
تأكد من حصولك عىل الدعم 
الذي تستحق الحصول عليه.

)Advice Direct Scotland( ة خدمة اسكتلندا المبا�ش

ي تكاليف 
ي يمكن أن تساعد �ف

تقوم بتقديم العديد من الخدمات ال�ت
قضايا المعيشة. وذلك يتضمن المشورة حول الطاقة والديون، 
ضافة إىل الوصول إىل صندوق دعم تدفئة المنازل التابع   باإلإ
 للحكومة اإلسكتلندية. للتحقق من اإلستحقاق لديهم أيًضا 

. ي
و�ف لك�ت حاسبة للمعونات المجانية عىل موقعهم اإلإ

www.advicedirect.scot قم بزيارة

اتصل بـ 9060 800 0808

)Breathing Space( مساحة التنفس

ي اسكتلندا 
 خط هاتف رسي إلأي شخص فوق 16 عاًما �ف

الذي يشعر بالضعف أو القلق أو اإلكتئاب.

www.breathingspace.scot قم بزيارة

اتصل بـ 87 85 83 0800

ن فريق الحديث عن االموال   مشورة المواطن�ي
)Citizens Advice Money Talk Team(

 احصل عىل مشورة مجانية ورسية محلًيا حول المعونات 
ي تستحق أن تحصل عليها، فضال عن المساعدة 

 والمنح ال�ت
ي زيادة أموالك وكيفية إدارة الديون.

والدعم �ف

www.moneytalkteam.org.uk قم بزيارة

اتصل بـ 1456 028 0800

)Home Energy Scotland( ي اسكتلندا
بيت الطاقة �ن

 يقدم نصائح مجانية ومحايدة لحفظ فوات�ي الطاقة 
لك أك�ث دفًئا. ف وجعل م�ف

www.homeenergyscotland.org قم بزيارة

اتصل بـ 2282 808 0808

)Shelter Scotland( مأوى اسكتلندا

مشورة مجانية حول اإلسكان للجميع.

Scotland.shelter.org.uk قم بزيارة

)Social Security Scotland( الضمان   االجتماعی  االسكتلندي

 تقدم بطلب للحصول عىل معونة أو تعرف عىل ما يجب عليك 
. فعله إذا كنت قد تقدمت مسبقاً وتحتاج إىل مساعدة أك�ث

www.mygov.scot/benefits قم بزيارة

اتصل بـ 2222 182 0800

ي اسكتلندا 
ية �ن  خطوة تغي�ي الديون الخ�ي

)StepChange Debt Charity Scotland(

 مشورة مجانية ومحايدة حول الديون وحلول عملية لمساعدتك 
عىل استعادة السيطرة عىل شؤونك المالية.

www.stepchange.org قم بزيارة

اتصل بـ 1111 138 0800

 إن أزمة تكلفة المعيشة تم اإلحساس 
ي البالد. إذا كنت 

ي معظم العوائل �ف
 بها �ف

ل عىل  ف ي تغطية تكاليف الم�ف
تجد صعوبة �ف

يجار،  سبيل المثال فوات�ي الطاقة أو دفع اإلإ
فتأكد من معرفة ما هو الدعم والمشورة 

المتاحة لك ولعائلتك.

للحصول عىل مزيد من المعلومات يُرجى زيارة 
 gov.scot/costoflivingsupport 
 أو اتصل بأحد أرقام الهواتف الموجودة 

خلف هذا المنشور.

امسح )Scan( هنا للحصول عىل نسخة رقمية 
ضافية  ي ذلك اللغات اإلإ

من هذا المنشور، بما �ف
ي يمكن الوصول إليها.

والتنسيقات ال�ت

االأطفال ثمنه باهظ جداً.

 أنا قلق 
حول إيجاري.

كيف أستطيع 
؟ يلي ن تدفئة م�ن

كل ما يحتاجه 
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ل ن تكاليف الطاقة والم�ن

 )Home Energy Scotland( ي اسكتلندا
تساعد منظمة بيت الطاقة �ف

هم، واستخدام الطاقة بشكل أك�ث كفاءة  الناس عىل خفض تكاليف فوات�ي
واستحداث بيوت أك�ث دفًئا. للحصول عىل المشورة ومعرفة الدعم الذي 

أنت مؤهل للحصول عليه اتصل بـ 2282 808 0808 أو قم بزيارة 
.homeenergyscotland.org

ائب  باإلعتماد عىل ظروفك، تستطيع الحصول عىل خصم عىل فاتورة �ف
ي 

 البلدية الخاصة بك أو يحق لك الحصول عىل المعونات للمساعدة �ف
 gov.scot/costoflivingsupport دفع تكاليف السكن. قم بزيارة

لمزيد من المعلومات.

المشورة حول المال والديون

 إذا كنت تحتاج إىل نصيحة حول كيفية إدارة أموالك أو ديونك، 
 فأنت لست وحدك ويوجد دعم متاح لك. ُربما تستطيع أن تحصل 

يجار أو سداد أقساط الرهن العقاري   عىل مساعدة حول متأخرات اإلإ
انية. ف أو قد تكون مؤهالً للحصول عىل قرض الم�ي

ي الجزء الخلفي من المنشور 
أرجوا أن تطلع عىل المنظمات المدرجة �ف

لمعرفة المزيد عن الخدمات والمساعدة المتاحة لك.

المعونات والدخل

 قم بزيارة gov.scot/costoflivingsupport للحصول 
 عىل معلومات حول المعونات والمدفوعات المتاحة والوصول 

نت. فريق التحدث  ن�ت  إىل حاسبات المعونات المجانية ع�ب اإلإ
ي 

 حول اإلموال )Money Talk( متاح أيًضا لتقديم النصيحة �ف
moneytalkteam.org.uk أو من خالل 1456 028 0800 .

 إذا كنت تحصل سابقاً عىل بعض معونات الدخل المنخفض 
يبية، فُربما تكون مؤهالً للحصول عىل مدفوعات  عفاءات ال�ف  أو اإلإ

أخرى بشأن التكاليف المعيشية. صندوق الرفاهية اإلسكتلندية 
 )Scottish Welfare Fund( يمكن أيًضا تقديم منح لالأزمات 

ي حاإلت الطوارئ. مزيد من 
 إذا كنت بحاجة إىل مساعدة مالية �ف

.gov.scot/costoflivingsupport المعلومات متوفر عىل

الدعم للعوائل

ي 
ي العديد من نفقات العوائل بما �ف

 يتوفر الدعم للمساعدة �ف
ذلك رعاية اإلأطفال وتكاليف المدرسة. اإلأطفال المؤهلون يمكنهم 

 الوصول إىل 1140 ساعة من رعاية اإلأطفال الممولة. مدفوعات 
 اإلأطفال اإلسكتلندية )Scottish Child Payment( تساعد 

 العوائل ذات الدخل المنخفض بدفع أسبوعي لكل طفل مؤهل. 
 مدفوعات بيست ستارت )Best Start payments( يمكن أن 

ي تغطية تكاليف الحمل أو تكاليف رعاية طفل. فريق التحدث 
تساعد �ف

ي 
حول اإلموال )Money Talk( متاح أيًضا لتقديم النصيحة �ف

moneytalkteam.org.uk أو من خالل 1456 028 0800 .

ن تقديم الدعم لكبار السن أو االشخاص المعاق�ي

هناك العديد من المعونات المصممة لدعم كبار السن؛ من اعتمادات 
ي تغطية التكاليف المعيشية لدى ذوي 

ي يمكن أن تساعد �ف
التقاعد ال�ت

 الدخل المنخفض، إىل مدفوعات الوقود الشتوية والمواصالت المجانية 
ي الحافالت. لمعرفة ما إذا كنت مؤهالً للحصول عىل اعتمادات تقاعدية 

�ف
أم إل، اتصل بخط المساعدة الخاص بخدمة المعاشات التقاعدية عىل 

 0469 731 0800 ، أو للحصول عىل نصائح عامة، اتصل بمنظمة 
ي اسكتلندا عن طريق 222 44 12 0800  

 )Age Scotland( العمر �ف
.agescotland.org.uk أو من خالل زيارة

ف والشباب الذين يعيشون مع وجود إعاقة،  ي متوفر للبالغ�ي
 دعم إضا�ف

ي فصل الشتاء 
ي التدفئة �ف

عاقة إىل المساعدة �ف من مدفوعات اإلإ
 والمواصالت المجانية بالحافالت. لمزيد من المعلومات قم بزيارة 

.gov.scot/costoflivingsupport

الدعم لمقدمي الرعاية

 إذا كنت تقوم برعاية شخص ما، فقد يحق لك أيًضا المطالبة 
 ببدل مقدم الرعاية. احصل عىل مزيد من المعلومات عن طريق 

 gov.scot/costoflivingsupport، أو اتصل بمقدمي 
ي المملكة المتحدة بواسطة 7777 808 0808.

الرعاية �ف

)Renters’ rights( حقوق المستأجرين

يعات الطوارئ لتقديم  كجزء من أزمة تكلفة المعيشة، تم إدخال ت�ث
ي منازلهم مع الحماية فيما يخص عمليات 

 المستأجرين اإلستقرار �ف
يجار. الطرد غ�ي القانونية وعمليات زيادة اإلإ

 ,gov.scot/rentersrights ي
 تتوفر المزيد من المعلومات �ف

أو مأوى اسكتلندا )Shelter Scotland( يقوم بتوف�ي مشورة مجانية 
.scotland.shelter.org.uk حول اإلسكان عن طريق

الصحة والرفاهية

 إذا كنت تشعر بالقلق أو التوتر أو اإلرهاق، اكتشف كيف 
ف الصحة والرفاهية العقلية من خالل زيارة   يمكنك تحس�ي

.nhsinform.scot/mind-to-mind

إذا كنت بحاجة إىل التحدث إىل شخص ما للحصول عىل المشورة والدعم 
ي مجال الصحة العقلية، تستطيع اإلتصال بالخدمات التالية:

العاجل �ف

NHS 24 مركز الصحة العقلية عن طريق 111	 

Samaritans )ساماريتانس( عن طريق 123 116	 

Breathing Space مساحة التنفس عن طريق 87 85 83 0800 	 
ف - الخميس 6 مساًء – 2 صباحاً و الجمعة 6 مساًء –   اإلثن�ي

ف 6 صباحاً اإلثن�ي

إذا كانت إل تزال لديك مخاوف بشأن صحتك ورفاهيتك، تستطيع أيًضا 
اإلتصال بالعيادة العامة.

ي التكاليف الصحية المتاحة، 
تأكد من أن لديك معرفة أيًضا بالمساعدة �ف

ف المجانية وفحوصات اإلأسنان. احصل عىل المزيد من  مثل فحوصات الع�ي
.www.nhsinform.scot/dentist و www.eyes.scot خالل
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