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 ابتدائیہ   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
میں مدنآ   

 

 خسارہ

 سپورٹ کردہ فراہم کی حکومت ویلش
 

 سکیم سیلف آئسولیشن سیلف
 گھر آپ اور ہے جاتا کہا کو کرنے تھلگ الگ کو خود کو آپ اگر

 والے ہونے ںیم یکمائ کو آپ ، تو کرسکتے ںینہ کام سے
 اگر ہے۔ یسکت مل مرق یک پاونڈ 500 لئے کے مدد ںیم نقصان

 ایچ این ای ہے ایآ  مثبت ہیتجز لئے کے 19 کوویڈ کا آپ
زیو ایس  23 سے جانب یک سروس کٹیپروٹ سیٹر ، سٹیٹ ل

 کو خود آپکو پر طور باضابطہ بعد کے اس ای کو 2020 اکتوبر
 کے یگیادائ اس آپ تو ہے ایگ کہا لئے کے کرنے تھلگ الگ
  ۔ںیہ سکتے دے درخواست لئے

 

 کم جو ہے لئے کے افراد ان میاسک سپورٹ آئسولیشن فلیس
 اور ںیہ کرسکتے ںینہ کام سے گھر جو ، ںیہ والے یآمدن
 .ہوگا۔ رکھنا تھلگ الگ کو خود پر طور ⸮⸮ ںیانہ
 

ئ  یک انشورنس نیشنل کنیل ، ہوگا عائد کسیٹ پر وںیگیادا
 متاثر کو بینیفٹس والے ہونے حاصل کو آپ ےاس ۔گی ہو چھوٹ

 چاہئے۔ کرنا ںیہن
 

ن ہیطر کا نےید درخواست اور کرنے جانچ یک تیاہل یاپ  ق
 ۔ںیکر رابطہ سے یاتھارٹ یمقام یاپن ،لئے کے کرنے معلوم

 
ل ریمع کے تیاہ  ہی ⸮وہ کے والوں اترنے پورا پر ا
ھید اور نیوالد کے بچوں کے تک سال 8 میاسک  بھال ک

 سال 25 حد کیعمر) ہے ابیدست یبھ لئے کے والوں کرنے
ھنےیس اگر ہے تک ہیچیپ اور متعدد یک ک  اتیضرور د
 ۔ہے ایگ کہا لئے کے نےکھر تھلگ الگ کو خود ںیجنہ( ںہو

 
 پیمنٹ ڈشکریشنری

 
ر ہیز آپ اگ ریمع تر اد  کنیل ںیہ اترتے پورا پر ا

 کو یاتھارٹ یمقام اپنے یبھ تب کرتے ںینہ حاصل بینیفٹس
 لئے کے یگیادائ یدیصوابد یعنی پیمنٹ ڈشکریشنری

 صرف یگیادائ یدیصوابد ۔ںیہ سکتے دے درخواست
⸮ یمعمول ریغ  ہے یجات یک ںیم حا



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
میں مدنآ   

 

 خسارہ

 سپورٹ کردہ فراہم کی گورنمنٹ یوکے

 
 کریڈٹ یونیورسل

 سے ⸮⸮مت میں ہی ،حال ہیں میں ⸮⸮مت ذاتی آپ چاہے
 ہیں رہے کر کام لئے کے گھنٹوں تھوڑے ، ہیں ہوگئے محروم
 نتیجے کے بندش کی اسکول یا ، ہیں پر کانٹریکٹ آور یازیرو

 معاوضہ ⸮ لئے کے بھال دیکھ کی بچوں/  بچے اپنے میں
 اہل کے کریڈٹ یونیورسل کے DWP آپ ، ہیں پر چھٹی

 مدد لئے کے ادائیگی کی کرایے کے آپ میں جس ہیں ہوسکتے
 ہیں۔ سکتے کر کلیم ⸮ئن آن آپ ہے۔ تیہوسک شامل بھی

 
 کرسکتے نہیں استعمال سروسز ڈیجیٹل جو لئے کے لوگوں ان

 ہیں۔ جاسکتی دی درخواستیں پر فون ، ہیں
 

 5644 328 0800 ⸮ئن ہیلپ کریڈٹ یونیورسل
 1744 328 0800 زبان ویلش

 

 تو ہو درکار مدد میں کرنے کلیم کا کریڈٹ یونیورسل کو آپ اگر
 220 241 08000 ہے۔ سکتی کر مدد کی آپ ایڈوائس سٹیزن

  کریں رابطہ ⸮ئن آن یا کریں کال مفت پر
www.citizensadvice.org.uk/helptoclaim 

 
 االؤنس سپورٹ اینڈ ایمپالئمنٹ سٹائل نیو

 نیو آپ تو ہیں رہے کر لگتھ الگ کو خود یا ہیں بیمار آپ اگر
⸮ئمنٹ سٹائل ⸮نس سپورٹ اینڈ ایمپ  ہیں سکتے ہو مستحق کے ا

 کو دونوں کریڈٹ یونیورسل اور اسے یا کو اسی صرف آپ
 مزید میں بارے کے ESA سٹائل نیو گے۔ کرسکیں حاصل

 ہیں۔ سکتی مل پر لنک اس ⸮ئن آن معلومات

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

employment-and-support-allowance 
 

 (3 آپشن) 5644 328 0800: ٹیلیفون

 (3 آپشن) 1344 328 0800: فون ٹیکسٹ

 1744 328 0800: ٹیلیفون کا زبان ویلش

 

 رہے کر ⸮⸮ نوکری آپ اگر االوئنس سیکر جاب سٹائل نیو
⸮ئنس سیکر جاب سٹائل نیو آپ ہے ممکن تو ہیں  حاصل ا

 کے کریڈٹ یونیورسل ہی ہے سکتا ہو یا ہوں اہل کے کرنے
 سے گھنٹے 16 میں ہفتے یا ہیں روزگار بے آپ اگر ملے۔ ساتھ

 اہل کے کرنے حاصل JSA اسٹائل نیو آپ تو ہیں کرتے کام کم
 ہیں۔ سکتے ہو

 

 6688 055 0800: ٹیلیفون

 4888 023 0800: فون ٹیکسٹ

 1888 012 0800: زبان ویلش

 

  پےمنٹ انڈیپینڈنس پرسنل
 کے آپ اگر ہے سکتی آ  کام کے  آپ پےمنٹ انڈیپینڈنس پرسنل
 کچھ سے وجہ کی معذوری یا خرابی کی صحت مدتی طویل

  اضافی

 
 مزید میں بارے پےمنٹ انڈیپینڈنس پرسنل ہوں۔ اخراجات
  www.gov.uk/pip سائیٹ ویب ⸮ئن آن لئے کے معلومات
 کلیم کے کر کال مفت پر 2222 917 0800 آپ یا دیکھیں

 روروب لئے کے بینیفٹس کے معذوری اور صحت ہیں۔ کرسکتے
 دی کر معطل پر طور عارضی اسیسمنٹس والی جانے کی کر بٹھا
 لئے کے  پےمنٹ پینڈنس انڈی پرسنل بھی پھر آپ لیکن ہیں گئی
 .ہے۔ کرسکتا کلیم

 

ریسٹ  پے س ک یچوٹ

ر اریب آپ اور یںہ قراربر پر ⸮⸮مت اپنی آپ اگ  گئے پڑ م
ریسٹ آپ تو ںیہ ہوئے کئے تھلگ الگ کو خود ای ک یچوٹ  س 

 آپ سے جس ، ںیہ ہوسکتے اہل کے کرنے میکل کا( SSP) پے
 ںیم کرنے ادا بل اور ہیکرا ای ، اخراجات یرہائش کے آپ کو

 کے SSP کنیل ہے یرہ چل ⸮⸮مت یک آپ اگر ۔یگ ملے مدد
 روزمرہ آپکے ، تو ہے کم بہت یآمدن یک آپ لئے کے میکل

 اور ہیکرا اور کرنے مدد یک آپ ںیم اخراجات کے یزندگ
 میکل ڈٹیکر ورسلیونی آپ لئے کے کرنے ادا کو وںبل

 اس ضرورت یک جانے ہو تھلگ الگ کو آپ اگر گے۔ ںیکرسک
 آپ کہ ہے ایگ ایک مطلع کو آپ ونکہیک  ہے یآئ شیپ لئے
 کورونا کو جس ںیہ کرچکے رابطہ سے شخص سےیا یکس

 قاصر سے کرنے کام ںیم جےینت کے اس آپ اور ، ہے وائرس
ریسٹ آپ تو ںیہ ک یچوٹ  دیمز ۔ ںیہ ہوسکتے اہل کے پے س 

 دیکھیں ⸮ئن آن معلومات
 

www.gov.uk/statutory-sick-pay/eligibility 
 

  سکیم ریٹینشن جاب

⸮⸮ فرلو)  (ایمپ

ز  ںیہ یسکت مل ⸮ئن آن معلومات دیم
 www.gov.uk/guidance/check-if-you-
could-be-covered-by-the-coronavirus-job-
retention-scheme 

 

ر  یکرد کم تنخواہ یک آپ ںیم جےینت کے وںیلیتبد ان اگ
 کرنے پورے اخراجات کے روزمرہ ےاپن کو آپ اور ، ہے یگئ

 تو ہے یرہ ہو یدشوار ںیم کرنے ادا بل ای/  اور ہیکرا اور
 سکتے ہو اہل کے مدد عہیذر کے ڈٹیکر ورسلیونی آپ ،
 ۔ںیہ

 

 میاسک ایمپالئیڈ سیلف

 اگر ہے۔ یگئ یکرد عیتوس ںیم میاسک ڈئمپ�یا لفیس
 یگئ ید ںیم گوشواروں کسیٹ اسسمنٹ لفیس اپنے آپ

دیبن یک معلومات  ںینہ اہل کے گرانٹ یدوسر اور یپہل پر ا
 گے۔ ہوں ںینہ اہل لئے کے یسریت آپ ، تو تھے

 
ز  ںیہ یجاسکت یک حاصل ⸮ئن آن معلومات دیم

 www.gov.uk/guidance/claim-a-grant-
through-the-coronavirus-covid-19-self-
employment-income-support-scheme 

http://www.citizensadvice.org.uk/helptoclaim
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/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 
 رہائش

 

 گر ، ہوں دار کرایہ میں شعبے نجی یا سیکٹر سوشل آپ چاہے
 دشواری میں کرنے ادا بل اور کرایہ کو آپ کہ ہے لگتا کو آپ

 جلد سے جلد سے مالک مکان اپنے آپ کہ ہے ضروری تو ہوگی
 ہیں۔ کرسکتے مدد کی آپ وہ کیونکہ ، ا کریں بات

 

 کے داروں ہکرای کے شعبے نجی صرف یہ) اسکیم الرٹ ارلی
 (ہے لئے

 

 ذریعہ کے سیمرو ایڈوائس سٹیزنز جو ہے سروس آزادنہ ایک یہ
 کرایہ کو داروں کرایہ کے شعبے نجی جو ، ہے جاتی کی فراہم

 آپ اگر  ہے۔ دیتی مشورے پر بچت کی ⸮گت اور فوائد ، آمدنی ،
 تو ہیں رہے کر جدوجہد لئے کے کرنے ادا بل اور کرائے اپنے
 سپورٹ اس آپ ہی ہوتے ظاہر ⸮مت پہلی کی صورتحال اس
 آپکی میں بنانے بجٹ میں سروس اس کریں۔ حاصل رسائی تک
 اخراجات اور آمدنی کی آپ لئے کے اس اور گی جائے کی مدد
 یا مالک مکان اپنے کو آپ سروس یہ گا۔ جائے لگایا اندازہ کا

 ددم بھی میں بنانے ⸮ن کا ادائیگی آسان ساتھ کے ایجنٹ لیزنگ
 میں کرنے ادا کو جات بقایا کے کرایے سے اس ہے۔ سکتی دے
 ہو کم خطرہ کا کھونے گھر اپنا لئے کے آپ اور گی ملے مدد

 گا۔ جائے

 

 میں بارے کے ادائیگی کی بلوں گھریلو یا کرائے اپنے آپ اگر
 مفت پر ⸮ئن ہیلپ ڈیبٹ سیکٹر رینٹڈ پرائیویٹ آپ تو ہیں پریشان

 ہیں۔ کرسکتے کال پر 7920 278 0808 تمبر فون

 

 کے داروں کرایہ کے شعبے نجی صرف یہ) لون سیور ٹیننسی
 (ہے لئے

 

 کے شعبے نجی اسکیم یہ ، کردہ فراہم ذریعہ کے یونینوں کریڈٹ
 اپنے سے وجہ کی 19۔ کوویڈ جو ہے لئے کے داروں کرایہ
 سکیم اس آپ اگر ہیں۔ گئے رہ پیچھے میں ادائیگیوں کی کرایہ

 پورا کو شرائط کی برداشت مالی اور معیار کے لیتاہ لئے کے
 کیا ادا کو مالک مکان کے آپ راست براہ قرضہ یہ تو ہیں کرتے

⸮⸮ سے گھر اس آپکے بعد کے جس ہے جاتا  کم امکانات کے ا
 ہیں۔ جاتے ہو

 

 عائد پر آپ دار کرایہ بطور داری ذمہ کی ادائیگی کی قرض
 کی تک سال پانچ اور( APR %1) سود شرح کم لیکن ، ہے ہوتی

 اگر ہے۔ ہوجاتا سستا کافی قرضہ ذریعے کے مدت کی واپسی
 ⸮ئن آن کو فارم انکوائری ، تو ہیں چاہتے معلومات مزید آپ

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

 گے کریں بات سے ایڈوائزر کے یونین کریڈٹ آپ بعد کے اس
 یا ہے صحیح لئے کے آپ سکیم یہ آیا کہ گا کرے چیک یہ جو

 نہیں۔

 اور سوشل اطالق کا اس) پےمنٹ ہاوسنگ ڈسکریشنری
 (ہے ہوتا پر داروں ہیکرا کے سیکٹرز دونوں پرائیویٹ

 

 آپ جب ہے سکتی مل میں صورت اس کو آپ رقم یاضاف ہی
 یرہائش اپنے کو آپ کہ ہے یکرت صلہیف ہی یاتھارٹ یمقام یک

 سے پہلے عےیذر کے DWP لئے کے کرنے پورا کو اخراجات
 ہے۔ ضرورت یک سپورٹ یاضاف ⸮وہ کے بینیفٹس والے ملنے

 

 کو آپ ،ئےل کے کرنے حاصل پےمنٹ ہاوسنگ ڈسکریشنری
 ای ملنا فٹینیب ہاؤسنگ سے میاسک ینپرا یہ سے پہلے

 شراکت میں اخراجات کے ہاؤسنگ میں ڈٹیکر ورسلیونی
 ہوگا۔ ضروری جانا پایا عنصر کا

 

 

 کے کرنے حاصل یرسائ تک پےمنٹ ہاوسنگ ڈسکریشنری
 ںیکر رابطہ سے یاتھارٹ یمقام اپنے کرم براہ ئےل

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


 گورنمنٹ ویلش 

 فنڈ اسسٹنس ڈسکریشنری

 مدد کو لوگوں ان پر طور کے حربے خریآ  سے سب فنڈ یہ
⸮ مالی شدید جو ہے کرنا فراہم  ہوں۔ رہے کر سامنا کا مشک

 

 کی فنڈ لئےاس کے نمٹنے سے ات اثر کے وائرس کورونا
 سے وجہ یک وائرس کورونا ہے۔ گئی کی پیدا لچک میں فراہمی
ہیز لئے کے گھرانوں کرنیوالے سامنا کا بحران  سے اد

ہیز  DAF نے حکومت لشیو ، لئے کے کرنے فراہم مدد اد
 تعداد یک وںیگیادائ EAP سے اہلکاروں کے نٹریس سروس

ہیز ںیم سلسلے کے فریکوینسی اور ہیز سے اد  ینرم اد
⸮ کا دیصوابد اور  کیجس ہے یک درخواست یک کرنے اط
 ۔ںیہ یہوسکت ضرورت کو والوں کرنے کلیم وقت اس

 

  (EAP) پےمنٹ اسسٹنس ایمرجنسی 

EAPs کی فراہم لئے کے کرنے پورے اخراجات ضروری 
 ہونے میں صورتحال بحرانی کو آپ جب ہے گرانٹ جانیوالی

 یا ہوجانے محروم سے ⸮⸮مت پر طور کے مثال سے وجہ کی
 کی مدد مالی فوری پر بناء کی تاخیر میں ادائیگی کی بینیفٹس

 ورا لباس ، بجلی اور گیس ، کھانا مقصد کا ادائیگی ہو۔ ضرورت
 ہے۔ کرنا مدد میں کرنے پورا کو ⸮گت کی سفر ہنگامی

 

 ⸮ئن آن لئے کے پےمنٹ سے فنڈ اسسٹنس ڈسکریشنری آپ
  ہیں سکتے دے درخواست

gov.wales/discretionary-assistance-fund-  
daf/how-apply 

 کیجئے۔ کال مفت پر 5924 859 0800 یا

 اسکیم ریڈکشن ٹیکس کونسل 

 کمی میں ٹیکس کونسل آپ ، تو ہے پر آمدنی کم گھرانہ کا آپ اگر
 مدد میں ادائیگی کی بل ٹیکس کونسل اپنے ذریعہ کے اسکیم کی

 ہیں۔ کرسکتے حاصل ادائیگی مکمل سکیا یا
 

 کیجیے ⸮⸮⸮ ⸮ئن آن لئے کے معلومات مزید

www.gov.wales/council-tax-discounts-and-
reductions-information-leaflet

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مالی
 مدد
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5 
 اخراجات

 

 زندگی

  پانی
 آپ تو ہے رہی ہو دشواری میں کرنے ادا بل کا پانی کو آپ اگر
⸮⸮ اپنے پر طور فوری کو  آپ اگر چاہئے۔ کرنا ابطہر سے سپ

 بتا تفصیل کی مدد اس نے انھوں ، تو ہیں ساتھ کے واٹر ویلش
 کے ادائیگی میں جس ، ہیں کرسکتے فراہم وہ جو ہے دی

 مزید ہے۔ شامل کمی میں شرح کی ریٹ واٹر اور منصوبے
 ہیں۔ سکتی مل ⸮ئن آن معلومات

www.dwrcymru.com/en/My-
Account/Help-Paying-My-Water-Bill.aspx 

 

 بجلی اور گیس

 کورونا کر مل کیساتھ انڈسٹری انرجی  نے حکومت کی برطانیہ
 پر اقدامات لئے کے مدد کی لوگوں دوران کے وبا کی رسوائ

 مالی میں ادائیگی کی بلوں کو صارف بھی کسی ہے۔ کیا اتفاق
⸮⸮ کے اس تو ہو ضرورت کی مدد  فراہم سپورٹ اسے بھی سپ

 ادائیگیوں کی بل اور ادائیگیوں کی قرض میں جس ، گے کریں
 کرنے کم ںانہی پر پڑنے ضرورت ،اور لینے جائزہ نو ازسر کا
 کا میٹروں کریڈٹ جبکہ ، ہے ہوسکتا شامل روکنا سے بڑھنے یا

 گا۔ جائے دیا کر معطل پر طور مکمل جانا کیا منقطع

 

 فون موبائل اور بینڈ براڈ

 میں بارے کے ادائیگی کی بل موبائل یا بینڈ براڈ اپنے آپ اگر
⸮⸮ اپنے پر طور فوری کو آپ ، تو ہیں مند فکر  رابطہ سے سپ
 میں رکھنے جاری کو سروسز کی آپ وہ کیونکہ ، چاہئے ناکر
 فراہم سپورٹ اور کوئی یا منصوبہ کا ادائیگی لئے کے دینے مدد
 ہیں۔ سکتے کر

 

 وجہ کی وبا کی وائرس کرونا :قرض اور کارڈ کریڈٹ ، بینک
 چھٹیاں میں ادائیگیوں فرم کارڈ کریڈٹ اور بینک سے بہت سے
 ہیں رہے کر اضافہ میں سہولیات یک ڈرافٹ اوور ، ہیں رہے دے
 اپنے آپ اگر ہیں۔ رہے کر مدد کی لوگوں سے سود شرح کم اور

 میں بارے کے ادائیگی کی ادائیگیوں کی کارڈ کریڈٹ یا بینک
 کے سروسز مالیاتی اپنے پر طور فوری کو آپ ، تو ہیں مند فکر

 کے مدد کی آپ وہ کیونکہ ، چاہئے کرنا رابطہ سے کنندہ فراہم
 سکتے کر فراہم سپورٹ اور کوئی یا منصوبہ کا ادائیگی ئےل

 ہیں۔

 کھانا مفت کا اسکول

 ، ہیں حقدار کے کھانے مفت کے اسکول بچے یا بچہ کا آپ اگر
 یا ہوں بند اسکول چاہے گی، جائے کی فراہم سپورٹ یہ کو آپ تو

 کی COVID19 یا رکھیں تھلگ الگ کو خود بچے یا بچہ کا آپ
 ہے۔ ضرورت کی بچنے انہیں سے وجہ

 

 کا اسکول کہ لئے کے بنانے یقینی یہ نے حکام مقامی میں ویلز
 رہتے کرتے حاصل انہیں طلباء والے کرنے وصول کھانا مفت
 ہیں۔ رکھے کر انتظامات تر تمام ہیں

 

 مطابق کے ⸮⸮ کے اتھارٹی لوکل رہائشی کی آپ انتظامات یہ
 کیا نہیں رابطہ ہی سے پہلے سے آپ ہیں۔اگر سکتے ہو مختلف

 کی کرنے معلوم یہ سے اتھارٹی مقامی اپنے کو آپ تو گیا
 مقامی اپنی ۔ ہے رہا چل طرح کس انتظام کا اسکیم کہ ضرورت

⸮ کی رابطے سے اتھارٹی  کرم براہ لئے کے کرنے ⸮⸮ تفصی
 کریں ⸮⸮⸮ ⸮ئن آن

www.gov.uk/find-local-council 
 

 ایکسس گرانٹ ڈیویلپمنٹ پیپل

(PDG ایکسس) 

PDG وہ تاکہ ہے کررہی فراہم فنڈز لئے کے خاندانوں ایکسس 
 کے کٹ دیگر اور یونیوفارم خصوصا اخراجات کچھ کے اسکول

 اسکول بچے کے خاندانوں جن کرسکیں۔ مدد میں ادائیگی لئے
 درخواست لئے کے گرانٹ اس وہ ہیں اہل کے کھانے مفت کے
 :وہ اگر ہیں سکتے دے

 داخل ںیم 3 سال ای ⸮⸮ ہیاستقبال ںیم اسکول یپرائمر 
 ہوں رہے ہو

 و ان  رہے ہو داخل ںیم 10 سال ای 7 سال ںیم اسکول یث
 ہوں

 4 ، 7 ، 11 اسکولوں شلیسپ ںیم عمر یک سال 14 ای 
،یہ داخل ںیم  ای وسائل کے ضرورتوں یخصوص ں

ریر کے شاگردوں ٹسی لف  ون

 فنڈز میں ⸮⸮ کی درجے ہر بھی لئے کے بچوں آفٹر لوکڈ
 ہیں۔ دستیاب

 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
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 اور صحت

 تندرستی

 
 اور یاپن ہم کہ ہے اہم یواقع ہی ، دوران کے وقت مشکل اس

ھید یک دوسروں  ۔ںیکر بھال ک

 
 بیو کیا نے گورنمنٹ لشیو ہوئے رکھتے مدنظر کو بات اس

ریت سائٹ  ںیہ گئے ئےید مشورے یعمل ںیم جس ہے یک ا
 یاپن ، ںیہ سکتے کھر محفوظ وک آپ اپنے طرح کس آپ کہ
 یاپن اور ںیہ سکتے رکھ برقرار کو یتندرست اور صحت یذہن

 دیمز ۔ںیہ سکتے رکھ محفوظ کو افراد ےدوسر کے کمیونٹی
  پر سائیٹ ویب ہیں سکتے دیکھ ⸮ئن آن آپ معلومات

gov.wales/safe-help 
 
 یفر فئیر لیو
 

 پر امور مختلف آپکو ذریعے کے رسائی آسان یفر  فئیر لئیو
⸮ کے آپ جو ہے کرتی فراہم مشورے رازدارنہ اور دیمف  حا

 اس اور ہے مفت سروس 24/7 ہی ۔ہوں رکھتے مطابقت سے
 ۔جاتا دکھایا نہیں پر بلوں کے فون رابطہ کیساتھ

 
 ہے یکرت فراہم سپورٹ اور مدد کو فرد ایسے ہر ⸮ئن لپیہ
ویگھر کو والے جاننے کسی اسکے یا خود سےج تیز ل  یاد

 ۔ہو سامنا کا تشدد یجنس اور
 

طہ  :ںیہ قےیطر چار کے کرنے راب
 

ون  800 10 80 0808: عےیذر کے ف
 

  077333 07860: سروس ٹیکسٹ
 info@livefearfreehelpline.wales  :یلم یا

 www.gov.wales/live-fear-free  :گفتگو

 C.A.L.Lپیہ  الئن ل
ر انیپ ⸮ اور وںیش  کے آپ نالی کر بات ںیم بارے کے مشک
⸮ لئے  کے سپورٹ یک آپ لئے اسی ہے سکتا بنا آسان کو معام
 لپیہ  ایسی ایک C.A.L.L ۔ںیہ ابیدست سروسز یسیا لئے
زیو جو ہے ⸮ئن  مختص لئے کے مسائل کے ہیلتھ مینٹل میں ل
 جذباتی اورسننے، بات آپکی کیساتھ یرازدار یہ ، ہے گئی کی

 ںیم ⸮⸮ اپنے آپکے ساتھ ساتھ کے کرنے فراہم سپورٹ
 شامل مییتنظ یرفاع اور رضاکارانہ میں جس ، سپورٹ ابیدست
 ۔یگ دے مدد ںیم نےاکر رابطہ کا آپ ساتھ کے ہیں،

 
 کریں فون پر 737 132 0800 لئے کے رابطہ سے ⸮ئن ہیلپ اس
 سائٹ بیو کی  C.A.L.L ۔دیں کر کسٹیٹ' help ' پر 81066 ای
  www.callhelpline.org.uk    ہے پتہ کا
 

ادے   کو ⸮ئن لپیہ یقوم لئے کے استعمال غلط کے م
www.dan247.org.uk 

ون یفر   کریں رابطہ پر 2234 808 0808: ف
 ںیکر ٹیکسٹ DAN پر 81066 ای
 

ھر ویگ تیز ل  یاد
 کیجئے وزٹ تو ںیہ کررہے سامنا کا تشدد میں گھر اپنے آپ اگر

 
www.citizensadvice.org.uk/cymraeg/Teulu/  
gender-violence/domestic-violence-and-  
abuse-getting-help 
 

Dewis Cymru 
ایڈ ⸮ئن آن متعلق سے تندرستی ز ہے سیب ٹ  کئ معلومات دیم

 www.dewis.wales دیکھو لئے

کریں وزٹ ⸮ئن آن  

http://gov.wales/safe-help
http://gov.wales/safe-help
http://www.gov.wales/live-fear-free
http://www.callhelpline.org.uk/
http://www.dan247.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/


 سروسز انفارمیشن فیملی
چو  انکی اور لئےسروسز کے فیملی اور افراد نوجوان ، ںب

 کے جاننے دیمز معلومات۔ مفت ںیم بارے کے وںیسرگرم
  ںیکر ⸮⸮⸮ لئے

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

 نیڈز لرننگ ایڈیشنل
SNAP Cymru کے لوگوں نوجوان اور بچوں ، نیوالد ایسے 

 کی جن ہے کرتا فراہم سپورٹ اور مشورے ، معلومات لئے
ھنےیس  ۔ہیں یہوسکت ای ہیں یہوت تیاضرور اضافی یک ک

  ںیکر ⸮⸮⸮ لئے کے معلومات دیمز
www.snapcymru.org. 

 
د  نیوال
د نجوںیچ تمام میں کرنے ادا داریاں ذمہ یاپن وک نیوال  ل

 دیمز مشورے۔ اور نکات یعمل مفت لئے کے نپٹنے سے
  کریں ⸮⸮⸮ ⸮ئن نآ  معلومات

gov.wales/parenting-give-it-time 

ھنکیا وریمائ ت ھی زیٹین   سپورٹ وت
EYST ہے یکرت شیپ سروسز یاپن BME فیملیز ، نوجوانوں 

زیو میں جن لئے کے افراد اور  نیمہاجر والے رہنے ںیم ل
⸮⸮ کے پناہ اور  آن معلومات دیمز ۔ ہیں شامل بھی افراد یم
 www.eyst.org.uk ۔ ہیں سکتے کر ⸮⸮⸮ ⸮ئن

 
رریک زیو ٹرسٹ ئ  ل

م و ریک معاوضہ ⸮ ادارہ یراتیخ یق  یک والوں کرنے ئ
 دیمز ہے۔ پرعزم لئے کے بنانے بہتر کو خدمات اور امداد

 .www.carers.org  ۔ دیکھیں   ⸮ئن آن معلومات
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  فیملی
 سپورٹ
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رویک ایڈوائس سٹیزن  م
رویک ایڈوائس سٹیزن  اور قرض ، سہیپ بشمول پر امور متعدد م

 ہے۔ کرتا ایڈوائس ہیخف اور مفت  بینیفٹس
 

 9 صبح) کرم براہ ، لئے کے کرنے بات سے رایڈوائز یکس
 ںیکر کال (تک جمعہ سے ری،پ تک بجے 5 شام سے بجے

 آن ای/  اور یرسائ تک اتمعلوم ای پر 2020 702 0800
 ںیکر ⸮⸮⸮ ، لئے کے کرنے بات سے ایڈوائزر ⸮ئن

 
  www.citizensadvice.org.uk/wales/about-

us/contact-us/contact-us/contact-us 

 ریپئر اینڈ کئیر
 کے سروسز پریکٹیکل اور مشورے ، معلومات ریپئر اینڈ کئیر

 ، ⸮متی میں گھروں کو افراد رسیدہ عمر میں ویلز ذریعے
 ۔ہے کرتی فراہم مدد میں رہنے طرح اچھی اور گرمائش

 میں گھروں اور کرنے فٹ اشیا مددگار لئے کے معذوری یہ
 اور اضافے میں آمدنی ، کرنے مرمت کی گھروں ،نے⸮ تبدیلیاں
 پر لوٹنے سے ہسپتال اور ، ہیں کرتے مدد میں رسائی تک گرانٹ
 ہیں۔ بناتے محفوظ کو گھروں

 ⸮⸮⸮ یا کریں کال پر 3333 111 0300 لئے کے جاننے مزید
  کریں

www.careandrepair.org.uk 
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 ہمسایہ یا دوست اور ہیں ہوئے کئے تھلگ الگ کو خود آپ اگر
 کے مشورے اور مدد ، تو ہیں نہیں قابل کے کرنے مدد آپکی
 لنٹریوا کاؤنٹی) مرکز رضاکارانہ مقامی اپنے کرم براہ لئے

 کرم براہ ، لئے کے معلومات مزید کریں۔ رابطہ سے( کونسل
  کریں ⸮⸮⸮

 
www.thirdsectorsupport.wales/contact 

 
 ایڈوائس کیمرو ایج
 کے لوگوں کے عمر زیادہ سے 50 میں ویلز ایڈوائس کیمرو ایج

 ایکسپرٹ  میں زبانوں دو اور جانبدارانہ غیر ، یہخف ، مفت لئے
 اہل کے ان ، لوگوں بوڑھے وہ ہے۔ کرتی فراہم سروس ایڈوائس

 مدد کی افراد ور پیشہ اور کاروں نگہداشت ، دوستوں ، خانہ
⸮ والے کرنے متاثر کو لوگوں بوڑھے اور ہیں کرسکتے  معام

 ہیں۔ سکتے دے مشورے اور معلومات متعلق سے
 

 شام تا بجے 9:30 صبح جمعہ سے پیر لئے، کے جاننے مزید
 میل ای یا کریں فون پر 08000 223 444 بجے چار ساڑھے

 کریں
advice@agecymru.org.uk 

 
تھیہ نٹلیم ڈیا ل سیا یمن ن  سروس ڈوائ

 پر طور کے حصے ایک کے وکےی لتھیہ نٹلیم ، نے ہافل
ڈیا لتھیہ نٹلیم ، سیا یمن ن  ہی ہے۔ ایک آغاز کا ڈوائ

 لوگوں متاثرہ سے مسائل کے سےیپ اور صحت یدماغ سروس
ھید ںیم جن ہے یکرت مدد یک  ، دوست ، والے کرنے بھال ک

 ۔ںیہ شامل افراد ور شہیپ اندر کے ⸮⸮ے اور فیملی
 

ز  ہیں یجاسکت یک ⸮⸮⸮ ⸮ئن آن معلومات دیم
www.hafal.org/recovery/finance-money  

 
ر  اہل کے سپورٹ فنانشل پر طور عام آپ کہ ہو لگتا کو آپ اگ

 کےلئے مدد ںیم اخراجات کے مرہ روز آپ یبھ تب ںیہ ںینہ
۔ںیہ ہوسکتے اہل

 رابطے

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.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.careandrepair.org.uk/
http://www.thirdsectorsupport.wales/contact
http://www.thirdsectorsupport.wales/contact
mailto:advice%40agecymru.org.uk?subject=
mailto:advice%40agecymru.org.uk?subject=

