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Ito ay isang maikling gabayan para sa    

tulong sa pananalapi na maaaring inyong  

gamitin upang matulungan kayo ngayon. 
 
 

Nakakaintindi kami na ang  

Coronavirus pandemic ay  

lalong nakaka-alala kung nahihirapan kayong   

mag bayad sa inyong bayarin at/o  

inyong renta, pero meron tulong at payo  

na pwedeng gamitin upang tulungan kayo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 
PAMBUNGAD 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
PAGKAWALA 
NG KITA 

Suporta mula sa gobyerno ng Wales  
 
Iskema ng suporta para sa Paghihiwalay 
ng sarili   
Maaari kang makakuhang ng isang pagbayad 
ng £500 para tulungan ka kung nawalan ka 
ng kita kasi na sabihan ka na kaylangan mo 
mag hiwalay ng sarili at hindi ka maaaring 
magtrabaho mula sa bahay. Kung nasubukan 
kang positive sa COVID-19 o pormal na 
sinabihan na mag hiwalay ng sarili mula sa 
NHS Wales Test, Trace, Protect service sa o 
pagkatapos ng 23 October 2020, maaari 
kang mag-apply sa bayad na ito. 
 
 
Ang iskema ng suporta para sa Paghihiwalay 
ng sarili ay para sa mga taong na mababa 
ang kita, mga hindi makakapagtrabaho mula 
sa bahay at mga kailangan mag hiwalay ng 
sarili. 
 
Ang mga pagbabayad ay mababawis, pero ay 
hindi magiging bahagi sa National Insurance 
kontribusyon. Hindi ito dapat maepektohan 
ang mga benepisyo na nakukuha ninyo.  
 
Upang suriin ang inyong karapatan sa 
iskema nia ito at malaman kung paano mag-
apply, tawagan nyo ang inyong local na 
awtoridad. 
 
Bilang karagdagan sa pagtugon sa 
pamantayan ang iskema na ito ay magagamit 
din ng mga magulang at tagapag-alaga ng 
mga bata na nasa year 8 at pababa (o 
hangang sa edad na 25 kung sya ay may 
maraming at kumplikadong mga 
pangangailangan) na tinanong na mag 
hiwalay ng sarili. 

 
Paghuhusgang Bayad  
Kung natutugunan mo ang karamihan ng 
mga pamantayan pero hindi mo parin 
makuhang ang benepisyo, maaaring parin 
kayong mag-apply para sa paghuhusgang 
bayad galing sa inyong local awtoridad. 
Ang paghuhusgang bayad ay gagawin 
lamang sa mga pambihirang pangyayari. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
PAGKAWALA 
NG KITA 

Suporta mula sa Gobyerno ng UK  
 
Universal Credit  
Kung ikaw ay self-employed, at kailan lamang 
nawalan ng trabaho, o nagtatrabaho sa 
nabawasang oras o nasa isang zero-hour na 
kontrata, o kumuha ng isang walang bayad na 
bakasyon upang alagaan ang inyong anak/mga 
anak bilang resulta ng pagsasara ng mga 
eskuwelahan, maaari kayong may karapat-dapat 
sa DWP’s Universal Credit, makakatulong ito sa 
pag bayad ng inyong renta. Maaari mo itong 
maangkin sa www.gov.uk/apply-universal-credit  
Para sa mga hindi maaaring gumamit ng mga 
digital na serbisyo, ang mga aplikasyon ay 
maaaring gawin sa telepono: 
 
Universal Credit Helpline 0800 328 5644 
Welsh language 0800 328 1744 
 
Kung kailangan mo ng tulong sa pag-angkin 
ng Universal Credit, Maaari kayong tulungan 
ng Citizen’s Advice. Tumawag ng libre sa 
08000 241 220 o bisitahin ang 
www.citizensadvice.org.uk/helptoclaim 
 
New Style Employment and Support 
Allowance  
Kung may sakit ka o nag hihiwalay ng sarili, maaari 
mo makuha ang New Style Employment at Support 
Allowance, Maaari itong makuha mag isa o 
kasabay ng Universal Credit. Para sa karagdagan 
impormasyon sa New Style ESA mahahanap ito sa 
www.gov.uk/guidance/new-style-employment-
and-support-allowance 
 
Telephone: 0800 328 5644 (option 3)  
Textphone: 0800 328 1344 (option 3)  
Welsh language telephone: 0800 328 1744 
 
New Style Job Seeker’s Allowance Maarari kang 
maging karapat-dapat sa New Style Job Seeker’s 
Allowance para tulungan ka kapag naghahanap ka 
ng trabaho, maaari itong makuha mag isa o 
kasabay ng Universal Credit. Kung ikaw ay walang 
trabaho o nagtatrabaho ka ng hindi higit na 16 
hours sa isang lingo maaari mong makuwa ang 
New Style JSA. 
 
Telephone: 0800 055 6688  
Textphone: 0800 023 4888  
Welsh language: 0800 012 1888 
 
Personal Independence Payment  
Ang Personal Independence Payment ay maaaring 
tulungan ka sa mga dagdag na gastos ninyo kung 
ikaw ay may pangmatagalan na kondisyon sa 
kalusugan o kapansan. Para sa karagdagang 
impormasyon sa 

 
Independence Payment pakibisita po sa 
www.gov.uk/pip o maaari kang mag-claim 
tumawag lng ng libre sa 0800 917 2222. Lahat ng 
harap-harapan na pagtatasa para sa mga benepisyo 
na may kaugnayan sa kalusugan at kapansanan ay 
pasamantalang pero maaari parin kayong mag-
claim para sa Personal Independent Payment. 
 
Statutory Sick Pay  
Kung ikaw ay nag tatrabaho at may sakit o nag 
hihiwalay ng sarili maaari kang may karapat-dapat 
na mag-claim ng Statutory Sick Pay (SSP), na 
makakatulong sa iyo patungo sa iyong gastos sa 
pumumuhay, o upang bayaran and iyong mga renta 
at bayarin. Kung ikaw ay nag tatrabaho pero ang 
inyong kita ay masyadong mababa para mag-claim 
sa SSP, maaaring kayong mag-claim ng Universal 
Credit para tulungan ka pantungo sa iyong gastos sa 
pamamamuhay at upang kaya mor in mah bayad ng 
renta at mga bayarin. Maaari kang karapat-dapat sa 
Statutory Sick Pay kung kailangan mo mag hiwalay 
ng sarili kasi na sabihan ka na ikaw ay nakapaligid 
sa isant tao na mayroonng coronavirus, at hindi ka 
na makapabtrabaho bilang dito. Alamin ang higit pa 
sa www.gov.uk/statutory-sick-pay/eligibility 
 
 
Job Retention Scheme 
(Furloughed Employees)  
Mas maraming impormasyon ang mahahanap sa  
www.gov.uk/guidance/check-if-you-could-be-
covered-by-the-coronavirus-job-retention-
scheme 
 
Kung nabawasan ang sweldo mo dahil sa mga 
pagbabagong ito, at nahihirapan ka you mga iyong 
gastos sa pamamamuhay at pagbabayad ng renta 
at/o mga bayarin, maaari kang karapat-dapat sa 
suporta galing sa Universal Credit. 
 
Self-employed scheme  
Ang iskema para sa mga Nagtatrabaho para sa sarili 
ay napahaba. Kung hindi ka karapat-dapat sa una at 
pangalawang bayad dahil sa impormasyon sa 
inyong Self-Assessment tax returns, hindi ka parin 
karapat-dapat sa pangatlong bayad.   
 
Mas maraming impormasyon ang mahahanap 
sa  www.gov.uk/guidance/claim-a-grant-
through-the-coronavirus-covid-19-self-
employment-income-support-scheme 

http://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/guidance/new-style-employment-and-support-allowance
http://www.gov.uk/pip
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/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
http://www.gov.uk/guidance/claim-a-grant-through-the-coronavirus-covid-19-self-employment-income-support-scheme


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
HOUSING 

 
Kahit ikaw ay nangungupahan sa sosyal 
sektor o sa pribadong sektor, ang importante 
ay makausap mo ang may-ari ng inuupahan 
mo sa pinakamaagang pagkakataon kung sa 
tingin mo na mahihirapan ka mag bayad ng 
renta at bayarin mo, dahil baka makaka 
tulong sila sa inyo. 
 
 
Early Alert Scheme (Ito ay para sa mga 
taong nangungupahan sa pribadong 
sector lang)  
Ito ay isang independiyenteng serbisyo na 
binibigay ng Citizens Advice Cymru, 
bumibigay sila ng payo sa mga taong 
nagungupahan sa pribadong sektor tungkol 
sa renta, kita, mga benepisyo at pagtitipid sa 
gastos. Maaari mong ma-access ang suporta 
na ito kahit kalian man mula sa unang sandali 
na narasan mo na mahihirapan ka magbayad 
ng upa at mga bayarin. Ang serbisyo na ito ay 
maaaring kasama ng pagsusulit ng inyong 
kita at bayarin upang malaman kung 
magkano ang kailangan mong badyet. Ang 
serbisyo na ito ay makakatulong din sa 
paghanap ng plano sa pagbabayad mo sa 
may-ari ng lupa na inuupan mo na kaya 
ninyo. Makakatulong ito sa pag-address ng 
inyong utang sa upa at tutulong din ito 
mabawasan ang posibilidad na mawala ang 
tahanan ninyo.  
 
Kung nag-aalala kayo sa inyong bayad sa 
upa o sa mga bayarin sa bahay maaarin 
ninyong tawagan ang Private Rented Sector 
Debt Helpline sa libreng telepono 0808 278 
7920. 
 
Tenancy Saver Loans (Ito ay para 
sa mga taong nangungupahan sa 
pribadong sector lang)  
Galing sa Credit Unions, ang iskema na ito 
ay para sa mga taong nangungupahan sa 
pribadong sector na nahuhuli sa upa nila 
dahil sa Covid-19. Kapag na kupirmahan 
na-meet ninyo ang pangangailangan ng 
iskema, ang utang na ito ay babayarin 
diretso sa may-ari ng inuupan ninyo 
babawasin nito ang posibilidad na 
papaalisin kayo sa bahay.  
 
Ang responsibilidad sa pagbayad ng utang na 
ito ay sa inyo bilang nanguupa, pero ang 
utang na ito ay ginawang mas kaya para sa 

inyo dahil sa mababang rate ng interes (1% 
APR), at ang panahon ng pagbayad ay 
hanggang sa limang taon. Kung gusto mo pa 
nang karagdagang impormasyon, kumpletuhin 
lng ang porma sa 
 https:// creditunionsofwales.co.uk/tsl/  
At isang Credit Union adviser ay babalik sa 
inyo upang makausap ka tungkol sa iskema at 
kung ito ay tama para sa inyo. 
 
Discretionary Housing Payments (Ito 
ay para sa mga taong 
nangungupahan sa pribadong sector 
at saka sa sosyal sektor) 
 
Maaaring magbigay ito ng dagdag na pera 
kung ang inyong lokal na awtoridad ay 
nakumpirma na kailangan mo ng dagdag 
na tulong upang kayanin mo mag bayad ng 
bayarin sa bahay kasama ang benepisyong 
suporta na makukuha mo galing sa DWP. 
 
Upang makuha ang Discretionary Housing 
Payment, Kailangan na kumukuha ka na ng 
dati pang iskema ng Housing Benefit o 
kumukuha ng housing contribution element 
galing sa Universal Credit. 
 
 
Upang makuha ang Discretionary Housing 
Payment usapin mo na ang inyong lokal na 
awtoridad. 

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


 

 

Welsh Government’s 
Discretionary Assistance Fund  
Isang pondo ng huling paraan para 
masuportahan ang mga taong 
nakakaranas ng matinding kahirapan sa 
pananalapi. 

 
Flexibility to support coronavirus impact 
Upang mabigay ng karagdagang tulong sa 
mga sambahayan na nakakaranas ng 
matinding karagdagang mga paghihirap dahil 
sa Coronavirus crisis, Ang Gobyerno ng 
Wales ay nag tanong sa mga tauhan sa DAF  
na maging mas matulungin at mapagbigay 
pag dating sa kadalasan ng mga bayad ng 
EAP payments sa mga kliyente na kailangan 
ito.  

 
Emergency Assistance Payment (EAP) 
Ang mga EAPs ay isang bayad na tutulungan 
ka sa mga kailangan na gastos kung ikaw ay 
nasa isang panganib na sitwasyon at 
kailangan mo ng pangunahing tulong sa 
pananalapi para sa mga dahilan katulad ng 
pagkawalan ng trabaho o nahuhuling mga 
bayad ng benepisyo ninyo. Ang bayad na ito 
ay hinahangad para sa gastos mo sa 
pagkain, gasoline at kuryente, damit at 
biglang pangangailangan ng paglalakbay. 

 
Maaari kang mag-apply sa online para sa 
paghuhusga para dito. 

4 Assistance Fund payment at  
gov.wales/discretionary-assistance-fund-  
daf/how-apply  
o libreng tawagan sa 0800 859 5924. 

Council Tax Reduction Scheme  
Kung ang iyong sambahayan ay mababa ang 
kita, maaari mong makuha ang suporta para 
sa mga, o lahat ng Council Tax bill mo gamit 
ang Council Tax Reduction Scheme. 
 
Mas maraming impormasyon ang mahahanap sa  
www.gov.wales/council-tax-discounts-
and-reductions-information-leaflet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINANCIAL HELP 

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


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 
LIVING 

 

COSTS 

Tubig  
Kung nahihirapan ka sa pagbayad ng inyong 
singil sa tubig, dapat mong kausapin ang 
inyong tagabigay agad-agad. Kung ang 
pagbigay ng tubig mo ay Welsh Water, na 
sabi na nila na may suporta sila maibibigay, 
kasama dito ang mga plano sa pagbabayad 
at pagbawas ng singil sa tubig. Mas 
maraming impormasyon ang mahahanap sa  
www.dwrcymru.com/en/My-Account/Help-
Paying-My-Water-Bill.aspx 
 
Gasolina at kuryente   
Pumayag ang gobyerno ng UK sa mga 
hakbang ng industria ng enerhiya na 
suportahan ang mga tao sa pamamagitan 
ng coronavirus pandemya. Kahit sinong 
enerhiya kustomer na may kailangan ng 
tulong sa pera ay ma susuportahan din ng 
tagabigay nila, maaaring kasama dito ang 
pagsusuri ng inyong bayad sa mga utang at 
bayarin ninyo, nabawasan o naka-pause 
kung kinakailangan, habang ang lahat ng  
pagdidiskonekta ng mga credit meters ay 
masuspinde. 
 
Broadband at mga mobile phones  
Kung nag-aalala ka sa pag bayad ng inyong 
broadband o mobile bill, kailangan mo 
kausapin kaagad ang inyong supplier, dahil 
maaari silang maglagay ng plano sa 
pagbayad nyo o iba pang suporta na 
matutulungan kang manatiling konektado. 
 
Bangko, mga credit cards at mga pautang 
Maraming mga bangko at mga kumpanya ng 
credit cards ay nagbibigay ng bakasyon para 
sa mga bayad nila, nadagdagan ang mga 
pasilidad ng overdrafts nila at ang mababang 
rate ng interes nila upang matulungan ang 
mga taong sa pamamagitan ng coronavirus 
pandemya. Kung nag-aalala ka sa pag bayad 
ng inyong utang sa bangko o credit cards mo, 
kailangan mo kausapin mo ang financial 
services provider mo agad-agad, dahil maaari 
silang maglagay ng isang plano sa 
pagbabayad mo o iba pang suporta na 
matutulungan ka. 

Libreng pagkain sa eskuwelahan  
Kung ang anak o mga anak mo ay may 
karapatan sa libreng pagkain sa eskuwelahan, 
patuloy kang makakatangap ng suporta na ito, 
kahit na sarado ang mga paaralan o kung ang 
inyong anak o mga anak ay nag hihiwalay ng 
sarili o kailangan mag pagtangol sa bahay 
dahil sa COVID19. 

 
Ang mga lowkal na awtoridad sa Wales ay 
nag ayos ng plano para makasiguro na 
lahat ng mga estudyante na nakakakuha 
ng libreng pagkain sa eskuwelahan ay 
patuloy na makuha ang mga ito. 

 
Ang mga plano na ito ay maaaring 
magkakaiba depende sa lowkal na awtoridad 
sa lugar na tinitirhan mo. Dapat kausapin mo 
ang lowkal na awtoridad mo upang malaman 
mo kung paano ito ay ginagawa, kung hindi 
mo pa sila nakausap. Upang mahanap ang 
mga detalye ng lokal na awtoridad ninyo, 
pumunta lng kayo sa www.gov.uk/find-local-
council. 

 
Pupil Development Grant Access 
(PDG Access)  
PDG Access ay isang pagpopondong para 
sa mga pamilya upang matulungan sila 
magbayad sa mga gastos sa eskuwelahan, 
Ito ay higit pa para sa mga uniporme at iba 
pang gamit para sa eskuwelahan. Ang mga 
Pamilya na may mga bata na may karapat-
dapat sa libreng pagkain sa eskuwelahan ay 
maaaring mag-apply sa pondo na ito kung 
sila ay: 

 
• Papasok ng resepyson class o 

grade 3 sa  primary school  
• Papasok sa grade 7 o grade 10 sa 

secondary school  
• Sa edad ng 4, 7, 11 o 14 sa special 

schools, special needs resource 
bases or pupil referral units 

 
May pondong maaaring din gamitin para sa 
mga batang inaalagaan sa bawat taon ng 
pag-aaral. www.gov.wales/pupil-
development-grant-access 

http://www.dwrcymru.com/en/My-Account/Help-Paying-My-Water-Bill.aspx
http://www.dwrcymru.com/en/My-Account/Help-Paying-My-Water-Bill.aspx
http://www.dwrcymru.com/en/My-Account/Help-Paying-My-Water-Bill.aspx
http://www.gov.uk/find-local-council
http://www.gov.uk/find-local-council
http://www.gov.wales/pupil-development-grant-access
http://www.gov.wales/pupil-development-grant-access
http://www.gov.wales/pupil-development-grant-access


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
HEALTH & 
WELLBEING 

 
Sa panahon na ito na maraming hamon, ang 
mahalaga ay alagaan natin ang ating sarili at 
ang mga ibang tao. 
 
Ang Gobyerno ng Wales ay gumawa ng 
isang website na nagbibigay ng practical na 
payo kung paano kang manatiling maingat, 
paanong suportahan ang iyong kalusugan sa 
isip at sa inyong kabutihan at paano 
protektahan ang mga iba sa inyong 
komunidad. Mas maraming impormasyon 
ang mahahanap sa  gov.wales/safe-help. 
 
Live Fear Free  
Ang Live Fear Free ay nagbibigay ng 
madaling ma-access, matulungin at 
kumpidensyal na payo sa iba’t ibang mga 
bagay na maaaring may kaugnayan sa 
sitwasyon ninyo. Ito ay bukas 24/7, libre din 
ito at hindi ito makikita sa inyong phone bills. 
 
Ang helpline na ito ay nagbibigay ng tulong 
at suporta sa sinumang nakakaranas o may 
kakilalang tao na nakakaranas ng pang-
aabuso sa tahanan at kaharasang sekswal. 
 
Mayroong apat na magagawa para may 
makausap tungkol dito:   
 
By phone: 0808 80 10 800  
Text service: 07860 077333  
E-mail: info@livefearfreehelpline.wales  
Live chat: www.gov.wales/live-fear-free 

C.A.L.L. Helpline  
Ang pakikipagusap ng mga alala at problema 
natin ay maaaring nakakaliw at meron mga 
serbisyo na maaaring gamitin upang tulungan 
tayo. Ang C.A.L.L. Helpline ay isang 
dedikadong mental health helpline sa Wales, 
ito ay nagbibigay ng kumpidensyal na 
tagapakinig at bumimigay din ng emosyonal 
na suporta. Tutulungan ka din nito makuha 
ang suporta na magagamit mula sa inyong 
lokal na lugar, kasama dito ang mga 
organisasyon ng mga boluntaryo at 
kawanggawa. 
 
Maaaring silang makausap sa 0800 132 
737 o mag text kayo ng ‘help’ sa 81066. 
Ang website para sa C.A.L.L. ay: 
www.callhelpline.org.uk 
 
Substance misuse national 
helpline Visit: www.dan247.org.uk 
Freephone: 0808 808 2234  
O mag text kayo ng DAN sa: 81066 
 
Domestic abuse  
Kung nakakaranas ka ng abuso sa bahay 
bisitahin mo ang website na ito para 
makahanap ng tulong:  
www.citizensadvice.org.uk/cymraeg/Teulu/  
gender-violence/domestic-violence-and-  
abuse-getting-help 
 
Dewis Cymru  
Online database na may mga impormasyon na 
maaaring mo makuha.  
Mas maraming impormasyon ang mahahanap 
sa: www.dewis.wales. 

http://gov.wales/safe-help
mailto:info%40livefearfreehelpline.wales?subject=
http://www.gov.wales/live-fear-free
http://www.callhelpline.org.uk/
http://www.dan247.org.uk/
http://www.citizensadvice.org.uk/cymraeg/Teulu/gender-violence/domestic-violence-and-abuse-getting-help
http://www.citizensadvice.org.uk/cymraeg/Teulu/gender-violence/domestic-violence-and-abuse-getting-help
http://www.citizensadvice.org.uk/cymraeg/Teulu/gender-violence/domestic-violence-and-abuse-getting-help
http://www.dewis.wales/


 

 

Family Information Service  
Libreng impormasyon para sa serbisyong 
ito at mga aktibidad para sa mga bata, 
binate at mga pamilya. Free information on 
services and activities for children, young 
people and families. Mas maraming 
impormasyon ang mahahanap sa  
gov.wales/find-your-local-family-
information-service 

 
Additional Learning Needs  
Ang SNAP Cymru ay nag bibigay ng 
impormasyon, payo at suporta para sa mga 
magulang, mga bata at binata na kailangan, 
o maaaring kailangan, ng karagdagang 
tulong sa pag-aaral. Mas maraming 
impormasyon ang mahahanap sa: 
www.snapcymru.org. 

 
Parents  
Libreng praktikal na tagublin at payo para sa 
lahat ng inyong hamon sa pagiging 
magulang. Mas maraming impormasyon ang 
mahahanap sa: gov.wales/parenting-give-
it-time. 

Ethnic minorities Youth Support Team 
Ang EYST ay nagbibigay na serbisyo para 
sa mga BME (Black at Etnikong Minorya) na 
binata, pamilya at indibdwal kasama dito ang 
mga refugees at naghahanap ng asylum dito 
sa Wales. Mas maraming impormasyon ang 
mahahanap sa:  

www.eyst.org.uk. 
 
Carers Trust Wales  
Ang National charity ay nakatuon sa mas 
galingan ang suporta at serbisyo para sa 
mga tagapag-alaga na walang suweldo.  
Mas maraming impormasyon ang 
mahahanap sa: www.carers.org. 
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FAMILY 

 

SUPPORT 
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Citizen’s Advice Cymru  
Citizen’s Advice Cymru ay naghahandog 
ng libreng, kompidensyal payo para sa 
maraming mga isyu gaya ng pera, utang 
at mga benepisyo.  

 
Para makausap ang isang tagapayo, 
tawagang nyo lng ang,  
0800 702 2020 (9am to 5pm, Lunes 
hangang Biyernes) o upang ma-access 
marami pang impormasyon at/o makausap 
ang isang tagapayo sa online, bisitahin nyo 
lng ang 
www.citizensadvice.org.uk/wales/about-
us/contact-us/contact-us/contact-us 

Care and Repair  
Nagbibigay ang Care and Repair ng impormasyon, 
payo at praktikal na serbisyo na nakakatulong sa 
mga matandang tao dito sa Wales para silay ay 
laging ligtas, mainit at mabuti sa bahay.  
Naglalagay sila ng mga pantulong at pagbagay para 
sa mga taong may kapansanan, nag bibigay din sila 
ng serbisyo para sa pagpapanatili ng bahay, 
tumutulong din sila para mapakinabangan ninyo 
ang kito nyo at para ma-access ninyo ang mga 
benipisyo at pamigay na pera, at gagawin nilang 
hinding delikado ang inyong bahay pag balik ninyo 
galing ng ospital. 
 
Para sa marami pang impormasyon, tawaga 
mo lng 0300 111 3333 o bisitahin mo lng 
ang www.careandrepair.org.uk 
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Kung ikaw ay nag hihiwalay ng sarili at mga 
kaibigan o kapit-bahay ninyo ay hinde 
makatulong, Tawagan mo lng ang inyong 
local volunteer centre (County Voluntary 
Council) para sa tulong o pagpayo. Mas 
maraming impormasyon ang mahahanap sa   
www.thirdsectorsupport.wales/contact 
 
Age Cymru Advice  
Age Cymru Advice ay naghahandog ng 
libreng, kompidensyal, walang kinikilingan at 
bilinggwal dalubhasang seribisyo sa payo sa 
higit pa ng 50 years dito sa Wales. 
Makakatulong sila sa mga matandang tao, sa 
mga pamilya, kaibigan, tagapag-alaga at 
propesyonal gamit ang impormasyon at payo 
tungkol sa mga kapanan na nag aapekto sa 
mga matandang tao.  
 
Para sa marami pang impormasyon, 
tawaga mo lng 08000 223 444 Sa pagitan 
ng 9:30am at4:30pm, Lunes hangang 
Biyernes o email nyo lng ang 
advice@agecymru.org.uk 

 
Mental Health and Money Advice Service 
Hafal, bilang parte ng Mental Health UK 
simulan nila ang Mental Health & Money 
Advice. Ang seribisyo nito ay para 
masuportahan ang mga taong apektado sa 
kalusugan ng nilang isip, at isyu sap era 
kasama na dito ang mga tagapag-alaga, mga 
kaibigan, pamilya at propesyonal sa paligid.  
 
Mas maraming impormasyon ang mahahanap sa  
www.hafal.org/recovery/finance-money 
 
Kahit iniisip nyo na hindi kayo karinawang 
kwalipikado para sa suporta  sa pananalapi 
maaari pa rin kayong may karapat-dapat sa 
tulong sa inyong gastos sa araw-araw na 
buhay. 

CONTACTS 

http://www.citizensadvice.org.uk/wales/about-us/contact-us/contact-us/contact-us
http://www.citizensadvice.org.uk/wales/about-us/contact-us/contact-us/contact-us
http://www.citizensadvice.org.uk/wales/about-us/contact-us/contact-us/contact-us
http://www.careandrepair.org.uk/
http://www.thirdsectorsupport.wales/contact
mailto:advice%40agecymru.org.uk?subject=
http://www.hafal.org/recovery/finance-money



