ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕ
ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਗਾਈਡ

ਸ਼ਰਣ ਰਿਹਾਇਸ਼
ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ
Punjabi

ਇਸ ਗਾਈਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

ਇਹ ਗਾਈਡ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਬਾਰੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:
•

ਉਹ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

•

ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਜੋ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ

•

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

•

ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਪੁਸਤਿਕਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੁਸਤਿਕਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਤਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੋ।

ਆਗਮਨ ਦੇ ਹਿੱ ਸੇ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਗਮਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਿਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ:
•

ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ

•

ਮਾਇਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈਲਪ (ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਦਦ) ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ

•

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ,
ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ) ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਸੇਵਾਵਾਂ

•

‘Home Office Guide to Rights and Expectations in the UK’ ਪੁਸਤਿਕਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ
ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਾਊਸਿੰਗ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹੋ। ਪੁਸਤਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਪੁਸਤਿਕਾ ਵਿਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: www.gov.uk/
government/publications/living-in-asylum-accommodation
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ਆਪਣੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ
ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਲੋੜ ਲਈ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਲੋੜ।
ਮੈਨੰ ੂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਸੰ ਗਠਨ
ਕਿਹੜੇ ਹਨ?
ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਜੋ ਉਸ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਤੀ
ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਮਾਇਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈਲਪ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਡਵਾਇਸ, ਇਸ਼ੂ
ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਐਲਿਜਿਬਿਲਿਟੀ (AIRE) ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਸਲਾਹ ਦੀ
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਦਾਨੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹਨ। ਜੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ 0808 8010 503 ਤੇ ਫੋਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਇਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਤਾ। ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ
ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇੱਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪੱਤੀ ਵਿੱਚ ਆਗਮਨ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ
ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਵੇਲਸ ਜਾਂ ਉੱਤਰੀ ਆਯਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ।
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ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ
ਕਿਸੇ ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ 999 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਚਾਲਕ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ – ਅੱਗ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਐਮਬੁਲੈਂਸ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ
ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਇਲ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 999 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਵਾਦਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਉਹ
ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 999 ਤੇ ਕਾਲਾਂ ਮੁਫਤ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ: ਜਦੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ
ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 999 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 101 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੱ ਗ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅੱਗ ਜਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧੂੰਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ
999 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਅੱਗ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅੱਗ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੁੱਲ
ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਐਮਬੁਲੈਂਸ: ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਜਾਂ ਜਖਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 999 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਐਮਬੁਲੈਂਸ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਤਕਾਲ
ਡਾਕਟਰੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਬੁਲੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 111 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ?
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
>> ਆਪਣੀ ਆਗਮਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਸਤਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ
>> www.gov.uk/browse/visas-immigration/asylum
ਜਾਂ www.migranthelpuk.org ਤੇ ਜਾਣਾ
>> 0808 8010 503 ਤੇ ਮਾਇਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈਲਪ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ
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ਖੰ ਡ 1

ਸ਼ਰਣ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਫਰ

ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਭਿੰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ
ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿੰਨਾ
ਜਟਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਮੇਤ, ਸ਼ਰਣ ਸਮਰਥਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਰਣ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ 'ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ' ਅਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਹਾਇਸ਼
ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ।

1. ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼
ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਇੱਕ ਛੋਟੀ-ਅਵਧੀ ਦਾ ਆਵਾਸ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਪਰ
ੂ ਨ-ਬੋਰਡ, ਅੱਧਾ-ਬੋਰਡ ਜਾਂ
ਸਵੈ-ਕੈਟਰਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਸਟਲ ਵਰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ
ਸਮਰਥਨ ਅਰਜੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੰਬੀ-ਅਵਧੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ
ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ
ੰ
ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਭਿੰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੋਕ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼
ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਸਰਜਨ ਆਵਾਸ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲਗਭਗ 3-4 ਹਫਤੇ ਆਮ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ।

2. ਵਿਸਰਜਨ ਰਿਹਾਇਸ਼
ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱ ਚ ਇੱਥੇ ਹੋ। ਵਿਸਰਜਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਇੱਕ ਲੰਬੀ-ਅਵਧੀ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਵਿਸਰਜਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੋ ਸੰਪੱਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ
ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

3. ਚਲੇ ਜਾਣਾ
ਜਦੋਂ (ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪੀਲਾਂ ਸਮੇਤ) ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਸਮਰਥਨ ਰੁੱਕ
ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਮੁੱਖ
ਫਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ, ਆਵਾਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਕੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਉਹੀ
ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ
ਅਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ
ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮਾਇਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈਲਪ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ
ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੰਡ 'ਚਲੇ ਜਾਣਾ' ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਉਮੀਦਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਇਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰਣ ਦਾਅਵਾ ਜਾਂ ਵਿਸਰਜਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਸ
ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ
ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ
ਹਲਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ
ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•

ਸਥਾਨਕ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ, ਖਾਸ ਆਵਾਸ ਜਾਂ ਸੰਪੱਤੀ ਸੰਯੋਜਨਾਂ
ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

•

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਹੀ ਸਿਹਤ-ਦੇਖਭਾਲ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਮ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹਨ

•

ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਾਲਗਾਂ, ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਜਾਂ 'ਸੁਰੱਖਿਅਤ'
ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ

•

ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕਰ ਸਕਣ

•

ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਏ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ
ਮਦਦ ਕਰਨ

•

ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ

•

ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ

ਉਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ
ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਜਾਂ ਹੋਰ
ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੈ।
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ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ
•

ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਫਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਹੋਰ ਸੰਪੱਤੀ
ਤੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਫਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ
ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

•

ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਤੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਇਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਹੋਮ ਆਫਿਸ
ਤੋਂ ਅਨੁਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ
ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ 6-ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਵਧੀ ਵਿੱਚ 14 ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਰਾਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ
ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

•

ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ।
ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ।

•

ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੰ ਸਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੌਖਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਨਾ ਕਰਨਾ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਿੰਸਕ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੋਣ ਦੇ
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•

ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱ ਤੀ ਸਮਰਥਨ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੀਵਨ
ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹਫਤੇ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

•

ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇਮਿਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹੋ। BAIL 201 ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ
ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

•

ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ
• ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਣ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ
•	ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣ ਦੇ
ਜੋਖਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।
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ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ
ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਮਾਇਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈਲਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਉਹ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ:
•

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ

•

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ)

•

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਤੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ

•

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿਵਿਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
ਕਰਦੇ ਹੋ

•

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

•

ਜੇ ਤੁਸੀਂ (ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਥੀ) ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ

•

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਘਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ

•

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਦੱਸ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

•

ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ

•

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲਦੇ ਹੋ

•

ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱ ਸਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
•

ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ

•

ਉਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ

•

ਇਮਿਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਸਾਇਲਮ ਐਕਟ 1999 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਾ
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ਇੱਕ ਸ਼ਰਣ ਸਮਰਥਨ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ
ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫਸਟ-ਟੀਅਰ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ (ਸ਼ਰਣ ਸਮਰਥਨ) ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ:
•

ਸ਼ਰਣ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

•

ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਣ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੋਂ
ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ
ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ।
ਜੱਜ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
•

ਮਾਇਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈਲਪ ਅਪੀਲ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ

•

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਟ-ਟੀਅਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਸ਼ਰਣ ਸਮਰਥਨ) ਵਿਖੇ ਮੌਖਿਕ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਈ
ਅਸਾਇਲਮ ਸਪੋਰਟ ਅਪੀਲਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ASAP) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
www.asaproject.org

•

ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਰਿਫਿਊਜੀ ਐਕਸ਼ਨ www.refugee-action.org.uk ਅਤੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੌਂਸਲ
www.refugeecouncil.org.uk ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ – ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ
ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। (ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਸ)

•

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸਮੇਤ, ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.gov.uk/find-a-legal-adviser ਤੇ ਜਾਓ

ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ www.gov.uk/appeal-first-tier-asylum-supporttribunal
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ਖੰ ਡ 2

ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਸੰ ਗਠਨ

ਹੋਮ ਆਫਿਸ
ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਕੀ ਹੈ?
ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਇਮਿਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ, ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ, ਪੁਲਿਸ, ਅੱਗ ਅਤੇ ਬਚਾਉ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ
ਯੂਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਮਿਗ੍ਰੇਸ਼ਨ (UKVI) ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ।

ਮੈਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?
ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ UKVI ਦੇ ਇਮਿਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੰਚਾਲਕ-ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ
ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰਣ ਦਾਅਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ
ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਣ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ UKVI, ਦਾ ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ, ਅਸਾਇਲਮ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਇੰਟੇਗ੍ਰੇਸ਼ਨ (RASI)
ਸੰਚਾਲਕ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
RASI ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। RASI ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ
ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਪੁਸਤਿਕਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ
ਖਰਾ ਉਤਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਮਰਥਨ
ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਰੰਤਰ ਹੱਕਦਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ
ਪੱਤਰ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਮਾਇਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਤੁਸੀਂ www.gov.uk ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
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ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਤਾ?
ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਰਖਰਖਾਵ
ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੁਆਰਾ ਠੇਕਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ÃÕÅàñËºâ

À°µåðÆ ÁÅïðñËºâ
À°µåð êÈðì, ïÅðÕôÅïð
Áå¶ Ô¿ìðÃÅÇÂâ

À°µåð ê¼Ûî

ÇîâñËºâÃ Áå¶ çÅ
ÂÆÃà ÁÅë ÇÂ³×ñËºâ

ò¶ñÃ

ç¼Öä
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ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ:
•

ਰਿਹਾਇਸ਼, ਫਰਨੀਚਰ, ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਖਰਖਾਵ ਕਰਨਾ

•

ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਆਗਮਨ ਸੇਵਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪੱਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਥਾਨਕ ਸਮੁਦਾਏ
ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

•

ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ

•

ਤੁਹਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ
ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ

•

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ

•

ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ

•

ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

•

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਜੀਪੀ (ਡਾਕਟਰ) ਸਰਜਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿਕਿਤਸਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ

•

ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲ ਜਾਂ ਖਾਸ ਲੋੜ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਤੱਖ
ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ

•

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਹਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਪੱਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ

•

ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਜੇ ਵਿਸਰਜਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
0808 8010 503 ਤੇ, ਮਾਇਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈਲਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕੋਲ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਣਗੇ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ‘ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ’ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।

ਮੇਰਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਲੱਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ
ਸਟਾਫ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
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ਮਾਇਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈਲਪ
ਮਾਇਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈਲਪ ਕੀ ਹੈ?
ਮਾਇਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈਲਪ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਐਡਵਾਇਸ, ਇਸ਼ੂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਐਂਡ ਐਲਿਜਿਬਿਲਿਟੀ
(AIRE) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਮਾਇਗ੍ਰੈਂਟ
ਹੈਲਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਪਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਮਾਇਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈਲਪ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?
ਮਾਇਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈਲਪ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰਥਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਕ ਪਹੁਚ
ੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ
ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹੋ। ਉਹ ਸ਼ਰਣ ਪਰਕਿਰਿਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮਰਥਨ ਹੱਕਦਾਰੀਆਂ
ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਣ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਸਮੇਤ) ਤਕ ਪਹੁਚ
ੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਮਾਇਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈਲਪ ਦੀ ਮੁਫਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•

ਸ਼ਰਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ

•

ਵਿੱਤੀ ਸਮਰਥਨ

•

ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਾ

•

ਸ਼ਰਣ ਪਰਕਿਰਿਆਵਾਂ

•

ਸਿਹਤ-ਦੇਖਭਾਲ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ

•

ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਮਰਥਨ

•

ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸ਼ਰਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਅਸਤ ਹੋ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਇਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈਲਪ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸ਼ਰਣ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ
ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ASF1 ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਣਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਹਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ
ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮਾਇਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈਲਪ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ www.gov.uk/find-a-legal-adviser ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਈ ਖੋਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਜਾਂ ਖੁਦ ਮਾਇਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈਲਪ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਇਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ
ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਇਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ
ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ’ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਮਾਇਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈਲਪ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ?
•

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਪਲਬਧ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ
ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

•

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ
ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਓ।

•

ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਇਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਚਿੰਤਾ
ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।

•

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਇਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈਲਪ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

•

ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ
ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

•

ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ ਵਾਂਗ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖੋ।

•

ਮਾਇਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈਲਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਦੋਂ ਤਕ
ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਵ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ।

•

ਮਾਇਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈਲਪ ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਆਕ੍ਰਾਮਕ ਰਵੱਈਆ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰੋ।

ਮਾਇਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ
ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ 10 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀ ਸਲਾਹ ਮਾਇਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈਲਪ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ
www.migranthelpuk.org ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਫੋਨ: 0808 8010 503
ਈਮੇਲ: as@migranthelpuk.org
ਪਤਾ: Migrant Help
Charlton House
Dour Street
Dover
CT16 1AT
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ਸਮੱ ਸਿਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਪੈਕ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ
ਸੰਗਠਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ
ਮਾਇਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈਲਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਰੰਤਰ
ਹੱਕਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ
ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਚਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ
ਕੀਤੇ ਕਸੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕਸੂਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ‘‘ਮੁਰੰਮਤਾਂ ਅਤੇ ਰਖਰਖਾਵ’ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਸੂਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਮਾਇਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ
ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ।
ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਫੀਡਬੈਕ
ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣ ਵਿੱਚ
ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਵਿੱ ਚ ਮਾਇਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
ਰਖਰਖਾਵ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ – ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਣ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ
ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਣਗੇ।
ਮਦਦ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ – ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ
ਜੋਖਮ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਦਿਗਧ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਲਿੰਗੀ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ,
ਗਰੀਬੀ ਜਾਂ ਬੇਘਰ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਅੱਤਵਾਦ ਜਾਂ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰਣ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ – ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਗੁੰਮ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗਲਤ
ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ
ਗੱਲ ਕਰਣਗੇ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ – ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈਲਪ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਸ਼ਰਣ ਸਮਰਥਨ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ
ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
ਫੀਡਬੈਕ – ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਉਪਲਬਧ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ।
ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈਲਪ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਸ਼ਰਣ ਸਮਰਥਨ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੁਆਰਾ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਉਚਿਤ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਪਾਰਿਤ ਕਰਣਗੇ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, 0808 8010 503 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਾਇਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈਲਪ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਫਾਰਮ
ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮਾਇਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈਲਪ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਯਕੀਨੀ
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ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਣਗੇ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਮਾਇਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈਲਪ 5 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਇਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈਲਪ
ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣਗੇ।

ਮੈਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ:
•

ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਇਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈਲਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ

•

ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈਲਪ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ

ਜੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਾਇਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈਲਪ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ
ਮਾਇਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈਲਪ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ:
ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ complaints@homeoffice.gov.uk ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਲਿੱਖੋ:
Complaints Allocation Hub
Customer Correspondence Hub
7th Floor Lunar House
40 Wellesley Road
Croydon
CR9 2BY
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:
1.

ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕੀਏ

2.

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਹਵਾਲਾ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕੀਏ

3.

ਸਮਿਆਂ, ਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵੇਰਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ

4.

ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਮ/ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ

5.

ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਜੇ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ-ਰਸੀਦ ਭੇਜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 20 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਖੰ ਡ 4

ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਕ
ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿੱ ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ:
ਅਲੱਗ ਰਿਹਾਇਸ਼
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਜਾਂ
ਮਕਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨਘਰ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਣਗੇ।
ਹਾਊਸ ਇਨ ਮਲਟੀਪਲ ਓਕਿਉਪੇਸ਼ਨ (HMO)
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਸਦੱਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਆਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ
ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ HMO ਵਿੱਚ 5 ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਇਸ਼ਨਾਨਘਰ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਕਈ HMO ਸਥਾਨਕ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਨਕਲ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ
ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ
ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਉਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ
ਲਈ, ਇੱਥੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਅਸਾਨ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

ਇਹ ਕਰੋ:
•

ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਚੇਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰੋ

•

ਜਿਨਸੀ, ਲਿੰਗ, ਲਿੰਗ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਜਾਤ, ਨੈਤਿਕਤਾ, ਭਾਸ਼ਾ, ਰਾਸਟਰੀਅਤਾ, ਧਰਮ, ਅਪਾਹਜਤਾ
ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰੋ

•

ਹੋਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਮਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਢੰਗ ਵਿੱਚ
ਕਿਰਿਆ ਕਰੋ

•

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਰੰਮਤਾਂ ਜਾਂ ਰਖਰਖਾਵ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਇਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈਲਪ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

•

ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਪੱਤੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ

•

ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਇਲਟ ਨੂੰ ਫਲਸ਼ ਕਰੋ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਇਪਸ ਜਾਂ ਸੈਨਿਟਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵਾਂਗ
ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਲਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ

•

ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਨੇਮਤ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਾਫ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਨੁਸਚੂ ਿਤ ਇਕੱਤਰਨ ਦਿਨ ਲਈ ਕਚਰੇ ਵਾਲੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਓ

•

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪੱਤੀ ਫਫੂੰਦ ਜਾਂ ਸਲਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾਦਾਰ ਹੈ

•

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਦਰਵਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ:
•

ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ

•

ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ

•

ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਜਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ

•

ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ

•

ਸੰਪੱਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ

•

ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਰਥ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੰਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣਾ

•

ਸੰਪੱਤੀ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤਾਂ ਕਰਨਾ

•

ਧੂੰਏ ਦੇ ਅਲਾਰਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ

•

ਪਰਿਸਰਾਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ

•

ਜਾਣ-ਬੁੱਝਕੇ ਹੋਰ ਕਿਰਾਇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ

•

ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਰਵੱਈਏ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ

•

ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ
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ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱ ਚ ਉਮੀਦ ਕਰਨ
ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟੁੱ ਟੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਇਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈਲਪ
ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
ਇਸ਼ਨਾਨਘਰ
(ਬਾਥਰੂਮ)

ਰਸੋਈ

ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ
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•

ਇੱਕ ਵਾਟਰਪਰੂਫ ਕਵਰਿੰਗ ਸਮੇਤ ਬਾਥ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸ਼ਾਵਰ ਜੇ ਉਚਿਤ
ਹੋਵੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਪਰਦੇ)

•

ਵਾਸ਼ ਬੇਸਿਨ

•

ਟਾਇਲਟ

•

ਕੂਕਰ ਜਾਂ ਓਵਨ ਅਤੇ ਹੋਬ

•

ਸਿੰਕ

•

ਮਾਇਕ੍ਰੋਵੇਵ

•

ਫਰਿੱਜ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ

•

ਬਰਤਨ ਅਤੇ ਭਾਂਡੇ

•

•

ਚਾਕੂ-ਛੁਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਕਰੀ

ਝਾੜੂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਫਰਸ਼
ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪ

•

ਕੱਪਬੋਰਡ

•

ਡਸਟਪੈਨ ਅਤੇ ਬੁਰਸ਼

•

ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ

•

ਪੋਚਾ

•

ਸਵੱਛ ਵਰਕਟਾਪ ਅਤੇ ਫਰਸ਼ ਦੀ
ਕਵਰਿੰਗ

•

ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਉਚਿਤ ਬੈਡ (ਸਿੰਗਲ ਜਾਂ ਡਬਲ ਬੈਡ)

•

1 ਅਲਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਮਰਾ ਜਾਂ 1 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਆਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ
ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ

•

1 ਕੱਪੜੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਅਲਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਮਰਾ ਜਾਂ 1 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਆਰਾ
ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ (ਡਾਈਨਿੰਗ)
ਅਤੇ ਬੈਠਕ (ਲਿਵਿੰ ਗ)

ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ

•

ਮੇਜ

•

1 ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ

•

1 ਹੱਥੇਦਾਰ ਕੁਰਸੀ ਜਾਂ ਸੋਫੇ ਦੀ ਸੀਟ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ

•

ਤਾਜ਼ੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤਕ ਉਚਿਤ ਪਹੁੰਚ

•

ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤਕ ਉਚਿਤ ਪਹੁੰਚ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ
ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ)

•

ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ ਏਅਰਰ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਸੁਕਣੇ ਪਾਉਣ
ਵਾਲੀ ਰੱਸੀ

•

ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ

•

ਕੋਟ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਕੁਰਸੀ ਸਮੇਤ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਉਪਕਰਣ ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ
ਲਈ ਕੀਰਮ-ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਪਕਰਣ

•

ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਰਦੇ ਜਾਂ ਬਲਾਇੰਡਾਂ ਵਾਂਗ
ਦੇ ਉਪਕਰਣ, ਜਾਂ ਡ੍ਰਾਫਟ

•

ਧੂੰਏ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਕਸਾਇਡ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੰਤਰ:
ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏ ਦੇ ਅਲਾਰਮ
(ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਜੋਂ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ
ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਕਸਾਇਡ ਅਲਾਰਮ (ਠੋਸ
ਇੰਧਣ ਜਾਂ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚ) ਦਾ
ਲਗਿਆ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ
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ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਿਜੀ ਚੱ ਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰ ਪੱ ਤੀ ਵਿੱ ਚ ਚਲੇ
ਜਾਂਦੇ ਹੋ।
ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਲਾ ਤੋਲੀਆ
2 (ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ)

ਫੇਸ ਫਲਾਨੈਲਸ
2 (ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ)

ਚੱ ਦਰਾਂ
2 (ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ)

ਕੰ ਬਲ ਅਤੇ ਰਜਾਈ
2 / 1 (ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ)

ਹੱ ਥ ਦੇ ਤੋਲੀਏ
2 (ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ)

ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਤੋਲੀਏ
1 (ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ)

ਸਿਰ੍ਹਾਣੇ ਅਤੇ ਉਛਾੜ
ਹਰੇਕ 2 (ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ)

ਰਜਾਈ ਦੇ ਉਛਾੜ
2 (ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ)

ਵਾਧੂ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ
ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਹੀਟਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਦਾ
ਨਿਪਟਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੁਝ ਆਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:
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•

ਫੋਨ

•

ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ/ਵਾਈਫਾਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ

•

ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ/ਟੀਵੀ

•

ਵੈਕਿਉਮ ਕਲੀਨਰ

ਸਹੂਲਤਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੈਸ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਹੌਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਵੋ ਅਤੇ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਵਲੋਂ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ ਕਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੀਟਿੰਗ ਦਾ
ਸੰਚਾਲਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟ੍ਰਿਪ ਵਾਲੇ ਸਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ
ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰਤੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਸ ਲਈ
0800 111 999 ਤੇ ਜਾਂ ਉੱਤਰੀ ਆਯਰਲੈਂਡ ਲਈ 0800 002 001 ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ
ਗੈਸ ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਇਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈਲਪ ਨੂੰ
ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ।

ਸੰ ਪੱ ਤੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਚਿਤ ਅਤੇ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੀਨੇ
ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪੱਤੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ
ਸਕੋ। ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।
ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਸੰਪੱਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।
ਜੇ ਖਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰਾਬੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ
ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਕੌ ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਸੰਪੱਤੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ
ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। UKVI ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ?
ਸੰਪੱਤੀ ਦੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਇਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈਲਪ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਠੀਕ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਰਾਬੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਤਕ
ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ
ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕੋਲ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਚਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੰਡਾਰਨ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਰੰਮਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚਾਂ ਲਈ ਸੰਪੱਤੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇ ਮੁਰੰਮਤਾਂ ਜਾਂ ਨੇਮਤ ਰਖਰਖਾਵ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਤੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਖਰਖਾਵ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੰਪੱਤੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਜੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ
ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ
ਸੰਪੱਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਫੇਰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਚਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਪੱਤੀ ਤਕ
ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁਰੰਮਤਾਂ ਅਤੇ ਰਖਰਖਾਵ
ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ
ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਨੀ
ਖਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗੀਕਰਨਾਂ, ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਮਿਆਂ ਅਤੇ ਖਰਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ
ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਖਰਖਾਵ ਵਰਗੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਪਤਾ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਖਰਾਬੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਇਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਖਰਖਾਵ
ਵਰਗੀਕਰਨ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1

ਸ਼੍ਰੇਣੀ 2
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ਮਤਲਬ

ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂ

ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ

ਅਜਿਹੀ ਖਰਾਬੀ ਜਿਸ ਦਾ
ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ
ਹਿਫਾਜ਼ਤ, ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ
ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ
ਜਾਂ ਹਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਦੀ
ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਰਖਰਖਾਵ ਦੀ
ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੇ 4
ਘੰ ਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਜਾਂ
ਅਸਥਾਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰਿਹਾਇਸ਼
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ
ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ

•

ਗੈਰ ਦਾ ਰਿਸਾਵ

•

ਹੜ ਆਉਣਾ

•

ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਅਸਥਿਰਤਾ

•

ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ
ਕੀਤੀ ਗਈ

•

ਅੱਗ ਸਬੰਧੀ ਨਸ਼ਟਤਾ

ਅਜਿਹੀ ਖਰਾਬੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ
ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਪੱਤੀ
ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ
ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਪੈਂਦਾ ਹੈ

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਘੰ ਟੇ,
5 ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਥਾਈ
ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ
24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾਇਸ਼
ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸਥਾਈ ਵਿਕਲਪਿਕ
ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ

•

ਕੋਈ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ

•

ਹੀਟਿੰਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

•

ਕੋਈ ਬਿਜਲਈ ਊਰਜਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

•

ਕੋਈ ਵੀ ਧੂੰਏ ਜਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਅਲਾਰਮ
ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ

•

ਕੀਟ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਜੋ ਸਿਹਤ ਅਤੇ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਪੇਸ਼
ਕਰਦੇ ਹਨ

ਰਖਰਖਾਵ
ਵਰਗੀਕਰਨ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ 3

ਮਤਲਬ
ਇੱਕ ਖਰਾਬੀ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਅਰਾਮ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਤੇ
ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ
ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਣ ਦੀ
ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੰਪੱਤੀ
ਦੀ ਅਗੇਰੀ ਨਸ਼ਟਤਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ
ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂ
21 ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਦਿਨ

ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ
•

ਪੇਂਟ ਦੀ ਪਰਤ ਉਤਰਣਾ

•

ਸਲਾਭ ਅਤੇ ਫਫੂੰਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤ

•

ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋਈ ਕੰਧ ਅਤੇ
ਫਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਟਾਇਲਾਂ

•

ਹੋਰ ਕੀਟ ਸੰਕ੍ਰਮਣ

ਵਾਧੂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਅੱ ਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੂੰਏ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਪੱਤੀ ਵਿੱਚ
ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਧੂੰਆਂ ਅਲਾਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਲਗਾਤਾਰ
'ਬੀਪ' ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਵੇਗਾ।
ਅੱਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ:
> ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ
> ਨਿਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਰੁਕਣਾ
> ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਕਾਸੀ ਦੁਆਰਾ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ
> 999 ਤੇ ਅੱਗ ਅਤੇ ਬਚਾਵ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ
ਧੂੰਏ ਦੇ ਅਲਾਰਮ ਤੋਂ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਢੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੀਵਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਧੂੰਏ ਦਾ ਪਤਾ
ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੰਤਰ ਦੀ ਉਦੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਲਾਰਮ ਇੱਕ
ਰੁੱਕ-ਰੁੱਕ ਕੇ 'ਬੀਪ' ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ
ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਇਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹੋ।
ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ
ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ ਨਹੀਂ
ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀਟ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਤੇ ਰੱਖਦਾ
ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਤਾ
ਨੇਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਕਚਰੇ ਦੇ ਡੱ ਬੇ ਦਾ ਇਕੱ ਤਰਨ
ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਹੀਏ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਜਾਂ ਰੀਸਾਇਕਲ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇਮਤ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਸਹੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ।
ਕਚਰੇ ਦਾ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਨ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ
ਫਲਾਈ-ਟਿਪਿੰਗ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਈ-ਟਿਪਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਫਰ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪਰਿਵਹਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ।
ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨਕ ਆਗਮਨ ਪੈਕ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਮਾਜਕ ਪਰਿਵਹਣ
ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਫਰ ਲਈ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੁਆਰਾ
ਇਮਿਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਐਸਪਨ (ASPEN) ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਮਾਇਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈਲਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਡਾਕ
ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਿਜੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਡਾਕ ਵਿੱਚ ਦਖਲ
ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਕ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪੱਤੀ ਤੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ
ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪਤੇ ਤੇ ਡਾਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ
ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ।
ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੁਮੇਲਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ
ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕ-ਬਕਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ
ਅਪਡੇਟ ਰੱਖੋ।
ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਣਾ
ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ
ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਠੇਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਸੰਪੱਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹੈ। ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕੋਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਿਜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ।
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ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਭੁਗਤਾਨ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ 'ਐਸਪਨ ਕਾਰਡ' ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਇਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈਲਪ ਦੇ
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰਥਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ
ਐਸਪਨ ਕਾਰਡ ਚਿਪ-ਅਤੇ-ਪਿਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਐਸਪਨ (Aspen) ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
•

ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
ਨਹੀਂ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ
ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ।

•

ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ
ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਹਰ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਹਫਤੇ ਦਰ ਹਫਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇਗਾ।

•

ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਾਰਡ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਰਚ ਸਕਦੇ
ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

•

ਕਾਰਡ ਦਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਨ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

•

ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•

ਕਾਰਡ ਤੇ ਮਿਆਦ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਮਿਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮਰਥਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ
ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

•

ਤੁਸੀਂ ਕੋਂਟੈਕਟਲੈਸ, ਫੋਨ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ
ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ।

•

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਐਸਪਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ:
•

ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਲਬਧ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਕ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੋਗੋ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਖੇ ਰਿਟੇਲ
ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ

•

ਕਿਸੇ ATM, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ

•

£200 ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਕ, ਕੈਸ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣਾ ਪਰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕੈਸ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇਸ ਲਈ
ਸ਼ੁਲਕ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ

•

ਉਦੋਂ ਕੈਸ਼ ਬੈਕ ਪਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਖੇ ਕੁਝ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ
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ਪਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡ 4 ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਅਸਫਲ ਹੋਏ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਨਕਦੀ
ਕਢਵਾਉਣ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ।
ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ 0808 8010 503 ਤੇ ਮਾਇਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੇ:
•

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਉਮੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ

•

ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਗੁੰਮ, ਨਸ਼ਟ, ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰਨ ਲਈ)

ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 0808 8010 503 ਤੇ ਮਾਇਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈਲਪ
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ:
•

ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫਤਾ £3 ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ
ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ £300 ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵੀ
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।
• ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 8 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ 6 ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ
ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਇਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈਲਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂਲ MATB1 ਪ੍ਰਮਾਣਪੱਤਰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ
ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਲੰਬਾ
ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
• ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਮਤ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਅਸਲੀ ਲੰਬਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
• ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਧਾਰਨ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ £5 ਪ੍ਰਤੀ
ਹਫਤਾ, ਅਤੇ 1 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਲਈ £3 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ।

•

ਅਸਧਾਰਨ ਹਲਾਤ:
• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਧਾਰਨ ਹਲਾਤ ਹਨ ਜੋ ਮੱਹਤਵਪੂਰਨ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਾਨਕ ਸਮਰਥਨ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ
ਕਵਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਪਾਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਲਈ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ (ਇਸ ਲਈ ਸਫਰ
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ), ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਆਹਾਰ ਦੀ ਲੋੜ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
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ਖੰ ਡ 6
ਚਲੇ ਜਾਣਾ

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ (ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪੀਲਾਂ ਸਮੇਤ) ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਮ
ਆਫਿਸ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ
ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰਥਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸਰਜਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ
ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਸਫਲ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈਲਪ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ
ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗੀ।
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ
ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸੁਥਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਫਲ ਦਾਅਵੇ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ – ਚਾਹੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਥਿਤੀ, ਅਖਤਿਆਰੀ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂ
ਫੇਰ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਮੁੱਖ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਆਵਾਸ ਦੀ
ਭਾਲ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋਵੇਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ
ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਯੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਜ਼ਿਡੇਂਸ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਉਪਯੋਗ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤਰ ਹੋ।
ਸ਼ਰਣ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਕਦਾਰੀ ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 28 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਟੀਕ ਮਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ
ਸ਼ਰਣ ਸਮਰਥਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਣ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਮ
ਆਫਿਸ 28 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋਬਸੈਂਟਰ ਪਲਸ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ
ਦਫਤਰ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈਲਪ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋਬਸੈਂਟਰ ਪਲੱਸ
ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ
ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ
ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਕਰਨਾ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
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ਵਿਕਲਪਿਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ
ਨੌਕਰੀ, ਹੋਸਟਲ, ਫਲੈਟ, ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ-ਘਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨਕ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ
ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਤਾਂ
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਆਵਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ।
ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲਣ
੍ਹ ਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ (ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੇ
ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕੋ ਜੇ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇ। ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕ ਵੱਖਰੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ
ਬਾਯੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਜ਼ਿਡੇਂਸ ਪਰਮਿਟ।

ਅਸਫਲ ਦਾਅਵੇ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ (ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪੀਲਾਂ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ
ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਇੱਕ ਵਾਲੰਟਰੀ ਰਿਟਰਨ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ www.gov.uk/returnhome-voluntarily ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਾਲੰਟਰੀ ਰਿਟਰਨਸ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 0300 004 0202.
ਮਾਇਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈਲਪ ਯੂਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ
ਵਾਲੰਟਰੀ ਰਿਟਰਨ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ
ਬੱਚੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰਣ ਸਮਰਥਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਣ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਕਦਾਰੀ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ
ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਉਹ ਸਟੀਕ ਮਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ
ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ 'ਖੰਡ 4 ਸਮਰਥਨ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ।
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ਉਪਯੋਗੀ ਸੰ ਪਰਕ
ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸੰ ਪਰਕ:

ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਅੱਗ/ਪੁਲਿਸ/ਐਮਬੁਲੈਂਸ): 999
ਗੈਰ-ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਪੁਲਿਸ: 101
ਗੈਰ-ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ NHS: 111
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਗੈਸ:

ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਸ: 0800 111 999.
ਉੱਤਰੀ ਆਯਰਲੈਂਡ: 0800 002 001.
ਮਾਇਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈਲਪ:
ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.migranthelpuk.org
ਫੋਨ: 0808 8010 503
ਈਮੇਲ: as@migranthelpuk.org
ਪਤਾ: Migrant Help
Charlton House
Dour Street
Dover
CT16 1AT
ਹੋਮ ਆਫਿਸ:
ਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ:
www.gov.uk/browse/visas-immigration/asylum
ਸ਼ਰਣ ਸਮਰਥਨ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ:
www.gov.uk/courts-tribunals/first-tier-tribunal-asylum-support
ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ:
www.gov.uk/find-a-legal-adviser
ਵਾਲੰਟਰੀ ਰਿਟਰਨਸ ਸਰਵਿਸ:
ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.gov.uk/return-home-voluntarily
ਫੋਨ: 0300 004 0202
ਦਾਨੀ ਸੰ ਗਠਨ:
ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕਿਰਿਆ: www.refugee-action.org.uk
ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪਰਿਸ਼ਦ: www.refugeecouncil.org.uk
ਸ਼ਰਣ ਸਮਰਥਨ ਅਪੀਲ ਪਰਿਯੋਜਨਾ: www.asaproject.org
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