
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਕ ਤੁਸੀ ਂਉਹ 
ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍੍ਰ ਾਪ੍ਤ ਕਰਦੇ  

ਹੋ ਕਿਸ ਦੇ ਤੁਸੀ ਂਹੱਕਦਾਰ ਹੋ।

ਐਡਵਾਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਕੌਟਲਂੈਡ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍੍ਹ ਹਾਾਂ  ਦੀਆਾਂ  ਸੇਵਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ੍ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਨ-ਨਨਰ੍ਬਹਾਹ ਦੇ ਮੱੁਨਦਆਾਂ  
ਲਈ ਮਦਦ ਕਰ੍ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੱਚ ਊਰ੍ਜਹਾ ਅਤੇ ਕਰ੍ਜੇ਼ ਦੀ ਸਲਹਾਹ ਦੇ ਨਹਾਲ-ਨਹਾਲ 

ਸਕੌਨਿਸ਼ ਸਰ੍ਕਹਾਰ੍ ਦੇ ਹੋਮ ਹੀਨਿੰਗ ਸਪੋਰ੍ਿ ਫੰਡ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਸ਼ਹਾਮਲ ਹੈ।  
ਅਨਿਕਹਾਰ੍ਹਾਾਂ  ਬਹਾਰੇ੍ ਪਤਹਾ ਲਗਹਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹ ਹਾਾਂ  ਦੀ ਵੈਬਸਹਾਈਿ ’ਤੇ ਇੱਕ  

ਮੁਫਤ ਲਹਾਭ ਕੈਲਕੂਲੇਿਰ੍ ਵੀ ਹੈ।

www.advicedirect.scot ’ਤੇ ਜਹਾਓ

 0808 800 9060   ’ਤੇ ਕਹਾਲ ਕਰੋ੍

ਬ੍ਰ ੀਕਦੰਗ ਸਪੇ੍ਸ 

ਸਕੌਿਲੈਾਂਡ ਨਵੱਚ 16 ਸਹਾਲ ਤੋਾਂ ਵੱਿ ਉਮਰ੍ ਵਹਾਲੇ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਅਨਜਹੇ ਨਵਅਕਤੀ ਲਈ 
ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਫੋ਼ਨ ਲਹਾਈਨ ਜੋ ਉਦਹਾਸੀ, ਨਚੰਤਹਾ ਜਹਾਾਂ  ਨਡਪ੍ਰੈ ਸ਼ਨ ਮਨਹਸੂਸ ਕਰ੍ ਨਰ੍ਹਹਾ ਹੈ। 

www.breathingspace.scot ’ਤੇ ਜਹਾਓ

0800 83 85 87   ’ਤੇ ਕਹਾਲ ਕਰੋ੍

ਕਸਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਐਡਵਾਇਜ਼ ਮਨੀ ਟਾਕ ਟੀਮ 

ਇਸ ਬਹਾਰੇ੍ ਸਥਹਾਨਕ ਤੌਰ੍ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ, ਗੁਪਤ ਸਲਹਾਹ ਪ੍ਰ ਹਾਪਤ ਕਰੋ੍ ਨਕ ਤੁਸੀਾਂ  
ਨਕਹੜੇ ਬੈਨੀਨਫਿਹਾਾਂ  ਅਤੇ ਗ੍ਰ ਹਾਾਂਿਹਾਾਂ  ਦੇ ਹੱਕਦਹਾਰ੍ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਹਾਲ ਇਹ ਵੀ ਨਕ  

ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਾਂ ਤੱਕ ਵਰ੍ਤੋਾਂ ਕਰ੍ਨ ਅਤੇ ਕਰ੍ਜ਼ ਨੰੂ ਨਨਜੱਠਣ ਬਹਾਰੇ੍  
ਨਕਹੜੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਹਹਾਇਤਹਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

www.moneytalkteam.org.uk ’ਤੇ ਜਹਾਓ

 0800 028 1456   ’ਤੇ ਕਹਾਲ ਕਰੋ੍

ਹੋਮ ਐਨਰਿੀ ਸਕੌਟਲਂੈਡ

ਊਰ੍ਜਹਾ ਨਬੱਲਹਾਾਂ  ’ਤੇ ਬੱਚਤ ਕਰ੍ਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ੍ ਨੰੂ ਨਨੱਘਹਾ ਬਣਹਾਉਣ ਲਈ  
ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਨਨਰ੍ਪੱਖ ਸਲਹਾਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ੍ਦੀ ਹੈ 

www.homeenergyscotland.org ’ਤੇ ਜਹਾਓ

0808 808 2282   ’ਤੇ ਕਹਾਲ ਕਰੋ੍

ਸ਼ੈਲਟਰ ਸਕੌਟਲਂੈਡ

ਹਰੇ੍ਕ ਨਵਅਕਤੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਨਰ੍ਹਹਾਇਸ਼ ਬਹਾਰੇ੍ ਸਲਹਾਹ।

Scotland.shelter.org.uk ’ਤੇ ਜਹਾਓ

ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਕਊਕਰਟੀ ਸਕੌਟਲਂੈਡ

ਬੈਨੀਨਫਿ ਲਈ ਅਰ੍ਜ਼ੀ ਨਦਓ ਜਹਾਾਂ  ਪਤਹਾ ਲਗਹਾਓ ਨਕ ਜੇਕਰ੍ ਤੁਸੀਾਂ ਪਨਹਲਹਾਾਂ   
ਹੀ ਅਰ੍ਜ਼ੀ ਨਦੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ੍ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਹਾਾਂ  ਕੀ ਕਰ੍ਨਹਾ ਹੈ।

www.mygov.scot/benefits ’ਤੇ ਜਹਾਓ  
0800 182 2222   ’ਤੇ ਕਹਾਲ ਕਰੋ੍ 

ਸਟੈਪ੍ਚਂੇਿ ਡੈਬਟ ਚੈਕਰਟੀ ਸਕੌਟਲਂੈਡ

ਤੁਹਹਾਡੇ ਨਵੱਤ ਦਹਾ ਨਨਯੰਤ੍ਰ ਣ ਵਹਾਪਸ ਲੈਣ ਨਵੱਚ ਤੁਹਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਰ੍ਜੇ਼ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ, 
ਨਨਰ੍ਪੱਖ ਸਲਹਾਹ ਅਤੇ ਨਵਹਹਾਰ੍ਕ ਹੱਲ।

www.stepchange.org ’ਤੇ ਜਹਾਓ

0800 138 1111   ’ਤੇ ਕਹਾਲ ਕਰੋ੍

ਦੇਸ਼ ਭਰ੍ ਦੇ ਨਜ਼ਆਦਹਾਤਰ੍ ਘਰ੍ਹਾਾਂ  ਨਵੱਚ ਜੀਵਨ-ਨਨਰ੍ਬਹਾਹ 
ਦੇ ਖ਼ਰ੍ਚ ਨੰੂ ਮਨਹਸੂਸ ਕੀਤਹਾ ਜਹਾ ਨਰ੍ਹਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ੍ ਤੁਹਹਾਨੰੂ 
ਘਰੇ੍ਲੂ ਖ਼ਰ੍ਨਚਆਾਂ , ਨਜਵੇਾਂ ਨਕ ਊਰ੍ਜਹਾ ਦੇ ਨਬੱਲਹਾਾਂ  ਜਹਾਾਂ  ਆਪਣੇ 
ਨਕਰ੍ਹਾਏ ਦਹਾ ਭੁਗਤਹਾਨ ਕਰ੍ਨਹਾ ਮੁਸ਼ਨਕਲ ਹੋ ਨਰ੍ਹਹਾ ਹੈ,  
ਤਹਾਾਂ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਹਾਓ ਨਕ ਤੁਸੀਾਂ ਇਹ ਪਤਹਾ ਲਗਹਾਉਾਂਦੇ  
ਹੋ ਨਕ ਤੁਹਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਹਾਡੇ ਪਨਰ੍ਵਹਾਰ੍ ਲਈ ਨਕਹੜੀ  
ਸਹਹਾਇਤਹਾ ਅਤੇ ਸਲਹਾਹ ਉਪਲਬਿ ਹੈ।

ਨਜ਼ਆਦਹਾ ਜਹਾਣਕਹਾਰ੍ੀ ਲੈਣ ਲਈ 
gov.scot/costoflivingsupport  
’ਤੇ ਜਹਾਓ ਜਹਾਾਂ  ਇਸ ਪਰ੍ਚੇ ਦੇ ਨਪੱਛੇ ਨਦੱਤਤੇ ਨੰਬਰ੍ਹਾਾਂ  ਨਵੱਚੋਾਂ  
ਨਕਸੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ੍ ’ਤੇ ਕਹਾਲ ਕਰੋ੍।

ਵਿੀਕ ਭਹਾਸ਼ਹਾਵਹਾਾਂ  ਅਤੇ ਪਹੰੁਚਯੋਗ 
ਫਹਾਰ੍ਮੈਿਹਾਾਂ  ਸਮੇਤ ਇਸ ਪਰ੍ਚੇ ਦੀ 
ਨਡਜੀਿਲ ਕਹਾਪੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਕੈਨ ਕਰੋ੍।

ਬੱਕਚਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਦਂੀ 
ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਮਕਹੰਗੀ ਹੈ।

ਮਂੈ ਆਪ੍ਣੇ ਕਕਰਾਏ 
ਬਾਰੇ ਕਚੰਕਤਤ ਹਾਂ

ਮਂੈ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰ ਨੰੂ ਕਕਵਂੇ 
ਕਨੱਘਾ ਕਰ ਸਕਦਾ/

ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

www.advicedirect.scot
www.breathingspace.scot
www.moneytalkteam.org.uk
www.homeenergyscotland.org
Scotland.shelter.org.uk
www.mygov.scot/benefits
www.stepchange.org
gov.scot/costoflivingsupport


ਊਰਿਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਲਾਗਤਾਂ  

ਹੋਮ ਐਨਰ੍ਜੀ ਸਕੌਿਲੈਾਂਡ ਲੋਕਹਾਾਂ  ਦੇ ਨਬੱਲਹਾਾਂ  ਨੰੂ ਘਿਹਾਉਣ, ਊਰ੍ਜਹਾ ਦੀ ਵਿੇਰੇ੍  
ਕੁਸ਼ਲਤਹਾ ਨਹਾਲ ਵਰ੍ਤੋਾਂ ਕਰ੍ਨ ਅਤੇ ਨਨੱਘੇ ਘਰ੍ ਬਣਹਾਉਣ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ੍  
ਨਰ੍ਹਹਾ ਹੈ। ਸਲਹਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਹਾਣਨ ਲਈ ਨਕ ਤੁਸੀਾਂ ਨਕਸ  
ਸਹਹਾਇਤਹਾ ਲਈ ਯੋਗਤਹਾ ਪੂਰ੍ੀ ਕਰ੍ਦੇ ਹੋ 0808 808 2282  
’ਤੇ ਕਹਾਲ ਕਰੋ੍ ਜਹਾਾਂ  homeenergyscotland.org ’ਤੇ ਜਹਾਓ।

ਆਪਣੇ ਹਹਾਲਹਾਤ ਦੇ ਆਿਹਾਰ੍ ’ਤੇ ਤੁਸੀਾਂ ਆਪਣੇ ਕੌ ਾਂਸਲ ਿੈਕਸ ਨਬੱਲ ’ਤੇ  
ਛੋਿ ਪ੍ਰ ਹਾਪਤ ਕਰ੍ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਹਾਾਂ  ਨਰ੍ਹਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਭੁਗਤਹਾਨ ਕਰ੍ਨ ਨਵੱਚ  
ਮਦਦ ਲਈ ਬੈਨੀਨਫਿਹਾਾਂ  ਦੇ ਹੱਕਦਹਾਰ੍ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ੍ ਜਹਾਣਕਹਾਰ੍ੀ ਲਈ  
gov.scot/costoflivingsupport ’ਤੇ ਜਹਾਓ।

ਪੈ੍ਸਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਲਾਹ

ਜੇਕਰ੍ ਤੁਹਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਜਹਾਾਂ  ਕਰ੍ਜੇ਼ ਦਹਾ ਪ੍ਰ ਬੰਿਨ ਕਰ੍ਨ ਬਹਾਰੇ੍ ਸਲਹਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,  
ਤਹਾਾਂ  ਤੁਸੀਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਾਂ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹਹਾਇਤਹਾ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। ਤੁਸੀਾਂ ਨਕਰ੍ਹਾਏ ਦੇ ਬਕਹਾਇਆਾਂ  
ਜਹਾਾਂ  ਮੌਰ੍ਿਗੇਜ ਦੇ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਹਾਨਹਾਾਂ  ਲਈ ਮਦਦ ਪ੍ਰ ਹਾਪਤ ਕਰ੍ਨ ਲਈ ਯੋਗਤਹਾ ਪੂਰ੍ ਕਰ੍ 
ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਹਾਾਂ  ਕਰ੍ਜ਼ ਲਈ ਬੱਜਿ ਬਣਹਾਉਣ ਵਹਾਸਤੇ ਯੋਗਤਹਾ ਪੂਰ੍ੀ ਕਰ੍ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਤੁਹਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਸੇਵਹਾਵਹਾਾਂ  ਅਤੇ ਮਦਦ ਬਹਾਰੇ੍ ਪਤਹਾ ਲਗਹਾਉਣ ਲਈ ਨਕਰ੍ਪਹਾ  
ਕਰ੍ਕੇ ਪਰ੍ਚੇ ਦੇ ਨਪਛਲੇ ਪਹਾਸੇ ਸੂਚੀਬੱਿ ਸੰਸਥਹਾਵਹਾਾਂ  ਨੰੂ ਦੇਖੋ।

ਬੈਨੀਕਿਟ ਅਤੇ ਆਮਦਨ

ਉਪਲਬਿ ਲਹਾਭਹਾਾਂ  ਅਤੇ ਭੁਗਤਹਾਨਹਾਾਂ  ਬਹਾਰੇ੍ ਜਹਾਣਕਹਾਰ੍ੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਔਨਲਹਾਈਨ ਲਹਾਭ 
ਕੈਲਕੂਲੇਿਰ੍ਹਾਾਂ  ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਲਈ gov.scot/costoflivingsupport  
’ਤੇ ਜਹਾਓ। ਮਨੀ ਿਹਾਕ ਿੀਮ moneytalkteam.org.uk ’ਤੇ ਜਹਾਾਂ   
0800 028 1456 ’ਤੇ ਸਲਹਾਹ ਲਈ ਵੀ ਉਪਬਲਿ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ੍ ਤੁਸੀਾਂ ਪਨਹਲਹਾਾਂ  ਤੋਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਘੱਿ-ਆਮਦਨੀ ਵਹਾਲੇ ਬੈਨੀਨਫਿ ਜਹਾਾਂ  ਿੈਕਸ ਕ੍ਰ ੈ ਨਡਿ 
ਪ੍ਰ ਹਾਪਤ ਕਰ੍ਦੇ ਹੋ ਤਹਾਾਂ  ਤੁਸੀਾਂ ਜੀਵਨ-ਨਨਰ੍ਬਹਾਹ ਦੇ ਭੁਗਤਹਾਨਹਾਾਂ  ਦੇ ਹੋਰ੍ ਖ਼ਰ੍ਚ ਲਈ ਵੀ 
ਯੋਗਤਹਾ ਪੂਰ੍ੀ ਕਰ੍ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ੍ ਤੁਹਹਾਨੰੂ ਨਕਸੇ ਐਮਰ੍ਜੈਾਂਸੀ ਨਵੱਚ ਨਵੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੈ ਤਹਾਾਂ  ਸਕੌਨਿਸ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ੍ ਫੰਡ ਸੰਕਿਕਹਾਲੀ ਗ੍ਰ ਹਾਾਂਿ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ੍ ਸਕਦਹਾ ਹੈ। 
ਹੋਰ੍ ਜਹਾਣਕਹਾਰ੍ੀ gov.scot/costoflivingsupport ’ਤੇ ਉਪਲਬਿ ਹੈ।

ਪ੍ਕਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ

ਬੱਨਚਆਾਂ  ਦੀ ਦੇਖਭਹਾਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖ਼ਰ੍ਨਚਆਾਂ  ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਨਰ੍ਵਹਾਰ੍ਕ 
ਖ਼ਰ੍ਨਚਆਾਂ  ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ੍ਨ ਲਈ ਸਹਹਾਇਤਹਾ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। ਯੋਗਤਹਾ ਪ੍ਰ ਹਾਪਤ  
ਬੱਚੇ 1140 ਘੰਨਿਆਾਂ  ਦੀ ਫੰਡ-ਪ੍ਰ ਹਾਪਤ ਬਹਾਲ ਦੇਖਭਹਾਲ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰ੍ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਸਕੌਨਿਸ਼ ਚਹਾਈਲਡ ਪੇਮੈਾਂਿ ਹਰੇ੍ਕ ਯੋਗਤਹਾ ਪ੍ਰ ਹਾਪਤ ਬੱਚੇ ਲਈ ਹਫ਼ਤਹਾਵਹਾਰ੍ੀ ਭੁਗਤਹਾਨ  
ਦੇ ਨਹਾਲ ਘੱਿ ਆਮਦਨੀ ਵਹਾਲੇ ਪਨਰ੍ਵਹਾਰ੍ਹਾਾਂ  ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ੍ਦੀ ਹੈ। ਬੈਸਿ ਸਿਹਾਰ੍ਿ 
ਭੁਗਤਹਾਨ ਗਰ੍ਭਵਤੀ ਹੋਣ ਜਹਾਾਂ  ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਹਾਲ ਦੇ ਖ਼ਰ੍ਨਚਆਾਂ  ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ੍  
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਨੀ ਿਹਾਕ ਿੀਮ moneytalkteam.org.uk ’ਤੇ ਜਹਾਾਂ   
0800 028 1456 ’ਤੇ ਸਲਹਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 

ਬਜ਼ੁਰਗ ਿਾਂ ਅਪ੍ਾਹਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ

ਬਜੁ਼ਰ੍ਗ ਲੋਕਹਾਾਂ  ਦੀ ਸਹਹਾਇਤਹਾ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍੍ਹ ਹਾਾਂ  ਬੈਨੀਨਫਿ ਬਣਹਾਏ ਗਏ ਹਨ;  
ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰ ੈ ਨਡਿ, ਜੋ ਘੱਿ ਆਮਦਨੀ ਵਹਾਲੇ ਲੋਕਹਾਾਂ  ਲਈ ਜੀਵਨ-ਨਨਰ੍ਬਹਾਹ  
ਦੇ ਖ਼ਰ੍ਨਚਆਾਂ  ਨੰੂ ਪੂਰ੍ਹਾ ਕਰ੍ਨ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ੍ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੋਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰ੍ਦੀਆਾਂ   
ਦੇ ਬਹਾਲਣ ਦੇ ਭੁਗਤਹਾਨ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਹਾਤਰ੍ਹਾ ਤੱਕ ਹਨ। ਇਹ ਪਤਹਾ ਕਰ੍ਨ  
ਲਈ ਨਕ ਕੀ ਤੁਸੀਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰ ੈ ਨਡਿ ਲਈ ਯੋਗਤਹਾ ਪੂਰ੍ ਕਰ੍ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇਵਹਾ 
ਹੈਲਪਲਹਾਈਨ ਨੰੂ 0800 731 0469 ’ਤੇ ਕਹਾਲ ਕਰੋ੍, ਜਹਾਾਂ  ਆਮ ਸਲਹਾਹ ਲਈ  
ਏਜ ਸਕੌਿਲੈਾਂਡ ਨੰੂ 0800 12 44 222 ’ਤੇ ਜਹਾਾਂ  agescotland.org.uk  
’ਤੇ ਜਹਾ ਕੇ ਸੰਪਰ੍ਕ ਕਰੋ੍।

ਅਪਹਾਹਜਤਹਾ ਸਬੰਿੀ ਭੁਗਤਹਾਨਹਾਾਂ  ਤੋਾਂ  ਲੈ ਕੇ ਸਰ੍ਦੀਆਾਂ  ਨਵੱਚ ਤਹਾਪ ਸਹਹਾਇਤਹਾ  
ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਹਾਤਰ੍ਹਾ ਤੱਕ, ਅਪਹਾਹਜ ਬਹਾਲਗਹਾਾਂ  ਅਤੇ ਛੋਿੀ ਉਮਰ੍ ਦੇ  
ਨਵਅਕਤੀਆਾਂ  ਲਈ ਵਿੀਕ ਸਹਹਾਇਤਹਾ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। ਹੋਰ੍ ਜਹਾਣਕਹਾਰ੍ੀ ਲਈ  
gov.scot/costoflivingsupport ’ਤੇ ਜਹਾਓ।

ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ

ਜੇਕਰ੍ ਤੁਸੀਾਂ ਨਕਸੇ ਦੀ ਦੇਖਭਹਾਲ ਕਰ੍ ਰ੍ਹੇ ਹੋ ਤਹਾਾਂ  ਤੁਸੀਾਂ ਦੇਖਭਹਾਲਕਰ੍ਤਹਾ ਭੱਤਤੇ ਦਹਾ ਦਹਾਅਵਹਾ 
ਕਰ੍ਨ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕਦਹਾਰ੍ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। gov.scot/costoflivingsupport 
’ਤੇ ਹੋਰ੍ ਪਤਹਾ ਲਗਹਾਓ, ਜਹਾਾਂ  0808 808 7777 ’ਤੇ ਕੇਅਰ੍ਰ੍ਜ਼ ਯੂਕੇ ਨੰੂ ਕਹਾਲ ਕਰੋ੍।

ਕਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਕਧਕਾਰ

ਜੀਵਨ-ਨਨਰ੍ਬਹਾਹ ਖ਼ਰ੍ਚ ਦੇ ਸੰਕਿ ਦੇ ਹਹੱਸੇ ਵੱਜੋਾਂ, ਨਕਰ੍ਹਾਏਦਹਾਰ੍ਹਾਾਂ  ਨੰੂ ਗੈਰ੍-ਕਹਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ੍ 
’ਤੇ ਕੱਢੇ ਜਹਾਣ ਅਤੇ ਨਕਰ੍ਹਾਏ ਦੇ ਵਹਾਿੇ ਤੋਾਂ ਸੁਰੱ੍ਨਖਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਹਾਲ ਉਨ੍ਹ ਹਾਾਂ  ਦੇ ਘਰ੍ਹਾਾਂ  ਨਵੱਚ 
ਸਨਥਰ੍ਤਹਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ੍ਨ ਲਈ ਐਮਰ੍ਜੈਾਂਸੀ ਕਹਾਨੰੂਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਹਾ ਨਗਆ ਹੈ।

gov.scot/rentersrights ’ਤੇ ਹੋਰ੍ ਜਹਾਣਕਹਾਰ੍ੀ ਉਪਲਬਿ ਹੈ, ਜਹਾਾਂ  ਸੈ਼ਲਿਰ੍ 
ਸਕੌਿਲੈਾਂਡ scotland.shelter.org.uk ’ਤੇ ਔਨਲਹਾਈਨ ਨਰ੍ਹਹਾਇਸ਼ ਬਹਾਰੇ੍ 
ਮੁਫ਼ਤ ਸਲਹਾਹ ਪ੍ਰਦਹਾਨ ਕਰ੍ਦਹਾ ਹੈ। 

ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ

ਜੇਕਰ੍ ਤੁਸੀਾਂ ਨਚੰਤਹਾ, ਤਣਹਾਅ ਜਹਾਾਂ  ਉਦਹਾਸੀ ਮਨਹਸੂਸ ਕਰ੍ ਰ੍ਹੇ ਹੋ ਤਹਾਾਂ   
nhsinform.scot/mind-to-mind ’ਤੇ ਜਹਾ ਕੇ ਤੁਸੀਾਂ ਇਹ  
ਪਤਹਾ ਕਰੋ੍ ਨਕ ਤੁਸੀਾਂ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਨਸਕ ਤੰਦਰੁ੍ਸਤੀ ਨੰੂ ਨਕਵੇਾਂ ਸੁਿਹਾਰ੍ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ੍ ਤੁਹਹਾਨੰੂ ਅਨਤ-ਜ਼ਰੂ੍ਰ੍ੀ ਮਹਾਨਨਸਕ ਨਸਹਤ ਸਲਹਾਹ ਅਤੇ ਸਹਹਾਇਤਹਾ ਲਈ ਨਕਸੇ  
ਨਹਾਲ ਗੱਲ ਕਰ੍ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਹਾਾਂ  ਤੁਸੀਾਂ ਅੱਗੇ ਨਦੱਤਤੇ ਅਨੁਸਹਾਰ੍ ਫੋ਼ਨ ਕਰ੍ ਸਕਦੇ ਹੋ:

• ਐਨੱ.ਐਚੱ.ਐਸੱ. 24 ਮੈਾਂਿਲ ਹੈਲਥ ਹੱਬ ਨੰੂ 111 ’ਤੇ
• ਸਮਹਾਰ੍ਿੀਅਨਜ਼ ਨੰੂ 116 123 ’ਤੇ
• ਬ੍ਰ ੀਨਦੰਗ ਸਪੇਸ ਨੰੂ 0800 83 85 87 ’ਤੇ ਸੋਮਵਹਾਰ੍ ਤੋਾਂ ਵੀਰ੍ਵਹਾਰ੍ ਸ਼ਹਾਮ 6 ਵਜੇ 

ਤੋਾਂ ਤੜਕੇ 2 ਵਜੇ ਅਤੇ ਸੱੁ਼ਕਰ੍ਵਹਾਰ੍ ਸ਼ਹਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਾਂ ਸੋਮਵਹਾਰ੍ ਸਵੇਰੇ੍ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ

ਜੇਕਰ੍ ਤੁਹਹਾਨੰੂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁ੍ਸਤੀ ਬਹਾਰੇ੍ ਨਚੰਤਹਾਵਹਾਾਂ  ਹਨ ਤਹਾਾਂ  ਤੁਸੀਾਂ 
ਆਪਣੀ ਜਨਰ੍ਲ ਪ੍ਰੈ ਕਨਿਸ ਨਹਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰ੍ਕ ਕਰ੍ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਹਾਓ ਨਕ ਤੁਹਹਾਨੰੂ ਉਪਬਲਿ ਨਸਹਤ ਖ਼ਰ੍ਨਚਆਾਂ  ਸਬੰਿੀ ਮਦਦ ਬਹਾਰੇ੍  
ਵੀ ਪਤਹਾ ਹੰੁਦਹਾ ਹੈ, ਨਜਵੇਾਂ ਨਕ ਅੱਖਹਾਾਂ  ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਆਇਨੇ ਅਤੇ ਦੰਦਹਾਾਂ  ਦੇ ਮੁਆਇਨੇ।  
www.eyes.scot ਅਤੇ www.nhsinform.scot/dentist  
’ਤੇ ਵੀ ਹੋਰ੍ ਜਹਾਣਕਹਾਰ੍ੀ ਲਵੋ।
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