ ਸਪਰੋਟ ਟੀਮ ਈਿਾਈਐਸਟੀ ਬੀਮੇ 
ਨੌਜਿਾਨਾਂ, ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਜਨ੍ਾਂ ਵਿਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਿੇਲਜ਼ ਵਿਿੱਚ ਰਵਹਿੰਦ ੇ

ਸ਼ਰਣ-ਮਿੰਗਣ ਿਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਿਧੇਰੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ 

ਲਗਾਉਣ ਲਈ: www.eyst.org.uk. 
 
ਕੈਰੀਅਰਜ਼ ਟਰਿੱਸਟ ਿੇਲਜ਼  
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੈਵਰਟੀ, ਵਬਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਿਾਲੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ 
ਿਾਵਲਆ ਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਿਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 

ਿਚਨਬਿੱਧ ਹੈ. ਿਧੇਰੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ: 
www.carers.org. 

੭  
   ਪਵਰਿਾਰ 

 

   ਸਹਾਇਤਾ 
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ਨਾਗਵਰਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸਾਈਮਰ   
ਨਾਗਵਰਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸਾਈਮਰ  ਪੈਸੇ, ਕਰਜੇ਼ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ 
ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਿੱਵਦਆਂ 'ਤੇ ਮੁਫਤ, ਗੁਪਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 
ਕਰਦੀ ਹੈ. 

 
ਵਕਸੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਕਰ ੋ 
0800 702 2020 (ਸਿਰੇ ੇ੯ ਿਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ੫ ਿਜ,ੇ ਸਮੋਿਾਰ 
ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੱਕਰਿਾਰ) ਜਾ ਂਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤ ੇ/ ਜਾ ਂ

ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਨਵਲਨ ਨਲਾਈਨ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ 
ਕਰਕ ੇ

www.citizensadvice.org.uk/wales/abo
ut-us/contact-us/contact-us/contact-
us ਜਾਓ ਸਾਨ ਿੰ 

ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਮੁਰਿੰਮਤ  
ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਮੁਰਿੰਮਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਵਿਿਹਾਰਕ 
ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿੇਲਜ਼ ਵਿਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਨ ਿੰ 

ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ, ਵਨਿੱਘੇ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿਿੱਚ ਚਿੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਰਵਹਣ ਵਿਿੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦ ੇਹਨ.  
ਉਹ ਅਪਾਹਜਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਕ ਲਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕ ਲ ਹੁਿੰਦੇ 

ਹਨ, ਘਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆ ਂਸਿੇਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦ ੇਹਨ, 
ਆਮਦਨੀ ਨ ਿੰ ਿਧਾਉਣ ਅਤੇ ਗਰਾਂਟ ਤਕ ਪਹੁਿੰਚਣ ਵਿਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਨ ਿੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਿਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ 

ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਬਣਾਉਂਦ ੇਹਨ. 
 
ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, 0300 111 3333 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ੋਜਾਂ ਿੇਖ ੋ
www.careandrepair.org.uk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

੮ 
 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ਿੰ ਅਲਿੱਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਗਆੁਂ 

ਨੇਈਬੋਰ sਾੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿੈਇਿੱਛਕ ਕੇਂਦਰ 

(ਕਾਉਂਟੀ ਿਲਿੰਟਰੀ ਕੌਂਸਲ) ਨਾਲ ਸਿੰਪਰਕ ਕਰ.ੋ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੇਖੋ 
www.thirdsectorsupport.wales/contact 
 
ਉਮਰ ਵਸਮਰ  ਸਲਾਹ  
ਉਮਰ ਵਸਮਰ  ਸਲਾਹ ਿੇਲਜ਼ ਵਿਿੱਚ ੫੦ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਦੇ ਲਈ ਮੁਫਤ, 
ਗੁਪਤ, ਵਨਰਪਿੱਖ ਅਤੇ ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ ਸੇਿਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ. 
ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾ,ਂ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਪਵਰਿਾਰ, ਦੋਸਤਾ,ਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ 
ਿਾਵਲਆ ਂਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁਿੱ ਓਲਡਰ 

ਲੋਕਾਂ ਨ ਿੰ ਪਰਭਾਿਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਮਾਮਵਲਆ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ 

ਸਲਾਹ ਵਦਿੰਦੇ ਹਨ 
 
ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੱਕਰਿਾਰ ਜਾਂ ਸਿੇਰ ੇਸਾ 
9ਾੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ੪:੩੦ ਿਜੇ 08000 223 444 ਤੇ 
ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ੋ

advice@agecymru.org.uk 

 
ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਮਨੀ ਐਡਿਾਈਸ ਸਰਵਿਸ ਹਫਾਲ, ਮਾਨਵਸਕ 
ਵਸਹਤ ਯ ਕੇ ਦੇ ਵਹਿੱਸੇ ਿਜੋਂ, ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ 
 
ਅਿੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ ੈ
www.hafal.org/recovery/finance-money 
 
ਭਾਿੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਰਵਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਿੱਤੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰਦ ੇਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜਾਨਾ ਦੇ 

ਰਵਹਣ-ਸਵਹਣ ਦੇ ਖਰਵਚਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਮਦਦ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ 

ਹੋ. 

   ਸਿੰਪਰਕ 
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