
یہ یقی�ن بنائ�ی کہ آپ کو وہ 
۔ مدد مےل جس ےک آپ حقدار ہ�ی

ایڈوائس ڈائریکٹ سکاٹ   لینڈ

 ےک مسائل م�ی 
گ

 بہت یس خدمات مہیا کر�ت ہ�ی جو اخراجات زند�
۔ اس م�ی توانا�ئ اور قرض ےس متعلق مشورے   مدد کر سک�ت ہ�ی

ےک ساتھ ساتھ سکاٹش حکومت ےک ہوم ہیٹنگ سپورٹ فنڈ تک رسا�ئ 
ے۔ اہلیت   � جانچ ےک ل�ی ان � ویب سائٹ پر مفت بینفٹس  شامل �ہ

ے۔ کیلکولی�ٹ بھی موجود �ہ

www.advicedirect.scot   مالحظہ کریں

کال کریں   9060 800 0808 

بریتهنگ سپیس

ل�ئ جس  اسکاٹ لینڈ م�ی ایک رازدارانہ فون الئن هر اس شخص ک�ی
� عمر 16 سال ےس زیادہ ہو اور پریشان ، فکر مند یا افرسده ہو.

www.breathingspace.scot   مالحظہ کریں

کال کریں   87 85 83 0800 

ن ایڈوائس م�ن ٹاک ٹیم ن سٹ�ی

مقامی طور پر مفت، رازدارانہ مشورہ حاصل کریں کہ آپ کن 
 بڑها�ن 

گ
ےس کو مزید آےک �ی  �پ

�ن  ا�پ
ن ، ن�ی  بینفٹس اور گرانٹس ےک حقدار ہ�ی

اور قرض کا انتظام کر�ن ےک ل�ی مدد اور تعاون حاصل کریں۔

www.moneytalkteam.org.uk   مالحظہ کریں

کال کریں   1456 028 0800 

ہوم انرجی سکاٹ   لېنڈ 

�ن گھر کو گرم رکه�ن ےک ل�ی   توانا�ئ ےک بلوں کو بچا�ن اور ا�پ
 . مفت اور غ�ی جانبدارانہ مشورہ فراہم کر�ت ہ�ی

www.homeenergyscotland.org   مالحظہ کریں

کال کریں   2282 808 0808 

شیل�ٹ سکاٹ   لېنڈ

ل�ئ مفت ہاؤسنگ مشوره . ہر ایک ک�ی

Scotland.shelter.org.uk   مالحظہ کریں

سوشل سیکیور�ٹ سکاٹ   لینڈ 

کیس بینفٹ ےک ل�ی درخواست دیں یا معلوم کریں کہ اگر آپ پہےل ہی 
ے۔ ورت ہو تو کیا کرنا �ہ ےک ہ�ی اور مزید مدد � �ن درخواست دے حپ

www.mygov.scot/benefits   مالحظہ کریں 

کال کریں   2222 182 0800 

�ٹ سکاٹ لینڈ سٹیپ چینج ڈیٹ چ�ې

قرض ےس متعلق مفت، غ�ی جانبدار مشورے اور عمیل حل جو آپ 
ول حاصل کر�ن م�ی مدد کریں۔ �ن مالیات پر دوبارہ کن�ٹ کو ا�پ

www.stepchange.org   مالحظہ کریں

کال کریں   1111 138 0800 

ملک ےک بیش�ت گھرانوں م�ی کاسٹ آف لونگ 
 کا بحران 

گ
کرائرسن   یع�ن اخراجات زند�

ے۔ اگر آپ کو گھریلو  محسوس کیا جا رہا �ہ
 اخراجات مثالً توانا�ئ ےک بل یا اپنا کرایہ ادا 

ے، تو یہ معلوم کرنا یقی�ن  کرنا مشکل ہو رہا �ہ
بنائ�ی کہ آپ اور آپ ےک خاندان ےک ل�ی کیا مدد 

ے۔ اور مشورہ دستیاب �ہ

 مزید جان�ن ےک ل�ی مالحظہ   کریں 
 gov.scot/costoflivingsupport    

وں  �ئ گ�ئ فون نم�ب �پ   � پشت پر د�ی یا اس کتا�ب
م�ی ےس کیس ایک پر کال کریں۔

�پ � دیگر زبانوں اور قابل  اس کتا�ب
 رسا�ئ شکلوں سمیت ڈیجیٹل کا�پ 

ن کریں۔ ےک ل�ی یہاں اسک�ی

ے۔  ہو�ت �ہ
گ

ن بہت مہن� چ�ی

�ن رینٹ یع�ن کرا�ئ   م�ی ا�پ
ےک بارے م�ی پریشان ہوں۔

�ن گهر کو   م�ی ا�پ

ےس گرم رکه    ک�ی
سکتا ہوں؟

بچوں کو درکار ہر 
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 توانا�ئ اور گهریلو اخراجات

 ،  ہوم انرجی سکاٹ لینڈ لوگوں کو ان ےک بلوں کو کم کر�ن
�ت ےس استعمال کر�ن اور گرم گھر   توانا�ئ کو زیادہ موثر طر�ی

ے۔ مشورے ےک ل�ی اور یہ جان�ن ےک ل�ی کہ   بنا�ن م�ی مدد فراہم کرتا �ہ
 آپ کس مدد ےک مستحق ہ�ی   2282 808 0808  پر کال کریں یا 

homeenergyscotland.org پر مالحظہ کریں ۔

�ن کونسل ٹیکس بل  ے کہ آپ ا�پ  یہ آپ ےک حاالت پر منحرص �ہ
 م�ی مدد 

گ
 م�ی رعایت حاصل کر سک�ت ہ�ی یا ہاؤسنگ � ادائی�

۔ مزید معلومات ےک ل�ی   ےک ل�ی بینفٹس ےک مستحق ہو سک�ت ہ�ی
   gov.scot/costoflivingsupport مالحظہ کریں۔

پیسوں اور قرض ےس متعلق مشوره

�ن پیسوں یا قرض کا انتظام کر�ن ےک بارے م�ی مشورہ  اگر آپ کو ا�پ
ے۔ آپ کرا�ئ ےک بقایا جات  ے، تو آپ تنہا نہ�ی بلکہ مدد دستیاب �ہ درکار �ہ

یا رہن � واپیس م�ی مدد حاصل کر�ن ےک قابل ہو سک�ت ہ�ی یا بجٹ 
۔ قرض ےک اہل ہو سک�ت ہ�ی

�پ  دستیاب خدمات اور مدد ےک بارے م�ی جان�ن ےک ل�ی برا�ئ مہربا�ن کتا�ب
۔ � پشت پر درج تنظیموں کو دیکھ�ی

بینفٹس اور آمد�ن

 دستیاب بینفٹس اور ادائیگیوں ےک بارے م�ی معلومات 
 اور فری آن الئن بینفٹس کیلکولی�ٹ تک رسا�ئ ےک ل�ی 
۔      gov.scot/costoflivingsupport پر چائ�ی
 moneytalkteam.org.uk    م�ن ٹاک ٹیم بھی 

ے۔ ل�ئ دست بکار �ہ یا   1456 028 0800  پر مشورے ک�ی

 اگر آپ کو پہےل ہی کچھ کم آمد�ن واےل بینفٹس یا ٹیکس کریڈٹس 
ے ہ�ی تو آپ دیگر کاسٹ آف لونگ پیمنٹس یع�ن اخراجات   مل ر�ہ
۔ اگر آپ کو کیس ہنگامی   � ادائیگیوں ےک اہل ہو سک�ت ہ�ی

گ
 زند�

ورت ہو تو سکاٹش ویلفی�ئ   صورت حال م�ی مایل مدد � �ن
ے۔ مزید معلومات   فنڈ کرائسس گرانٹ بھی فراہم کر سکتا �ہ

ے۔ gov.scot/costoflivingsupport پر دستیاب �ہ

ل�ئ تعاون خاندانوں ک�ی

 بچوں � دیکھ بھال اور سکول ےک اخراجات سمیت گھریلو 
�پ 1140 گھنٹوں  ے۔ مستحق �ب مصارف � ایک حد تک مدد دستیاب �ہ

۔ سکاٹش چائلڈ  � فنڈڈ چائلڈ کی�ئ تک رسا�ئ حاصل کر سک�ت ہ�ی
�پ ےک ل�ی ہفتہ وار   پیمنٹ کم آمد�ن واےل خاندانوں ےک ہر مستحق �ب

�پ � دیکھ بھال کر�ن والوں  ے۔ حاملہ یا �ب  � مدد کرتا �ہ
گ

 ادائی�
ے۔   کو اخراجات م�ی بیسٹ سٹارٹ پیمنٹ ےس مدد مل سک�ت �ہ

 م�ن ٹاک ٹیم   moneytalkteam.org.uk یا   1456 028 0800  
ے۔ پر بھی مشورے ےک ساته دست بکار �ہ

بوڑےھ یا معذور افراد ےک ل�ی معاونت

 بوڑےھ لوگوں � مدد ےک ل�ی ترتیب شده بینفٹس یع�ن مایل فوائد � 
�ن ےک اخراجات کو پورا  ے؛ کم آمد�ن والوں ےک ر�ہ  ایک تعداد موجود �ہ

 کر�ن م�ی مدد کر سک�ن واےل پنشن کریڈٹس ےس ےل کر، موسم رسما 
 م�ی ایندهن � ادائیگیوں اور بس � مفت سفر تک۔ یہ جان�ن ےک ل�ی 

کہ آیا آپ پنشن کریڈٹ ےک مستحق ہو سک�ت ہ�ی پنشن رسوس ہیلپ 
 الئن کو 0469 731 0800  پر کال کریں، یا عمومی مشورے ےک ل�ی 

 ایج سکاٹ   لینڈ ےس   222 44 12 0800  پر رابطہ کریں یا 
۔ agescotland.org.uk پر جائ�ی

معذوری م�ی مبتال بالغوں اور جوان افراد ےک ل�ی اضا�ن مدد دستیاب 
 ےس ےل کر موسم رسما 

گ
ے، ڈس ایبل�ٹ پیمنٹ یع�ن معذوری � ادائی� �ہ

م�ی ہیٹنگ � امداد اور بس م�ی مفت سفر تک۔ مزید معلومات ےک ل�ی 
۔    gov.scot/costoflivingsupport پر جائ�ی

ل�ئ تعاون نگہداشت کاروں ک�ی

ر االؤنس  ے ہ�ی تو آپ کی�ئ  اگر آپ کیس � دیکھ بھال کر ر�ہ
ل�ئ   ک�ی

۔ مزید جان�ن  کا دعوی کر�ن کا بھی مستحق ہو سک�ت ہ�ی
 Carers UK پر جائ�ی یا gov.scot/costoflivingsupport 

کو 7777 808 0808  پر کال کریں۔

کرایہ داروں ےک حقوق

 ےک بحران ےک ایک حےص 
گ

 کاسٹ آف لونگ کرائرسن یع�ن اخراجات زند�
ےک طور پر، کرایہ داروں کو ان ےک گھروں م�ی غ�ی قانو�ن �ب دخیل اور 

کرایہ م�ی اضا�ن ےس تحفظ فراہم کر�ن ےک ل�ی ہنگامی قانون سازی 
ے۔ متعارف کرا�ئ گ�ئ �ہ

ے،   مزید معلومات gov.scot/rentersrights پر دستیاب �ہ
 یا شل�ٹ سکاٹ   لینڈ scotland.shelter.org.uk پر آن الئن 

ے. رہائش کا مفت مشورہ فراہم کرتا �ہ

صحت اور تندرس�ت

 ، ے ہ�ی  اگر آپ اضطراب، دباؤ یا پریشا�ن محسوس کر ر�ہ
 تو nhsinform.scot/mind-to-mind پر جاکر یہ معلوم 

۔ ےس بہ�ت بنا سک�ت ہ�ی کریں کہ آپ اپ�ن ذہ�ن تندرس�ت کو ک�ی

 اگر آپ کو دماغی صحت ےک فوری مشورے اور مدد ےک ل�ی کیس 
: ے، تو آپ یہاں فون کر سک�ت ہ�ی ورت �ہ ےس بات کر�ن � �ن

NHS 24 مینٹل ہیلتھ ہب یع�ن ذہ�ن صحت ےک مرکز کو 111  پر	 
ن کو 123 116  پر	  دی سماریٹ�ن
 بریتھنگ سپیس کو    87 85 83 0800  پ�ی - جمعرات شام 	 

�ب �ب - پ�ی صبح 6 �ب �ب اور جمعہ شام 6 �ب �ب - صبح 2 �ب 6 �ب

اگر آپ کو اب بھی اپ�ن صحت اور تندرس�ت ےک بارے م�ی خدشات 
ل پریکٹس یع�ن جی �پ ےس بھی رابطہ کر  �ن ج�ن  الحق ہ�ی تو آپ ا�پ

۔ سک�ت ہ�ی

 اس بات کو یقی�ن بنائ�ی کہ آپ صحت ےک دستیاب اخراجات، 
ےس آنکھوں ےک مفت معائ�ن اور دانتوں ےک چیک اپ ےس متعلق   ج�ی

 www.eyes.scot    مدد ےس بھی آگاه ہوں۔ مزید معلومات 
اور     www.nhsinform.scot/dentist پر حاصل کریں.
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