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ਇਸ ਗਾਈਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

ਇਹ ਗਾਈਡ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਲਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 

ਦੌਰਾਨ ਅਸਥਾਈ ਲਰਹਾਇਸ਼ ਲਵੱਚ ਰਲਹਣ ਵਾਲਲਆਂ ਲਈ ਹੈ। 

ਇਸ ਰਿੱਚ ਰਿਮਿਰਿਖਤ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਿਪੂਰਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿ ਹੈ:
• ਉਹ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

• ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਿੋ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਦਾਨ ਅਤੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ

• ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

• ਸਮੱਜਸਆਵਾਂ, ਜਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਲਾਤਾਂ ਜਵੱਿ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਜਕੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਮੈਿੰੂ ਇਸ ਪੁਸਰਤਕਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਰਕਿੇਂ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੁਸਜਤਕਾ ਨੂੰ ਜਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਸ ਜਕਸੇ ਵੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੋ ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 

ਪਜਰਵਾਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਜਤਕਾ ਜਵੱਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 

ਇਸ ਨੂੰ ਜਕਸੇ ਸੁਰੱਜਿਅਤ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਿੋ, ਤਾਂ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਜਵੱਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਿ ਸਕੋ। 

ਆਗਮਿ ਦੇ ਰਹੱਸੇ ਿਜੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ? 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਦਾਤਾ ਤੋਂ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀਆਂ ਿਾਬੀਆਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਵਸਜਤ੍ਤ ਆਗਮਨ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ 

ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਜਵੱਿ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਉਪਯੋਜਗਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। 

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿੀ ਪਾ੍ਪਤ ਕਰੋਗੇ: 
• ਤੁਹਾਡੇ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਦਾਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ

• ਮਾਇਗ੍ੈਂਟ ਹੈਲਪ (ਪ੍ਵਾਸੀ ਮਦਦ) ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ

• ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜਸਹਤ, ਜਸੱਜਿਆ, 

ਸਥਾਨਕ ਅਜਿਕਾਰੀ (ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ) ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਸੇਵਾਵਾਂ

• ‘Home Office Guide to Rights and Expectations in the UK’ ਪੁਸਜਤਕਾ, ਜਿਸ ਜਵੱਿ ਯੂਕੇ ਸੱਜਭਆਿਾਰ 

ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਜਵੱਿ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਜਵੱਿੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਮਜਲਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਾਊਜਸੰਗ 

ਅਜਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹੋ। ਪੁਸਜਤਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਜਵੱਿ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਜਕਸੇ ਸੁਰੱਜਿਅਤ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਿੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ 

ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਪੁਸਜਤਕਾ ਜਵਿਲੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਤਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪਹੁੰਿ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: www.gov.uk/
government/publications/living-in-asylum-accommodation

http://www.gov.uk/government/publications/living-in-asylum-accommodation
http://www.gov.uk/government/publications/living-in-asylum-accommodation
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ਆਪਣੇ ਹਾਊਲਸੰਗ ਅਲਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਲਕ ਲਰਹਾਇਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ 

ਲਕਸੇ ਖਾਸ ਲੋੜ ਲਈ ਉਲਚਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਲੋੜ।

ਮੈਿੰੂ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਰਥਿ ਪਦ੍ਾਿ ਕਰਿ ਰਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿ ਮਹੱਤਿਪੂਰਿ ਸੰਗਠਿ 
ਰਕਹੜੇ ਹਿ?

ਹੋਮ ਆਰਿਸ ਿੋ ਉਸ ਜਰਹਾਇਸ਼, ਜਿਸ ਜਵੱਿ ਤੁਸੀਂ ਰਜਹ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵੱਤੀ 

ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਆਜਿਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। 

ਮਾਇਗ੍ੈਂਟ ਹੈਿਪ ਹੋਮ ਆਜਫਸ ਦੁਆਰਾ ਜਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਐਡਵਾਇਸ, ਇਸ਼ੂ 

ਜਰਪੋਰਜਟੰਗ ਅਤੇ ਐਜਲਜਿਜਬਜਲਟੀ (AIRE) ਪ੍ਦਾਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਸਲਾਹ ਦੀ 

ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਦਾਨੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਿੋ ਜਕ ਹੋਮ ਆਜਫਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹਨ। ਿੇ 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ, ਸਮੱਜਸਆ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਾਂ 

ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਾਤਾਂ ਜਵੱਿ ਜਕਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਹੋਮ ਆਜਫਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ 

ਤੁਹਾਨੂੰ 0808 8010 503 ਤੇ ਫੋਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਇਗ੍ੈਂਟ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ 

ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਪਦ੍ਾਤਾ। ਹੋਮ ਆਜਫਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਸ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 

ਪ੍ਾਇਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 

ਇੱਕ ਹਾਊਜਸੰਗ ਅਜਿਕਾਰੀ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਿੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪੱਤੀ ਜਵੱਿ ਆਗਮਨ 

ਪ੍ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਿਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। 

ਸਥਾਿਕ ਅਰਿਕਾਰੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਜਰਸ਼ਦਾਂ ਵਿੋਂ ਵੀ ਿਾਜਣਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ 

ਉਹ ਜਹੱਸਾ ਹਨ ਿੋ ਸਥਾਨਕ ਿੇਤਰ ਜਵੱਿ ਿਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਜਵਿਾਵਾਂ ਪ੍ਦਾਨ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਮਾਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 

ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਜਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿੇ 

ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਵੇਲਸ ਿਾਂ ਉੱਤਰੀ ਆਯਰਲੈਂਡ ਜਵੱਿ ਰਜਹੰਦੇ ਹੋ। 
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ਅਪਾਤਕਾਿੀਿ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿਾਿ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਾ 

ਜਕਸੇ ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਜਥਤੀ ਜਵੱਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸੱਿਾ 999 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਿਾਲਕ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਕਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ – ਅੱਗ, ਪੁਜਲਸ ਿਾਂ ਐਮਬੁਲੈਂਸ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਸਰਫ 

ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਜਥਤੀਆਂ ਜਵੱਿ ਹੀ ਡਾਇਲ ਕਰੋ। 

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇ਼ਿੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਜਹਲੀ ਵਾਰੀ 999 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਣਾ 

ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜਵੱਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਿਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਵਾਦਕ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਿੇ ਉਹ 

ਉਪਲਬਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 999 ਤੇ ਕਾਲਾਂ ਮੁਫਤ ਹਨ।

ਪੁਰਿਸ: ਿਦੋਂ ਜਹੰਸਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਿਮਕੀ ਜਦੱਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਿਾਂ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜਕਸੇ ਅਪਰਾਿ ਨੂੰ 

ਦੇਿਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 999 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁਜਲਸ ਲਈ ਕਜਹਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਜਕਸੇ ਅਪਰਾਿ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ 

ਿਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਜਕਸੇ ਅਪਰਾਿ ਦੇ ਜਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਜਿਸ ਜਵੱਿ ਜਕਸੇ ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਤੀਜਕਜਰਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 

ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 101 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅੱਗ: ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਜਕਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿਤਰਨਾਕ ਅੱਗ ਿਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਿਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਿੂੰਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ 

999 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਅੱਗ ਸਬੰਿੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਜਹਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਕਸੇ ਿਤਰਨਾਕ ਅੱਗ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੁੱਲ 

ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਦ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਐਮਬੁਿੈਂਸ: ਿੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਜਥਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਬਮਾਰ ਿਾਂ ਿਿਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਿੀਵਨ ਿੋਿਮ ਜਵੱਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 999 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਐਮਬੁਲੈਂਸ ਲਈ ਕਜਹਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਤਕਾਲ 

ਡਾਕਟਰੀ ਜਿੰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਵੱਿ ਐਮਬੁਲੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 111 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਿਾਿ ਹਿ? 

ਜਕਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਜਦੱਜਤਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 > ਆਪਣੀ ਆਗਮਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਸਤਤਕਾਵਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖਣਾ

 > www.gov.uk/browse/visas-immigration/asylum  
ਜਾਂ www.migranthelpuk.org ਤੇ ਜਾਣਾ

 > 0808 8010 503 ਤੇ ਮਾਇਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈਲਪ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰਨਾ

http://www.gov.uk/browse/visas-immigration/asylum
http://www.migranthelpuk.org
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ਖੰਡ 1
ਸ਼ਰਣ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਸਿਰ

ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਭੰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 

ਲਵੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲਨਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਲਕੰਨਾ 

ਜਲਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਵੱਚ ਲਕੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 

ਜਰਹਾਇਸ਼ ਸਮੇਤ, ਸ਼ਰਣ ਸਮਰਥਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਰਣ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ 'ਕੋਈ ਜਵਕਲਪ ਨਹੀਂ' ਅਿਾਰ ਤੇ ਪ੍ਦਾਨ 

ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਿੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਜਕੱਥੇ ਰਜਹਣਾ ਹੈ। ਪਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਰਹਾਇਸ਼ 

ਪ੍ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਕ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਕਸੇ ਵੀ ਿਾਸ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ।

1. ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਰਹਾਇਸ਼

ਸ਼ਰੁਆੂਤੀ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਇੱਕ ਛਟੋੀ-ਅਵਿੀ ਦਾ ਆਵਾਸ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈਿ ੋਜਕ ਸਪੰਰੂਨ-ਬਰੋਡ, ਅੱਿਾ-ਬਰੋਡ ਿਾਂ 

ਸਵ-ੈਕਟੈਜਰਗੰ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਆਮ ਤਰੌ ਤ ੇਹਸੋਟਲ ਵਰਗ ੇਮਾਹਲੌ ਜਵੱਿ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 

ਸਮਰਥਨ ਅਰਿੀਆਂ ਦਾ ਪਰੂੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲੁਾਂਕਣ ਕੀਤ ੇਿਾਣ ਅਤ ੇਲਬੰੀ-ਅਵਿੀ ਦੀ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਇਤੰ਼ਿਾਮ 

ਕੀਤ ੇਿਾ ਸਕਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲ ੇਜਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਹ ੈਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੁਤੰ 

ਜਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਲੜੋ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਭਨੰ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ ੈਜਿਨੰੀ ਦਰੇ ਲਕੋ ਸ਼ਰੁਆੂਤੀ ਜਰਹਾਇਸ਼ 

ਜਵੱਿ ਰਜਹਦੰ ੇਹਨ, ਪਰ ਜਵਸਰਿਨ ਆਵਾਸ ਤ ੇਿਾਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ, ਲਗਭਗ 3-4 ਹਫਤ ੇਆਮ ਹੁਦੰ ੇਹਨ।

2. ਰਿਸਰਜਿ ਰਰਹਾਇਸ਼

ਤੁਸੀਂ ਿਰਤਮਾਿ ਰਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੋ। ਜਵਸਰਿਨ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਇੱਕ ਲੰਬੀ-ਅਵਿੀ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਜਰਹਾਇਸ਼ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹੋਮ ਆਜਫਸ ਵਲੋਂ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਬੰਿਨ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 

ਸਿਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜਵਸਰਿਨ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਜਵੱਿ ਰਜਹਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਤੁਹਾਡੇ 

ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਰਿਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੋ ਸੰਪੱਤੀ ਜਵੱਿ ਰਜਹਣਾ 

ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

3. ਚਿੇ ਜਾਣਾ

ਿਦੋਂ (ਜਕਸੇ ਵੀ ਅਪੀਲਾਂ ਸਮੇਤ) ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਰਿਾਰਤ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਿਾਂਦਾ 

ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮ ਆਜਫਸ ਸਮਰਥਨ ਰੁੱਕ 

ਿਾਵੇਗਾ। ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਹਣ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮਨ਼ਿੂਰੀ ਜਦੱਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਮੁੱਿ 

ਫਾਇਜਦਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ, ਆਵਾਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਕੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਉਹੀ 

ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਜਵੱਿ ਮਦਦ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਰ, ਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ 

ਅਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। ਹੋਮ ਆਜਫਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ 

ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮਾਇਗ੍ੈਂਟ ਹੈਲਪ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਜਨਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੇ 

ਿਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਿੰਡ 'ਚਿੇ ਜਾਣਾ' ਜਵੱਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਉਮੀਦਾਂ

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਜਤਕਾਰ, ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਜਨਰਪੱਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।  

ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਹਾਰ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 

ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਜਹੰਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਇਗ੍ੈਂਟ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਿਾਂ ਸਮਰਥਨ ਬਾਰੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਸਮੱਜਸਆਵਾਂ ਦੀ 

ਜਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਿਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰਣ ਦਾਅਵਾ ਿਾਂ ਜਵਸਰਿਨ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਜਵੱਿ ਵਾਸ 

ਜਕਸੇ ਮਸਲੇ ਿਾਂ ਸਮੱਜਸਆ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਭਾਜਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਿੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਾ

ਹੋਮ ਆਜਫਸ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਿੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰੱਜਿਆ ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਿਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ 

ਹਲਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਏਿੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਜਵੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਸਥਾਨਕ ਪਜਰਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜਕ ਸਮਾਿਕ ਦੇਿਭਾਲ, ਿਾਸ ਆਵਾਸ ਿਾਂ ਸੰਪੱਤੀ ਸੰਯੋਿਨਾਂ 

ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇ

• ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਜਕ ਸਹੀ ਜਸਹਤ-ਦੇਿਭਾਲ ਜਵਵਸਥਾਵਾਂ 

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਮ ਜਸਹਤ ਸਬੰਿੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਬਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹਨ

• ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਜਰਵਾਰ, ਿਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਜਿਆਂ ਅਤੇ ਕਮ਼ਿੋਰ ਬਾਲਗਾਂ, ਦੀ ਰੱਜਿਆ ਕਰਨ ਿਾਂ 'ਸੁਰੱਜਿਅਤ' 

ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ 

• ਜਸੱਜਿਆ ਅਜਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢੁਕਵੀਂ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜਕ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਦਾਨ  

ਕਰ ਸਕਣ

• ਪੁਜਲਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਜਿਕ ਮਾਮਜਲਆਂ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਏ ਜਵੱਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਜਿਅਤ ਰੱਿਣ ਲਈ  

ਮਦਦ ਕਰਨ

• ਿੋਿਾਿੜੀ ਨਾਲ ਜਨਪਟਣ ਲਈ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ

• ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਬੰਿ ਜਵੱਿ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਿੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ

ਉਸ ਜਕਸੇ ਵੀ ਏਿੰਸੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦਾ ਸਜਤਕਾਰ ਕਰਨ 

ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਵਸ਼ਾ ਪਹੁੰਿ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿੋ ਹੋਮ ਆਜਫਸ ਿਾਂ ਹੋਰ 

ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੈ।
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ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਿ ਦੀਆਂ ਸਰਥਤੀਆਂ

• ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਰ ਦੇ ਇੰਤਜਾਮਾਂ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰਿਾ ਿਾਜਮੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਹੋਰ ਸੰਪੱਤੀ 

ਤੇ ਿਾਣਾ। ਿੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਸਫਰ ਦੇ ਇੰਤ਼ਿਾਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਜਵੱਿ ਅਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 

ਹੋਮ ਆਜਫਸ ਨੂੰ ਪਜਹਲਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸਣਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ। 

• ਤੁਹਾਡਾ ਅਰਿਕਾਰਤ ਪਤੇ ਤੇ ਰਰਹਣਾ ਿਾਜਮੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਇਗ੍ੈਂਟ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਹੋਮ ਆਜਫਸ 

ਤੋਂ ਅਨੁਮਤੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦਨਾਂ ਲਈ ਜਕਤੇ ਦੂਰ ਰਜਹਣ ਦੀ 

ਯੋਿਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਕਸੇ ਵੀ 6-ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਵਿੀ ਜਵੱਿ 14 ਜਦਨਾਂ ਿਾਂ ਰਾਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਰ-ਹਾ਼ਿਰ ਨਾ 

ਹੋਣਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ। 

• ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਰਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰਿਾ ਿਾਜਮੀ ਹੈ ਰਜਸ ਰਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਰਹ ਰਹੇ ਹੋ।
ਤੁਹਾਡਾ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ।

• ਤੁਹਾਡਾ ਰਹੰਸਕ ਤਰੀਕੇ ਿਾਿ ਰਿਹਾਰ ਿਾ ਕਰਿਾ ਜਾਂ ਮੌਰਖਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਸਿੂਕੀ ਿਾ ਕਰਿਾ 
ਿਾਜਮੀ ਹੈ। ਜਹੰਸਕ ਜਵਹਾਰ ਦੇ ਨਤੀਿੇ ਵਿੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਿਾਂ ਜਵੱਤੀ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣ ਦਾ ਿੋਿਮ ਹੋਣ ਦੇ 

ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਪਰਾਜਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਤੁਹਾਿੰੂ ਿੇਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿੱਤੀ ਸਮਰਥਿ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ ਪਾ੍ਪਤ ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਼ਿਰੂਰੀ ਿੀਵਨ 

ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹਫਤੇ ਰਕਮ ਜਦੱਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਿੇ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 

• ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇਰਮਗ੍ੇਸ਼ਿ ਅਰਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਰਿਰਿਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਿੋੜਾਂ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਰਹਣਾ ਿਾਜਮੀ ਹੈ। 
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਜਵੱਿ ਜਵਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਤਕ ਪਹੁੰਿ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੇ ਹੋ। BAIL 201 ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਮਗ੍ੇਸ਼ਨ ਿਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਿੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ 

ਸਕ੍ੀਜਨੰਗ ਇੰਟਰਜਵਊ ਤੇ ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ ਸੀ। 

• ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮ ਆਰਿਸ ਦੀਆਂ ਬੇਿਤੀਆਂ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਿਾ ਿਾਜਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਵੱਿ ਹੇਠਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:  

• ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਬੰਿ ਜਵੱਿ ਿਾਣਕਾਰੀ 

• ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਣ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸਬੰਿ ਜਵੱਿ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ 

• ਜਕਸੇ ਵੀ ਇੰਟਰਜਵਊ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾ਼ਿਰੀ

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਿਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਿਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣ ਦੇ 

ਿੋਿਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। 
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ਹਿਾਤਾਂ ਰਿੱਚ ਤਬਦੀਿੀ

ਹੋਮ ਆਜਫਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੱਸੋ ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਾਤਾਂ ਜਵੱਿ ਜਕਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  

ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਮਾਇਗ੍ੈਂਟ ਹੈਲਪ ਦੇ ਼ਿਰੀਏ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ 

ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਵੱਤੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਜਹਲਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ।

ਉਹ ਹਲਾਤਾਂ ਜਵੱਿ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮ ਆਜਫਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ: 

• ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਿਾਂ ਜਵੱਤੀ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਿ ਨੂੰ ਪ੍ਾਪਤ ਿਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ 

• ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਤੁਹਾਡਾ ਜਕਸੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਇਹ ਿਾਂਿ ਕਰਨਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ ਜਕ 

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜਗਆ ਹੈ ਿਾਂ ਨਹੀਂ)

• ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਪਤੇ ਤੇ ਿਲੇ ਿਾਂਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਪਜਰਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਿਾਂ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ

• ਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਆਹ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਿਰੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਲਾਕ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਇੱਕ ਜਸਜਵਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਜਨਰਮਾਣ 

ਕਰਦੇ ਹੋ

• ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਵੱਿ ਭਰਤੀ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਕੈਦ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ

• ਿੇ ਤੁਸੀਂ (ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਥੀ) ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਿਾਂ ਬੱਿੇ ਨੂੰ ਿਨਮ ਜਦੰਦੀ ਹੈ

• ਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਿਾ ਸਕੂਲ ਿਾਂ ਘਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ

• ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਜਰਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਦੱਸ ਯੂਕੇ ਜਵੱਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਦੰਦਾ ਹੈ

• ਿੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਵਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਜਰਵਾਰ ਜਵੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ

• ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲਦੇ ਹੋ

• ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਿਾਣ ਦੀ ਯੋਿਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਾਤਾਂ ਰਿੱਚ ਤਬਦੀਿੀ ਬਾਰੇ ਸਾਿੰੂ ਿਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

• ਹੋਮ ਆਜਫਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ

• ਉਸ ਜਕਸ ੇਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਮੜੁ ਭਗੁਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜੋ ਹਣੋਾ ਿ ੋਤਸੁੀਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹ,ੈ ਜਿਸ ਦ ੇਤਸੁੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ

• ਇਜਮਗ੍ੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਸਾਇਲਮ ਐਕਟ 1999 ਦੇ ਤਜਹਤ ਜਕਸੇ ਅਪਰਾਿ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਾ
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ਇੱਕ ਸ਼ਰਣ ਸਮਰਥਿ ਿੈਸਿੇ ਦੀ ਅਪੀਿ ਕਰਿਾ

ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫਸਟ-ਟੀਅਰ ਜਟ੍ਜਬਉਨਲ (ਸ਼ਰਣ ਸਮਰਥਨ) ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿੇ:

• ਸ਼ਰਣ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰ਼ਿੀ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ 

• ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਣ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ ਹੈ

ਿੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰ਼ਿੀ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਰੋਕ ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਆਜਫਸ ਤੋਂ 

ਇਸ ਦੀ ਜਵਆਜਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਜਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਕਉਂ ਜਲਆ ਜਗਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 

ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਜਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। 

ਿੱਿ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਬਜਹਸ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪੱਿਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ।

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

• ਮਾਇਗ੍ੈਂਟ ਹੈਲਪ ਅਪੀਲ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਨ ਜਵੱਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ

• ਿੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਟ-ਟੀਅਰ ਜਟ੍ਜਬਊਨਲ (ਸ਼ਰਣ ਸਮਰਥਨ) ਜਵਿੇ ਮੌਜਿਕ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਈ 

ਅਸਾਇਲਮ ਸਪੋਰਟ ਅਪੀਲਸ ਪ੍ੋਿੈਕਟ (ASAP) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।  

www.asaproject.org

• ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਜਰਜਫਊਿੀ ਐਕਸ਼ਨ www.refugee-action.org.uk ਅਤੇ ਜਰਜਫਊਿੀ 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 ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

ਵਿੇਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.gov.uk/find-a-legal-adviser ਤੇ ਿਾਓ

ਵਿੇਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ www.gov.uk/appeal-first-tier-asylum-support-
tribunal 

http://www.asaproject.org
http://www.refugee-action.org.uk
http://www.refugeecouncil.org.uk
http://www.gov.uk/find-a-legal-adviser
http://www.gov.uk/appeal-first-tier-asylum-support-tribunal
http://www.gov.uk/appeal-first-tier-asylum-support-tribunal
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ਖੰਡ 2
ਮਹੱਤਿਪੂਰਿ ਸੰਗਠਿ

ਹੋਮ ਆਰਿਸ

ਹੋਮ ਆਰਿਸ ਕੀ ਹੈ? 

ਹੋਮ ਆਜਫਸ ਇਜਮਗ੍ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੀ਼ਿਾ, ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ, ਪੁਜਲਸ, ਅੱਗ ਅਤੇ ਬਿਾਉ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਮੁੱਿ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਭਾਗ 

ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਯੂਕੇ ਦੇ ਨਾਗਜਰਕ ਸੁਰੱਜਿਅਤ ਹਨ। ਹੋਮ ਆਜਫਸ ਦੇ ਉਸ ਿੇਤਰ ਨੂੰ 

ਯੂਕੇ ਵੀ਼ਿਾ ਅਤੇ ਇਜਮਗ੍ੇਸ਼ਨ (UKVI) ਬੁਲਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਸੱਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। 

ਮੈਂ ਹੋਮ ਆਰਿਸ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?

ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ UKVI ਦੇ ਇਜਮਗ੍ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੱਜਿਆ ਸੰਿਾਲਕ-ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਵਿਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ 

ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰਣ ਦਾਅਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਿਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੇ ਜਨਰਭਰ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ 

ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਜਵੱਿ ਆਉਣਗੇ ਿੋ ਜਕ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਣ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ UKVI, ਦਾ ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ, ਅਸਾਇਲਮ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਇੰਟੇਗ੍ੇਸ਼ਨ (RASI) 
ਸੰਿਾਲਕ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਵੱਿਰੇ ਜਹੱਸੇ ਦੁਆਰਾ ਜਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। 

RASI ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਕਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਾਪਤ ਹੋਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਨਗਰਾਨੀ 

ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਿੋ ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। RASI ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਜਕ ਸਾਡੇ 

ਜਰਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਪੁਸਜਤਕਾ ਜਵੱਿ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ 

ਿਰਾ ਉਤਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਹੋਮ ਆਰਿਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਹੋਮ ਆਜਫਸ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਕ 

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਾਤਾਂ ਜਵੱਿ ਜਕਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਮਰਥਨ 

ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਰੰਤਰ ਹੱਕਦਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਭਾਜਵਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਹੋਮ ਆਜਫਸ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਿੇ ਗਏ ਜਕਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨ਼ਿਰ-ਅੰਦਾਿ ਨਾ ਕਰੋ। ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਕ 

ਪੱਤਰ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਮਾਇਗ੍ੈਂਟ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਤੁਸੀਂ www.gov.uk ਤੇ ਿਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

http://www.gov.uk
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ਤੁਹਾਡਾ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਪਦ੍ਾਤਾ?

ਇੱਕ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਪਦ੍ਾਤਾ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?

ਇੱਕ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਦਾਤਾ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਜਲਆਂ ਨੂੰ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਰਿਰਿਾਵ 

ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਮ ਆਜਫਸ ਦੁਆਰਾ ਠੇਕਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਜਰਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਦਾਤਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 

ਵੱਿ-ਵੱਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ÃÕÅàñËºâ

À°µåð êÈðì, ïÅðÕôÅïð 
Áå¶ Ô¿ìðÃÅÇÂâ

ÇîâñËºâÃ Áå¶ çÅ 
ÂÆÃà ÁÅë ÇÂ³×ñËºâ

ç¼Öä

ò¶ñÃ

À°µåð ê¼Ûî

À°µåðÆ ÁÅïðñËºâ
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ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਪਦ੍ਾਤਾ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਵੱਿ ਹੇਠਾਂ ਜਦੱਤੀਆਂ ਿੀ਼ਿਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਿੋ ਇੱਕ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਦਾਤਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ:

• ਜਰਹਾਇਸ਼, ਫਰਨੀਿਰ, ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਉਪਯੋਜਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਰਿਾਵ ਕਰਨਾ

• ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਆਗਮਨ ਸੇਵਾ ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪੱਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਿਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਜਵੱਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਸਥਾਨਕ ਸਮੁਦਾਏ 

ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

• ਮਹੀਨੇ ਜਵੱਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ

• ਤੁਹਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਵਿਾਵਾ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਜਵੱਿ ਢੁਕਵੀਆਂ ਏਿੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ 

ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ

• ਼ਿਰੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਿਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ

• ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਜਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਜਕਜਰਆਵਾਂ ਦੀ ਜਵਆਜਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ 5 ਜਦਨਾਂ ਦੇ 

ਅੰਦਰ ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ

• ਸਮਾਿ-ਜਵਰੋਿੀ ਅਤੇ ਜਹੰਸਕ ਜਵਹਾਰ ਦਾ ਪ੍ਬੰਿਨ ਕਰਨਾ ਿੋ ਜਕ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਜਵੱਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

• ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਜਿਤ ਕਰਨਾ ਜਕ ਸਭ ਤੋਂ ਨ਼ਿਦੀਕ ਜਵੱਿ ਉਪਲਬਿ ਿੀਪੀ (ਡਾਕਟਰ) ਸਰਿਰੀ ਜਕੱਥੇ ਹੈ ਿਾਂ ਜਕਸੇ ਿੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ 

ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਜਵੱਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਜਕਤਸਕੀ ਜਬਮਾਰੀ ਹੈ

• ਜਰਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਿਣ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਿਭਾਲ ਦੀ ਜਨਸ਼ਜਿਤ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲ ਿਾਂ ਿਾਸ ਲੋੜ ਜਵੱਿ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਤੱਿ 

ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ

• ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਜਰਵਹਣ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਸੰਪੱਤੀ ਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹੋ

• ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਪੈਸੇ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਜਵੱਤੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਜਸਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਿੇ ਜਵਸਰਿਨ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਜਵੱਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਜਹਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਜਸਆਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 

0808 8010 503 ਤੇ, ਮਾਇਗ੍ੈਂਟ ਹੈਲਪ ਦੇ ਼ਿਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 

ਜਰਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਦਾਤਾ ਕੋਲ ਸਮੱਜਸਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਣਗੇ। ਵਿੇਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ‘ਸਮੱਲਸਆ ਦੀ ਲਿਪੋਿਟ ਕਿਨਾ ਅਤੇ 

ਲਸ਼ਕਾਇਤਾਂ’ ਨੂੰ ਦੇਿੋ। 

ਮੇਰਾ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਪਦ੍ਾਤਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਸਜਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਵੱਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਿਣਾ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਲੱਗੀਆਂ ਿੀ਼ਿਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਿਾਣ ਦਾ ਜਿਆਨ ਰੱਿਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  

ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਵਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਮਲਣ ਵਾਲੇ ਜਕਸੇ ਵੀ 

ਸਟਾਫ ਦੇ ਪ੍ਤੀ ਵੀ ਸਜਤਕਾਰਯੋਗ ਹੋਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ । 
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ਮਾਇਗ੍ੈਂਟ ਹੈਿਪ

ਮਾਇਗ੍ੈਂਟ ਹੈਿਪ ਕੀ ਹੈ?

ਮਾਇਗ੍ੈਂਟ ਹੈਲਪ ਹੋਮ ਆਜਫਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਐਡਵਾਇਸ, ਇਸ਼ੂ ਜਰਪੋਰਜਟੰਗ ਐਂਡ ਐਜਲਜਿਜਬਜਲਟੀ 

(AIRE) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੰਿਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਮਾਇਗ੍ੈਂਟ 

ਹੈਲਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਪਰਜਕਜਰਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮਾਰਗ-

ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਕੇ ਜਵੱਿ ਉਪਲਬਿ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਜਨਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਮਾਇਗ੍ੈਂਟ ਹੈਿਪ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ? 

ਮਾਇਗ੍ੈਂਟ ਹਲੈਪ ਜਵੱਤੀ ਸਮਰਥਨ, ਜਰਹਾਇਸ਼, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਅਤ ੇਹਰੋ ਸਵੇਾਵਾਂ ਤਕ ਪਹੁਿੰ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਜਵੱਿ ਤਹੁਾਡੀ 

ਮਦਦ ਕਰਗੇੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦ ੇਤਸੁੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਆੁਰਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁਦੰ ੇਹ।ੋ ਉਹ ਸ਼ਰਣ ਪਰਜਕਜਰਆ, ਤਹੁਾਡੀਆਂ ਸਮਰਥਨ ਹੱਕਦਾਰੀਆਂ 

ਅਤ ੇਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਜਵੱਿ ਤਹੁਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਣਗ ੇਜਕ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਣ ਇਟੰਰਜਵਊ ਤੋਂ 

ਪਜਹਲਾਂ ਹਰੋ ਲਾ਼ਿਮੀ ਸਵੇਾਵਾਂ (ਜਸਹਤ ਦਿੇਭਾਲ ਅਤ ੇਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਸਮਤੇ) ਤਕ ਪਹੁਿੰ ਜਕਵੇਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ 

ਮਾਇਗ੍ੈਂਟ ਹੈਲਪ ਦੀ ਮੁਫਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਵੱਿ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਵਜਸ਼ਆਂ ਜਵੱਿ ਉਹ 

ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• ਸ਼ਰਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ

• ਜਵੱਤੀ ਸਮਰਥਨ

• ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਾ

• ਸ਼ਰਣ ਪਰਜਕਜਰਆਵਾਂ

• ਜਸਹਤ-ਦੇਿਭਾਲ ਤਕ ਪਹੁੰਿ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ

• ਜਰਹਾਇਸ਼ ਸਮਰਥਨ

• ਜਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸ਼ਰਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਜਸਆਵਾਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਜਵਅਸਤ ਹੋ 

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਿਵਾਬ ਦੇਣ ਜਵੱਿ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੀਰਿ ਰੱਿੋ ਅਤੇ 

ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਿਵਾਬ ਜਦੱਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। 

ਮਾਇਗ੍ੈਂਟ ਹੈਲਪ ਜਵੱਤੀ ਅਤੇ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਸ਼ਰਣ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਅਰ਼ਿੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਨ ਜਵੱਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ 

ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ASF1 ਵਿੋਂ ਿਾਜਣਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਣਗੇ ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮ ਆਜਫਸ ਨੂੰ ਹਲਾਤ ਜਵੱਿ ਤਬਦੀਲੀ 

ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਮਾਇਗ੍ੈਂਟ ਹੈਲਪ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਿਾਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪ੍ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 

ਜਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਿ ਜਕਵੇਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ www.gov.uk/find-a-legal-adviser ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ 

ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਈ ਿੋਿ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਦਾਤਾ, ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਦਾਤਾ, ਹੋਮ ਆਜਫਸ ਿਾਂ ਿੁਦ ਮਾਇਗ੍ੈਂਟ ਹੈਲਪ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨਾ 

ਿਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਇਗ੍ੈਂਟ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 

ਵੀ ਸਮੱਜਸਆਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਇਗ੍ੈਂਟ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ 

ਵਿੇਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਸਮੱਲਸਆ ਦੀ ਲਿਪੋਿਟ ਕਿਨਾ ਅਤੇ ਲਸ਼ਕਾਇਤਾਂ’ ਜਵੱਿ ਪਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

http://www.gov.uk/find-a-legal-adviser
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ਮਾਇਗ੍ੈਂਟ ਹੈਿਪ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ? 

• ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਗ੍ੈਂਟ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਿਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਪਲਬਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਮ ਆਜਫਸ ਦਸਤਾਵੇ਼ਿਾਂ 

ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਸੰਜਿਆਵਾਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋ।

• ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਨਰਿਾਰਤ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੇ ਹਾ਼ਿਰ ਹੋਵੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ 

ਸਬੰਿਤ ਜਕਸੇ ਵੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਾਂ ਦਸਤਾਵੇ਼ਿਾਂ ਨੂੰ ਲਓ। 

• ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਦੋਸਤਾਂ ਿਾਂ ਪਜਰਵਾਰ ਦੀ ਬਿਾਏ ਿਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਜਨਿੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਇਗ੍ੈਂਟ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਿੰਤਾ 

ਨਾ ਕਰੋ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇ਼ਿੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਉਪਲਬਿ ਹੋਣਗੇ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਇਗ੍ੈਂਟ ਹੈਲਪ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਿਾਂ ਜਕਸੇ ਬੈਠਕ ਜਵੱਿ ਹਾ਼ਿਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਜਕ 

ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਜਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕੇ। 

• ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਵਾਬ ਜਦਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਜਵੱਿ 

ਜਸਿਲਾਈ ਪ੍ਾਪਤ ਹੈ ਿੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਛਜਗੱਛ ਜਵੱਿ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

• ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ ਵਾਂਗ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਜਵਆਂ ਜਵੱਿ ਜਕਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਰੱਿੋ। 

• ਮਾਇਗ੍ੈਂਟ ਹੈਲਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਿੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਿੁਲਾਸਾ ਉਦੋਂ ਤਕ 

ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਿਦੋਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਵ ਰ਼ਿਾਮੰਦੀ ਪ੍ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ।

• ਮਾਇਗ੍ੈਂਟ ਹੈਲਪ ਅਪਮਾਨਿਨਕ, ਿਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਿਾਂ ਆਕ੍ਾਮਕ ਰਵੱਈਆ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 

ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਨਮਰਤਾ ਅਤੇ ਸਜਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਹਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਤੀ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰੋ।

ਮਾਇਗ੍ੈਂਟ ਹੈਿਪ ਿਾਿ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਾ

ਵਿੇਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ 10 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਵੱਿ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀ ਸਲਾਹ ਮਾਇਗ੍ੈਂਟ ਹੈਲਪ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ  

www.migranthelpuk.org ਤੇ ਉਪਲਬਿ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਦੱਤੇ ਤਰੀਜਕਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

ਫੋਨ: 0808 8010 503

ਈਮੇਲ: as@migranthelpuk.org

ਪਤਾ:  Migrant Help 
Charlton House 
Dour Street 
Dover 
CT16 1AT

http://www.migranthelpuk.org
mailto:as%40migranthelpuk.org?subject=
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ਖੰਡ 3
ਸਮੱਰਸਆ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਕਰਿਾ ਅਤੇ ਰਸ਼ਕਾਇਤਾਂ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਰਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਲਸਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਪੈਕ ਲਵਚਲੇ ਲਕਸੇ ਵੀ 

ਸੰਗਠਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ 

ਮਾਇਗ੍ੈਂਿ ਹੈਲਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਿਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਜਸਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਿਾਂ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਰੰਤਰ 

ਹੱਕਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਭਾਜਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਿਾਣਦੇ ਹੋਏ ਸੁਜਵਿਾਿਨਕ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਕ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ 

ਹਰ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਲਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਜਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿਾਂਿ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਰਪੋਰਟ 

ਕੀਤੇ ਕਸੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕਸੂਰ ਦੀ ਸ਼੍ੇਣੀ ਤੇ ਜਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜਨਸ਼ਜਿਤ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। 

ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨੂੰ ਿੰਡ ‘‘ਮੁਿੰਮਤਾਂ ਅਤੇ ਿਖਿਖਾਿ’ ਜਵੱਿ ਪਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਕਸੂਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਮਾਇਗ੍ੈਂਟ ਹੈਿਪ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੱਜਸਆ ਨੂੰ 

ਅੱਗੇ ਵਿਾਉਣਗੇ। 

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਕ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਿਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਫੀਡਬੈਕ 

ਅਤੇ ਜਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਿਾਰਣ ਜਵੱਿ 

ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਤੁਹਾਿੰੂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਸਬੰਿ ਰਿੱਚ ਮਾਇਗ੍ੈਂਟ ਹੈਿਪ ਿਾਿ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

ਰਖਰਖਾਿ ਸਮੱਰਸਆਿਾਂ – ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਣ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਜਸਆਵਾਂ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੋਿਨ 

ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਣਗੇ। 

ਮਦਦ ਿਈ ਬੇਿਤੀਆਂ – ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਜਰਵਾਰ ਦੀ ਜਸਹਤ ਿਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਪ੍ਤੀ ਕੋਈ 

ਿੋਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਿੇ ਪ੍ਤੀ ਸੰਜਦਗਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਘਰੇਲੂ ਜਹੰਸਾ, ਜਲੰਗੀ ਛੇੜਛਾੜ ਿਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਸਮਾਿ-ਜਵਰੋਿੀ ਰਵੱਈਏ, 

ਗਰੀਬੀ ਿਾਂ ਬੇਘਰ ਿਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਅੱਤਵਾਦ ਿਾਂ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਰਣ ਭੁਗਤਾਿ ਸਮੱਰਸਆਿਾਂ – ਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਗੁੰਮ ਿਾਂ ਿੋਰੀ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਪਨ ਭੁੱਲ ਿਾਂਦੇ ਹੋ, ਗਲਤ 

ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਆਪਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ  

ਗੱਲ ਕਰਣਗੇ। 

ਰਸ਼ਕਾਇਤਾਂ – ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਗ੍ੈਂਟ ਹੈਲਪ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਦਾਤਾ, ਸ਼ਰਣ ਸਮਰਥਨ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਦਾਤਾ ਿਾਂ ਹੋਮ ਆਜਫਸ 

ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਿ ਜਵੱਿ ਕੋਈ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਿਾਹੁੰਦੇ ਹੋ

ਿੀਡਬੈਕ – ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਉਪਲਬਿ ਸਮਰਥਨ ਜਵੱਿ ਜਨਰੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਿਾਰ ਕਰਨ ਲਈ। 

ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਗ੍ੈਂਟ ਹੈਲਪ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਦਾਤਾ, ਸ਼ਰਣ ਸਮਰਥਨ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਦਾਤਾ ਿਾਂ ਹੋਮ ਆਜਫਸ ਦੁਆਰਾ 

ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਉਜਿਤ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਟੱਪਣੀਆਂ 

ਪਾਜਰਤ ਕਰਣਗੇ।

ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, 0808 8010 503 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਿਾਂ ਮਾਇਗ੍ੈਂਟ ਹੈਲਪ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਿਾਂ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਮ 

ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਮੱਜਸਆ ਨੂੰ ਜਸੱਿਾ ਮਾਇਗ੍ੈਂਟ ਹੈਲਪ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਿਾਂ ਉਹ ਯਕੀਨੀ 

http://www.migranthelpuk.org
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ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਕ ਸਬੰਿਤ ਪ੍ਦਾਤਾ ਇਸ ਨਾਲ ਜਵਹਾਰ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਣਗੇ 

ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਜਕੰਨੀ ਤੇ਼ਿੀ ਨਾਲ ਸਮੱਜਸਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਮਾਇਗ੍ੈਂਟ ਹੈਲਪ 5 ਕੰਮਕਾਿੀ ਜਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਿਦੀ ਹੈ। ਿੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਇਗ੍ੈਂਟ ਹੈਲਪ 

ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਮ ਆਜਫਸ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਭੇਿਣਗੇ।

ਮੈਂ ਹੋਮ ਆਰਿਸ ਿੰੂ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਰਕਿੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ? 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸੱਿਾ ਹੋਮ ਆਜਫਸ ਨੂੰ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿੇ:

• ਤੁਸੀਂ ਪਜਹਲਾਂ ਹੀ ਮਾਇਗ੍ੈਂਟ ਹੈਲਪ ਦੇ ਼ਿਰੀਏ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਿੁੱਕੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਤੀਿੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਿਾਂ

• ਤੁਹਾਡੀ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਗ੍ੈਂਟ ਹੈਲਪ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਜਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ

ਿੇ ਹੋਮ ਆਜਫਸ ਅਜਿਹੀ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿੋ ਜਕ ਮਾਇਗ੍ੈਂਟ ਹੈਲਪ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 

ਮਾਇਗ੍ੈਂਟ ਹੈਲਪ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਿਾਵੇਗਾ।

ਹੋਮ ਆਜਫਸ ਨੂੰ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ:

ਆਪਣੀ ਜਸ਼ਕਾਇਤ complaints@homeoffice.gov.uk ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਕਰੋ ਿਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਜਲੱਿੋ: 

Complaints Allocation Hub 
Customer Correspondence Hub 
7th Floor Lunar House 
40 Wellesley Road 
Croydon 
CR9 2BY 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਜਵੱਿ ਜਨਮਨਜਲਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਿਾਹੀਦੇ ਹਨ:

1. ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ, ਤਾਂ ਜਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕੀਏ

2. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਮ ਆਜਫਸ ਹਵਾਲਾ ਸੰਜਿਆਵਾਂ, ਤਾਂ ਜਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕੀਏ

3. ਸਜਮਆਂ, ਜਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵੇਰਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ

4. ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਲਈ ਉਸ ਜਕਸੇ ਵੀ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਮ/ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸੰਜਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਿਾਣਦੇ ਹੋ

5. ਘਟਨਾ ਦੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਿੇ ਉਜਿਤ ਹੋਵੇ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਾਪਤੀ-ਰਸੀਦ ਭੇਿਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 20 ਕੰਮਕਾਿੀ ਜਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਾਂਿ 

ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਿਦੇ ਹਾਂ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 

ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਨਾਲ ਜਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਜਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਜਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

mailto:complaints%40homeoffice.gov.uk?subject=
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ਸਾਡੇ ਪਦ੍ਾਤਾਿਾਂ ਕੋਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਰਹਾਇਸ਼ਾਂ ਹਿ।  
ਤੁਸੀਂ ਇਿ੍ਹ ਾਂ ਰਿੱਚੋਂ ਰਕਸੇ ਇੱਕ ਰਿੱਚ ਰਰਹ ਰਹੇ ਹੋਿੋਗੇ: 

ਅਿੱਗ ਰਰਹਾਇਸ਼

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਜਰਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਲਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਿਾਂ 

ਮਕਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਜਰਵਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਿੁਦ ਦੀਆਂ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨਘਰ ਦੀਆਂ ਸੁਜਵਿਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ 

ਜਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਣਗੇ। 

ਹਾਊਸ ਇਿ ਮਿਟੀਪਿ ਓਰਕਉਪੇਸ਼ਿ (HMO) 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਸਦੱਸ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਸੁਜਵਿਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਆਰੇ ਜਵਅਕਤੀਆਂ, ਬੱਜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਬਨਾਂ ਵਾਲੇ ਿੋਜੜਆਂ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਇਕੱਲੇ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਮਾਜਪਆਂ ਦੁਆਰਾ 

ਜਲਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ HMO ਜਵੱਿ 5 ਲੋਕਾਂ ਜਪੱਛੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਇਸ਼ਨਾਨਘਰ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ। 

ਕਈ HMO ਸਥਾਨਕ ਪਜਰਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਨਕਲ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ 

ਿੇਤਰ ਜਵੱਿ ਦਰਸਾਇਆ ਿਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਕਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਪਜਰਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਿਾਰਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਕ 

ਉੱਥੇ ਜਕੰਨੇ ਲੋਕ ਰਜਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
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ਰਿਯਮ ਅਤੇ ਰਦਸ਼ਾ-ਰਿਰਦੇਸ਼

ਉਸ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਜਵੱਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਵਸਜਥਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਜਵੱਿ ਤੁਸੀਂ ਰਜਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 

ਲਈ, ਇੱਥੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਅਸਾਨ ਜਨਯਮ ਅਤੇ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਰਦੇਸ਼ ਜਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

ਇਹ ਕਰੋ:

• ਆਪਣੀ ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਜਿਆ ਬਾਰੇ ਸਿੇਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਆਨ ਨਾਲ ਜਵਹਾਰ ਕਰੋ

• ਜਿਨਸੀ, ਜਲੰਗ, ਜਲੰਗ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਿਾਤ, ਨੈਜਤਕਤਾ, ਭਾਸ਼ਾ, ਰਾਸਟਰੀਅਤਾ, ਿਰਮ, ਅਪਾਹਿਤਾ 

ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਜਬਨਾਂ ਘਰ ਦੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਸਦੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਤਕਾਰ ਨਾਲ ਜਵਹਾਰ ਕਰੋ 

• ਹੋਰ ਜਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਨਮਰ ਅਤੇ ਸਜਤਕਾਰਯੋਗ ਢੰਗ ਜਵੱਿ  

ਜਕਜਰਆ ਕਰੋ 

• ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਰੰਮਤਾਂ ਿਾਂ ਰਿਰਿਾਵ ਦੀਆਂ ਸਮੱਜਸਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ  

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਇਗ੍ੈਂਟ ਹੈਲਪ ਨੂੰ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰੋ

• ਿੇ ਜਕਸੇ ਸੰਪੱਤੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਨਿੀ ਿੀ਼ਿਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਜਵੱਿ ਰੱਿੋ 

• ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਇਲਟ ਨੂੰ ਫਲਸ਼ ਕਰੋ, ਪਰ ਬੱਿੇ ਦੇ ਵਾਇਪਸ ਿਾਂ ਸੈਜਨਟਰੀ ਪ੍ੋਡਕਟਸ ਵਾਂਗ 

ਦੀਆਂ ਿੀ਼ਿਾਂ ਨੂੰ ਫਲਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ 

• ਜਰਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਨਮੇਤ ਅਿਾਰ ਤ ੇਸਾਫ ਕਰ ੋਅਤ ੇਅਨਸੁਜੂਿਤ ਇਕੱਤਰਨ ਜਦਨ ਲਈ ਕਿਰ ੇਵਾਲ ੇਡੱਜਬਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਲਿਾਓ 

• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਜਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪੱਤੀ ਫਫੂੰਦ ਿਾਂ ਸਲਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾਦਾਰ ਹੈ 

• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਜਕ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਦਰਵਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾਇਆ ਿਾਂਦਾ 

ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਇਹ ਿਾ ਕਰੋ:

• ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਮਿਾਉਣਾ, ਿਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਿੇ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵਿੇ ਦੇ ਜਵਿਕਾਰ

• ਜਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਸਗਰਟ ਪੀਣਾ 

• ਪਾਲਤੂ ਿਾਨਵਰਾਂ ਿਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਿਣਾ

• ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਜਹਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਦੇਣਾ

• ਸੰਪੱਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਿਾਉਣਾ 

• ਭੋਿਨ ਿਾਂ ਹੋਰ ਜਵਅਰਥ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਸੰਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣਾ

• ਸੰਪੱਤੀ ਿਾਂ ਜਬਿਲੀ ਜਵੱਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਿਾਂ ਮੁਰੰਮਤਾਂ ਕਰਨਾ

• ਿੂੰਏ ਦੇ ਅਲਾਰਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ 

• ਪਜਰਸਰਾਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਰੱਿਣਾ ਿਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ 

• ਿਾਣ-ਬੁੱਝਕੇ ਹੋਰ ਜਕਰਾਇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ

• ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਰਵੱਈਏ ਿਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ

• ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਿੋਲ੍ਹਣਾ
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ਰਰਹਾਇਸ਼ ਰਿੱਚ ਉਮੀਦ ਕਰਿ  
ਿਾਿੀਆਂ ਚੀਜਾਂ

ਹੇਠਾਂ ਰਦੱਤੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਿੰੂ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਰਿੱਚ ਪਦ੍ਾਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।  
ਜੇ ਇਿ੍ਹ ਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਰਿਚੋਂ ਕੋਈ ਿੀ ਚੀਜ ਉਪਿਬਿ ਿਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟੁੱ ਟੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਇਗ੍ੈਂਟ ਹੈਿਪ 
ਿਾਿ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਇਸ਼ਿਾਿਘਰ 
(ਬਾਥਰੂਮ)

• ਇੱਕ ਵਾਟਰਪਰੂਫ ਕਵਜਰੰਗ ਸਮੇਤ ਬਾਥ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਸ਼ਾਵਰ ਿੇ ਉਜਿਤ 

ਹੋਵੇ (ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਪਰਦੇ)

• ਵਾਸ਼ ਬੇਜਸਨ 

• ਟਾਇਲਟ

ਰਸੋਈ • ਕੂਕਰ ਿਾਂ ਓਵਨ ਅਤੇ ਹੋਬ

• ਮਾਇਕ੍ੋਵੇਵ

• ਬਰਤਨ ਅਤੇ ਭਾਂਡੇ

• ਿਾਕੂ-ਛੁਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ੋਕਰੀ

• ਕੱਪਬੋਰਡ

• ਭੋਿਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਿੇਤਰ 

• ਸਵੱਛ ਵਰਕਟਾਪ ਅਤੇ ਫਰਸ਼ ਦੀ 

ਕਵਜਰੰਗ 

• ਜਸੰਕ

• ਫਜਰੱਿ ਅਤੇ ਫ੍ੀ਼ਿਰ

• ਝਾੜੂ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਫਰਸ਼ 

ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪ

• ਡਸਟਪੈਨ ਅਤੇ ਬੁਰਸ਼

• ਪੋਿਾ

ਸੌਣ ਿਾਿੇ ਕਮਰੇ • ਜਵਅਕਤੀ ਲਈ ਉਜਿਤ ਬੈਡ (ਜਸੰਗਲ ਿਾਂ ਡਬਲ ਬੈਡ)

• 1 ਅਲਮਾਰੀ ਪ੍ਤੀ ਕਮਰਾ ਿਾਂ 1 ਪ੍ਤੀ ਕੁਆਰਾ ਜਵਅਕਤੀ ਿਦੋਂ 

ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ

• 1 ਕੱਪੜੇ ਰੱਿਣ ਵਾਲੀ ਅਲਮਾਰੀ ਪ੍ਤੀ ਕਮਰਾ ਿਾਂ 1 ਪ੍ਤੀ ਕੁਆਰਾ 

ਜਵਅਕਤੀ ਿਦੋਂ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 

ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ
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ਭੋਜਿ ਕਰਿ ਿਾਿਾ ਸਥਾਿ (ਡਾਈਰਿੰਗ) 
ਅਤੇ ਬੈਠਕ (ਰਿਰਿੰਗ)

• ਮੇਿ

• 1 ਭੋਿਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਤੀ ਜਵਅਕਤੀ

• 1 ਹੱਥੇਦਾਰ ਕੁਰਸੀ ਿਾਂ ਸੋਫੇ ਦੀ ਸੀਟ ਪ੍ਤੀ ਜਵਅਕਤੀ

ਸੁਰਿਿਾਿਾਂ • ਤਾ਼ਿੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤਕ ਉਜਿਤ ਪਹੁੰਿ

• ਕੱਪੜੇ ਿੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਜਵਿਾਵਾਂ ਤਕ ਉਜਿਤ ਪਹੁੰਿ (ਜਿਵੇਂ ਜਕ 

ਵਾਜਸ਼ੰਗ ਮਸ਼ੀਨ)

• ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ ਏਅਰਰ ਿਾਂ ਕੱਪੜੇ ਸੁਕਣੇ ਪਾਉਣ 

ਵਾਲੀ ਰੱਸੀ

• ਕੱਪੜੇ ਪ੍ੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕੱਪਜੜਆਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ੈਸ

• ਕੋਟ ਅਤੇ ਉੱਿੀ ਕੁਰਸੀ ਸਮੇਤ, ਬੱਿੇ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 

ਉਪਕਰਣ ਿੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਜਿਆਂ 

ਲਈ ਕੀਰਮ-ਰਜਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਪਕਰਣ

• ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਿਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਰਦੇ ਿਾਂ ਬਲਾਇੰਡਾਂ ਵਾਂਗ 

ਦੇ ਉਪਕਰਣ, ਿਾਂ ਡ੍ਾਫਟ

• ਿੂੰਏ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਕਸਾਇਡ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿੰਤਰ:  

ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਜਵੱਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿੂੰਏ ਦੇ ਅਲਾਰਮ 

(ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਵਿੋਂ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ 

ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਕਸਾਇਡ ਅਲਾਰਮ (ਠੋਸ 

ਇੰਿਣ ਿਾਂ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਜਵੱਿ) ਦਾ 

ਲਜਗਆ ਹੋਣਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ
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ਰਰਹਾਇਸ਼ ਪਦ੍ਾਤਾ ਿੰੂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਿਿੀਂ ਰਿਜੀ ਚੱਦਰ ਪਦ੍ਾਿ ਕਰਿ ਦੀ ਿੀ ਿੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪੱਤੀ ਰਿੱਚ ਚਿੇ 
ਜਾਂਦੇ ਹੋ।

ਇਸ਼ਿਾਿ ਿਾਿਾ ਤੋਿੀਆ

2 (ਪ੍ਤੀ ਜਵਅਕਤੀ)

ਿੇਸ ਿਿਾਿੈਿਸ

2 (ਪ੍ਤੀ ਜਵਅਕਤੀ)

ਚੱਦਰਾਂ

2 (ਪ੍ਤੀ ਜਵਅਕਤੀ)

ਕੰਬਿ ਅਤੇ ਰਜਾਈ

2 / 1 (ਪ੍ਤੀ ਜਵਅਕਤੀ)

ਹੱਥ ਦੇ ਤੋਿੀਏ

2 (ਪ੍ਤੀ ਜਵਅਕਤੀ)

ਚਾਹ ਿਾਿੇ ਤੋਿੀਏ

1 (ਪ੍ਤੀ ਜਵਅਕਤੀ)

ਰਸਰ੍ਹਾਣੇ ਅਤੇ ਉਛਾੜ

ਹਰੇਕ 2 (ਪ੍ਤੀ ਜਵਅਕਤੀ)

ਰਜਾਈ ਦੇ ਉਛਾੜ

2 (ਪ੍ਤੀ ਜਵਅਕਤੀ)

ਿਾਿੂ ਚੀਜਾਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਿੂ ਿੀ਼ਿਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਿਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ 

ਜਰਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਦਾਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਿੀ਼ਿਾਂ ਲਈ ਿਵਾਬਦੇਹੀ ਿਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੁੱਕ ਕੇ ਜਲਿਾਉਣ ਵਾਲੇ 

ਹੀਟਰਾਂ ਦੀ ਆਜਗਆ ਨਹੀਂ ਜਦੱਤੀ ਿਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਕਸੇ ਵੀ ਅਸੁਰੱਜਿਅਤ ਿਾਂ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਿਾਂ ਸਮਾਨ ਦਾ 

ਜਨਪਟਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਕਹਾ ਿਾਵੇਗਾ।

ਕੁਝ ਆਮ ਿੀ਼ਿਾਂ ਿੋ ਪ੍ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:

• ਫੋਨ

• ਟੈਲੀਜਵ਼ਿਨ/ਟੀਵੀ

• ਬ੍ਾਡਬੈਂਡ/ਵਾਈਫਾਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ

• ਵੈਜਕਉਮ ਕਲੀਨਰ
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ਸਹੂਿਤਾਂ

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੈਸ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜਬਿਲੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਹੌਲ ਬਾਰੇ ਿਾਣੂ ਹੋਵੋ ਅਤੇ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਤੇ ਨ਼ਿਰ ਰੱਿੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਊਜਸੰਗ ਅਜਿਕਾਰੀ 

ਵਲੋਂ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ ਜਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਜਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਹੀਜਟੰਗ ਦਾ 

ਸੰਿਾਲਨ ਜਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਬਿਲੀ ਦੇ ਜਟ੍ਪ ਵਾਲੇ ਸਜਵੱਿ ਜਕੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ 

ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰਤੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲਣਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ। 

ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਮਜਹਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਸ ਲਈ 

0800 111 999 ਤੇ ਿਾਂ ਉੱਤਰੀ ਆਯਰਲੈਂਡ ਲਈ 0800 002 001 ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਗ੍ਡ 

ਗੈਸ ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਇਗ੍ੈਂਟ ਹੈਲਪ ਨੂੰ 

ਸਮੱਜਸਆ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰੋ।

ਸੰਪੱਤੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀਆਂ ਿਾਂਿਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਉਜਿਤ ਅਤੇ 

ਸੁਰੱਜਿਅਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਜਕਸੇ ਵੀ ਿਰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੀਨੇ 

ਜਵੱਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਿਾਂਿ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਾਂਿਾਂ ਦੀ ਜਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਜਦਨਾਂ ਦਾ ਨੋਜਟਸ ਜਦੱਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪੱਤੀ ਤੇ ਮੌਿੂਦ ਹੋ 

ਸਕੋ। ਪ੍ਦਾਤਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਿਾਂਿ ਕਰੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? 

ਿਾਂਿਕਰਤਾ ਸੰਪੱਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਿਰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਿਾਂਿ ਕਰੇਗਾ। 

ਿੇ ਿਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਜਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਜਕਸੇ ਵੀ ਿਰਾਬੀਆਂ ਵੱਲ ਜਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਿਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿੋ ਜਕ ਿਾਂਿਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ 

ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਜਾਂਚ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? 

ਸੰਪੱਤੀ ਦੀਆਂ ਿਾਂਿਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਮਹੀਨੇ ਜਵੱਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 

ਸੰਿਾਲਨ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। UKVI ਿਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪਜਰਸ਼ਦ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਵਅਕਤੀ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਾਂਿ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਦਾਤਾ ਕੁਝ ਿਾਸ ਮਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਰਕਸੇ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਰਕਿੇਂ ਕਰਾਂ? 

ਸੰਪੱਤੀ ਦੀਆਂ ਿਰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਇਗ੍ੈਂਟ ਹੈਲਪ ਨੂੰ ਜਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਰਕਾਰਡ ਅਤੇ ਠੀਕ 

ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕੇ। ਜਰਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਦਾਤਾ ਜਨਰਿਾਰਤ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਜਕਸੇ ਿਰਾਬੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਭਾਜਵਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਰਿਾਰਤ ਿਾਂਿ ਹੋਣ ਤਕ 

ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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ਰਰਹਾਇਸ਼ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ 

ਤੁਹਾਡੇ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਦਾਤਾ ਕੋਲ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਨਕਲੀ ਿਾਂ ਮਾਸਟਰ ਿਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਰੱਜਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੰਡਾਰਨ 

ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਹਲਾਤਾਂ ਜਵੱਿ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਿੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਰੰਮਤਾਂ ਅਤੇ ਿਾਂਿਾਂ ਲਈ ਸੰਪੱਤੀ ਤਕ ਪਹੁੰਿ 

ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ।

ਿੇ ਮੁਰੰਮਤਾਂ ਿਾਂ ਨੇਮਤ ਰਿਰਿਾਵ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਤੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਜਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ,  

ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਰਿਾਵ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੰਪੱਤੀ ਤਕ ਪਹੁੰਿ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਿੂਦ ਰਜਹਣ ਦਾ ਇੰਤ਼ਿਾਮ ਕਰਨਾ 

ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਿੇ ਅਿਾਨਕ ਹੀ ਼ਿਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ 

ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਿੋ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਨਰਿਾਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਿਾਰਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ  

ਸੰਪੱਤੀ ਜਵੱਿ ਮੌਿੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਦਾਤਾ ਫੇਰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਿਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਪੱਤੀ ਤਕ  

ਪਹੁੰਿ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁਰੰਮਤਾਂ ਅਤੇ ਰਖਰਖਾਿ

ਜਰਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਦਾਤਾ ਸਮੱਜਸਆ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਤੇ ਜਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਰਿਾਰਤ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ 

ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਕਸੇ ਵੀ ਿਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਜਦੱਤੀ ਸਾਰਨੀ 

ਿਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਵਰਗੀਕਰਨਾਂ, ਪ੍ਤੀਜਕਜਰਆ ਸਜਮਆਂ ਅਤੇ ਿਰਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ 

ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੀ ਜਵਆਜਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਰਿਾਵ ਵਰਗੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਪਤਾ  

ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਾਂ ਿੇ ਜਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਿਰਾਬੀ ਨੂੰ ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਇਗ੍ੈਂਟ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਖਰਖਾਿ 
ਿਰਗੀਕਰਿ

ਮਤਿਬ ਪਤ੍ੀਰਕਰਰਆ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ

 ਸ਼੍ੇਣੀ 1 ਅਜਿਹੀ ਿਰਾਬੀ ਜਿਸ ਦਾ 

ਤੁਹਾਡੀ ਜਸਹਤ, ਸੁਰੱਜਿਆ ਿਾਂ 

ਜਹਫਾ਼ਿਤ, ਿਾਂ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ 

ਜਕਸੇ ਼ਿਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ 

ਿਾਂ ਹਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਤੀ ਿੋਿਮ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ, ਿਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਦੀ 

ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਪ੍ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਰਿਰਿਾਵ ਦੀ 

ਸਮੱਜਸਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੇ 4 
ਘੰਰਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਾਂਿ ਕਰਨ 

ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਿਾਂ 

ਅਸਥਾਈ ਜਵਕਲਜਪਕ ਜਰਹਾਇਸ਼ 

ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਰੰਤਰ 

ਸੁਜਵਿਾ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ

• ਗੈਰ ਦਾ ਜਰਸਾਵ

• ਹੜ ਆਉਣਾ

• ਸੰਰਿਨਾਤਮਕ ਅਸਜਥਰਤਾ

• ਜਕਸੇ ਵੀ ਮੁੱਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ 

ਕੀਤੀ ਗਈ

• ਅੱਗ ਸਬੰਿੀ ਨਸ਼ਟਤਾ

 ਸ਼੍ੇਣੀ 2 ਅਜਿਹੀ ਿਰਾਬੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਤੁਹਾਡੀ ਜਸਹਤ, ਸੁਰੱਜਿਆ ਿਾਂ 

ਜਹਫਾ਼ਿਤ ਤੇ ਪ੍ਤੀਕੂਲ ਪ੍ਭਾਵ ਪੈ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਪੱਤੀ 

ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 

ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਭਾਵ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ

ਸੁਰੱਰਖਅਤ ਕਰਿ ਿਈ 24 ਘੰਟੇ, 
5 ਕੰਮਕਾਜੀ ਰਦਿ ਇੱਕ ਸਥਾਈ 

ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਿੇ ਪ੍ਦਾਤਾ 

24 ਘੰਜਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਰਹਾਇਸ਼ 

ਨੂੰ ਸੁਰੱਜਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ 

ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸਥਾਈ ਜਵਕਲਜਪਕ 

ਜਰਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ 

ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ

• ਕੋਈ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ

• ਹੀਜਟੰਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ 

• ਕੋਈ ਜਬਿਲਈ ਊਰਿਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

• ਕੋਈ ਵੀ ਿੂੰਏ ਿਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਅਲਾਰਮ 

ਨਹੀਂ ਿੱਲ ਰਹੇ ਹਨ

• ਕੀਟ ਸੰਕ੍ਮਣ ਿੋ ਜਸਹਤ ਅਤੇ 

ਸੁਰੱਜਿਆ ਦੇ ਪ੍ਤੀ ਗੰਭੀਰ ਿਤਰੇ ਪੇਸ਼ 

ਕਰਦੇ ਹਨ 
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ਰਖਰਖਾਿ 
ਿਰਗੀਕਰਿ

ਮਤਿਬ ਪਤ੍ੀਰਕਰਰਆ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ

 ਸ਼੍ੇਣੀ 3 ਇੱਕ ਿਰਾਬੀ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 

ਅਰਾਮ ਅਤੇ ਸੁਜਵਿਾ ਤੇ 

ਪ੍ਤੀਕੂਲ ਪ੍ਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਿਾਂ 

ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਣ ਦੀ 

ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਿਾਂ ਸੰਪੱਤੀ 

ਦੀ ਅਗੇਰੀ ਨਸ਼ਟਤਾ ਹੋਣ ਜਵੱਿ 

ਜਸੱਟਾ ਜਨਕਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੋਿਨ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ

21 ਕੰਮਕਾਜੀ ਰਦਿ • ਪੇਂਟ ਦੀ ਪਰਤ ਉਤਰਣਾ

• ਸਲਾਭ ਅਤੇ ਫਫੂੰਦ ਦੇ ਵਾਿੇ ਦੇ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤ

• ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋਈ ਕੰਿ ਅਤੇ 

ਫਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਟਾਇਲਾਂ

• ਹੋਰ ਕੀਟ ਸੰਕ੍ਮਣ

ਿਾਿੂ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਰਖਆ 

ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਜਵੱਿ ਇੱਕ ਿੂੰਏ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਸੰਪੱਤੀ ਜਵੱਿ 

ਅੱਗ ਲੱਗ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਿੂੰਆਂ ਅਲਾਰਮ ਨੂੰ ਿਲਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਉੱਿੀ ਲਗਾਤਾਰ 

'ਬੀਪ' ਦੀ ਅਵਾ਼ਿ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਰ ਮਿਾਵੇਗਾ। 

ਅੱਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਜਰਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ:

> ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਅਤੇ ਜਕਸੇ ਸੁਰੱਜਿਅਤ ਸਥਾਨ ਤੇ ਿਾਣਾ

> ਜਨਿੀ ਿੀ਼ਿਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਰੁਕਣਾ

> ਨ਼ਿਦੀਕੀ ਸੁਰੱਜਿਅਤ ਜਨਕਾਸੀ ਦੁਆਰਾ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ

> 999 ਤੇ ਅੱਗ ਅਤੇ ਬਿਾਵ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸੂਜਿਤ ਕਰਨਾ

ਿੂੰਏ ਦੇ ਅਲਾਰਮ ਤੋਂ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਢੋ ਜਕਉਂਜਕ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿੀਵਨ ਿਤਰੇ ਜਵੱਿ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਿੂੰਏ ਦਾ ਪਤਾ 

ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿੰਤਰ ਦੀ ਉਦੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਿਾਂਿ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ ਿਦੋਂ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਿਾਂਿ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਿੇ ਅਲਾਰਮ ਇੱਕ 

ਰੁੱਕ-ਰੁੱਕ ਕੇ 'ਬੀਪ' ਦੀ ਅਵਾ਼ਿ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਕ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਜਦੱਤੇ ਿਾਣ ਦੀ 

ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਇਗ੍ੈਂਟ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਜਦੱਤੇ ਿਾਣ ਲਈ ਕਹੋ।

ਸਿਾਈ ਕਰਿਾ

ਜਰਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸੁਥਰਾ ਰੱਿਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਿੇ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ ਨਹੀਂ 

ਰੱਜਿਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀਟ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਜਿਆ ਨੂੰ ਿੋਿਮ ਤੇ ਰੱਿਦਾ 

ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿੁਦ ਦੀ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। 

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਜਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਜਵੱਿ ਰਜਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਦਾਤਾ 

ਨੇਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਿੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਜਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 

ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਿੇਤਰਾਂ ਦਾ ਜਿਆਲ ਰੱਿਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
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ਕਚਰੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦਾ ਇਕੱਤਰਿ

ਕਿਰੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਹੀਏ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਿਾਂ ਰੀਸਾਇਕਲ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਜਵੱਿ ਪਾਇਆ ਿਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਸਥਾਨਕ ਪਜਰਸ਼ਦ ਨੇਮਤ ਅਿਾਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਾਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਜਕ ਤੁਸੀਂ 

ਸਹੀ ਜਦਨ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡੱਜਬਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਿਦੇ ਹੋ। 

ਕਿਰੇ ਦਾ ਗਲੀਆਂ ਜਵੱਿ ਿਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਿਕ ਿੇਤਰਾਂ ਜਵੱਿ ਜਨਪਟਾਨ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 

ਫਲਾਈ-ਜਟਜਪੰਗ ਵਿੋਂ ਿਾਜਣਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਈ-ਜਟਜਪੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਿਾਂ ਕੈਦ ਦੀ ਸ਼ਿਾ ਜਦੱਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਸਿਰ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿੁਦ ਦੇ ਪਜਰਵਹਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। 

ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨਕ ਆਗਮਨ ਪੈਕ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲਬਿ ਸਮਾਿਕ ਪਜਰਵਹਣ 

ਤੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਫਰ ਲਈ ਹੋਮ ਆਜਫਸ ਦੁਆਰਾ 

ਇਜਮਗ੍ੇਸ਼ਨ ਜਰਪੋਰਜਟੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 

ਤੁਹਾਡੇ ਐਸਪਨ (ASPEN) ਕਾਰਡ ਜਵੱਿ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਿੋਜੜਆ ਿਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। ਮਾਇਗ੍ੈਂਟ ਹੈਲਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ 

ਨਾਲ ਮਦਦ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਡਾਕ

ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਨਿੀ ਹੈ। ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਜਵਅਕਤੀ ਦੀ ਡਾਕ ਜਵੱਿ ਦਿਲ 

ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਿਕ ਿੁਰਮ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪੱਤੀ ਤੇ ਨਾ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਜਕਸੇ 

ਜਵਅਕਤੀ ਲਈ ਪਤੇ ਤੇ ਡਾਕ ਨੂੰ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ 

ਹਾਊਜਸੰਗ ਅਜਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਜਦਓ।

ਹੋਮ ਆਜਫਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੁਮੇਲਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ 

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਨੇਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕ-ਬਕਸੇ ਦੀ ਿਾਂਿ ਕਰੋ 

ਅਤੇ ਇਹ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਪਤੇ ਜਵੱਿ ਜਕਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਮ ਆਜਫਸ ਨੂੰ 

ਅਪਡੇਟ ਰੱਿੋ।

ਰਰਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਣਾ 

ਹੋਮ ਆਜਫਸ ਤੁਹਾਡੇ ਿੀਵਨ ਜਵੱਿ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਿਲੇ ਿਾਣ ਲਈ 

ਵੀ ਜਕਹਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਿੇ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਠੇਕਾ ਿਤਮ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਸੰਪੱਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਿਾਹੁੰਦਾ 

ਹੈ। ਹੋਮ ਆਜਫਸ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਿਣ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਜਕ ਹਮੇਸ਼ਾ 

ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਲੇ ਿਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਤ਼ਿਾਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 

ਭੇਜਿਆ ਿਾਵੇਗਾ। ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਲੇ ਿਾਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਿੋ ਜਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਜਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 

ਹੋਮ ਆਜਫਸ ਿਾਂ ਆਪਣੇ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਦਾਤਾ ਕੋਲ ਸਮੱਜਸਆ ਨੂੰ ਜਸੱਿਾ ਜਲਿਾਉਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਿਾਣ ਤੋਂ 

ਪਜਹਲਾਂ ਕਰੋ। 
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ਖੰਡ 5
ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਿ ਭੁਗਤਾਿ

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਼ਿਰੂਰੀ ਰੋ਼ਿ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੋਿਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿੀ਼ਿਾਂ ਨੂੰ ਿਰੀਦਣ ਜਵੱਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 

ਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ 'ਐਸਪਨ ਕਾਰਡ' ਦੇ ਼ਿਰੀਏ ਜਵੱਤੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਇਗ੍ੈਂਟ ਹੈਲਪ ਦੇ 

ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜਵੱਤੀ ਸਮਰਥਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮੱਜਸਆਵਾਂ ਿਾਂ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ 

ਐਸਪਨ ਕਾਰਡ ਜਿਪ-ਅਤੇ-ਜਪਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਜਦੱਤੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਂਗ ਜਦਿਾਈ ਜਦੰਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਐਸਪਿ (Aspen) ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
• ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਜੈਡਟ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹ ੈਅਤ ੇਇਸ ਨਾਲ ਕਈੋ ਬੈਂਕ ਿਾਤ ੇਦਾ ਜਨਰਮਾਣ 

ਨਹੀਂ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ ਜਸਰਫ ਹਮੋ ਆਜਫਸ ਹੀ ਤਹੁਾਡ ੇਕਾਰਡ ਤ ੇਪਸੈ ੇਪਾ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਇਸ 

ਲਈ ਤਸੁੀਂ ਹਰੋਾਂ ਤੋਂ ਭਗੁਤਾਨ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯਗੋ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦ ੇਹ।ੋ 

• ਹੋਮ ਆਜਫਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਜਵੱਤੀ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਸੂਿਨਾ 

ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 

ਹਰ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਉਪਲਬਿ ਕਰਾਇਆ ਿਾਵੇਗਾ। 

ਤੁਹਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਹਫਤੇ ਦਰ ਹਫਤੇ ਅੱਗੇ ਿਾਵੇਗਾ।

• ਤੁਸੀਂ ਜਸਰਫ ਕਾਰਡ ਤੇ ਉਪਲਬਿ ਪੈਜਸਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਿਰਿ ਸਕਦੇ 

ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੀ਼ਿਾਂ ਿਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਇਹ ਿਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੋਵੇਗੀ ਜਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਉਪਲਬਿ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

• ਕਾਰਡ ਦਾ ਜਸਰਫ ਉਸ ਜਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਪਨ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਗਆ 

ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਕ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੁਰੱਜਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਜਿਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 

• ਹੋਮ ਆਜਫਸ ਿੋਿਾਿੜੀ ਦੇ ਜਿਲਾਫ ਰੱਜਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਜਿਅਤ ਕਰਨ ਜਵੱਿ 

ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਸਮੀਜਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਕਾਰਡ ਤ ੇਜਮਆਦ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਜਮਤੀ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹ ੈਜਕ ਇਹ ਉਹ ਜਮਤੀ ਹ ੈਿਦੋਂ ਸਮਰਥਨ ਸਮਾਪਤ ਹ ੋਿਾਵਗੇਾ।  

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਵੱਤੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਿਦੋਂ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਮਆਦ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ 

ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। 

• ਤੁਸੀਂ ਕੋਂਟੈਕਟਲੈਸ, ਫੋਨ ਿਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਿਾਂ ਜਵਦੇਸ਼ ਜਵੱਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ 

ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। 

• ਤਹੁਾਨੂੰ ਕਝੁ ਿਾਸ ਿੀ਼ਿਾਂ ਅਤ ੇਸਵੇਾਵਾਂ ਨੂੰ ਿਰੀਦਣ ਲਈ ਆਪਣ ੇਕਾਰਡ ਦਾ ਉਪਯਗੋ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਈ ਆਪਣੇ ਐਸਪਿ ਕਾਰਡ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਿ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਿੋਗੇ: 

• ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਲਬਿ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਕ, ਵੀ਼ਿਾ ਲੋਗੋ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਵਿੇ ਜਰਟੇਲ 

ਟ੍ਾਂ਼ਿੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ

• ਜਕਸੇ ATM, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਜਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਿਾਂਿ ਕਰਨਾ

• £200 ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਕ, ਕੈਸ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣਾ ਪਰ ਸਾਵਿਾਨ ਰਹੋ ਜਕਉਂਜਕ ਕੁਝ ਕੈਸ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇਸ ਲਈ 

ਸ਼ੁਲਕ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ

• ਉਦੋਂ ਕੈਸ਼ ਬੈਕ ਪਾਉਣਾ ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ਼ਿਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਵਿੇ ਕੁਝ ਿਰੀਦਦੇ ਹੋ
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ਪਰ, ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਿੰਡ 4 ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਅਸਫਲ ਹੋਏ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਨਕਦੀ 

ਕਢਵਾਉਣ ਿਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ।

ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ 0808 8010 503 ਤੇ ਮਾਇਗ੍ੈਂਟ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਿੇ:

• ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਉਮੀਦ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਰਕਮ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ 

• ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਗੁੰਮ, ਨਸ਼ਟ, ਿਾਂ ਿੋਰੀ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੂਿਾ ਕਾਰਡ ਪ੍ਾਪਤ  

ਕਰਨ ਲਈ)

ਿਾਿੂ ਭੁਗਤਾਿ

ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਜਕਸੇ ਵੀ ਵਾਿੂ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 0808 8010 503 ਤੇ ਮਾਇਗ੍ੈਂਟ ਹੈਲਪ 

ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਹੇਠਾਂ ਜਦੱਤੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਕੁਝ ਮਾਮਜਲਆਂ ਦੀ ਜਵਆਜਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

• ਗਰਭ-ਅਿਸਥਾ

• ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਤੀ ਹਫਤਾ £3 ਵਾਿੂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ 

ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਲਈ ਿੀ਼ਿਾਂ ਿਰੀਦਣ ਜਵੱਿ ਮਦਦ ਲਈ £300 ਪ੍ਸੂਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵੀ 

ਅਰ਼ਿੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

• ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਿਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 8 ਹਫਤੇ ਪਜਹਲਾਂ ਅਤੇ ਿਨਮ ਤੋਂ 6 ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਵੱਿ ਅਰ਼ਿੀ ਦੇਣਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ 

ਬੱਿੇ ਦਾ ਿਨਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਅਰ਼ਿੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਇਗ੍ੈਂਟ ਹੈਲਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂਲ MATB1 ਪ੍ਮਾਣ-

ਪੱਤਰ ਿਾਂ ਆਪਣੀ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਮਾਣ ਜਦਿਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਅਰ਼ਿੀ ਦੇ 

ਸਕਦੇ ਹੋ ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦਾ ਿਨਮ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਉਮਰ 3 ਮਹੀਜਨਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ 

ਹੈ ਿਾਂ ਹੋਰ ਅਸਿਾਰਨ ਮਾਮਜਲਆਂ ਜਵੱਿ ਵੀ ਅਰ਼ਿੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਜਵੱਿ ਬੱਿੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਲੰਬਾ 

ਿਨਮ ਪ੍ਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 

• ਨਵੇਂ ਬੱਿੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਮਤ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਵਿਾ ਜਦੱਤੇ ਿਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਨਮ ਦੇ 6 ਹਫਜਤਆਂ ਦੇ 

ਅੰਦਰ ਅਸਲੀ ਲੰਬਾ ਿਨਮ ਪ੍ਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

• ਿਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਿਾ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਾਰਨ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਿੂ £5 ਪ੍ਤੀ 

ਹਫਤਾ, ਅਤੇ 1 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੱਿੇ ਲਈ £3 ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। 

• ਅਸਿਾਰਿ ਹਿਾਤ: 

• ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਿਾਰਨ ਹਲਾਤ ਹਨ ਿੋ ਮੱਹਤਵਪੂਰਨ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਰਿਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿੋ ਮਾਨਕ ਸਮਰਥਨ ਪੱਿਰਾਂ ਦੇ 

ਕਵਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਿੂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਪਾਤਰ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਿੇ 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਜਨਰਿਾਰਤ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਲਈ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ (ਇਸ ਲਈ ਸਫਰ 

ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਅਰ਼ਿੀ ਜਦੱਤੀ ਿਾਣੀ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ), ਿਾਂ ਅਜਿਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਬਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਜਵੱਿ ਿਾਸ ਆਹਾਰ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
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ਖੰਡ 6
ਚਿੇ ਜਾਣਾ

ਿਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ (ਜਕਸੇ ਵੀ ਅਪੀਲਾਂ ਸਮੇਤ) ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਜਲਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਮ 

ਆਜਫਸ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਿੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਜਟਸ ਜਦੱਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਜਕ 

ਤੁਹਾਡਾ ਜਵੱਤੀ ਸਮਰਥਨ ਬੰਦ ਹੋ ਿਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਸਰਿਨ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ 

ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤੇ ਜਨਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਜਕ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਸਫਲ ਸੀ ਿਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਗ੍ੈਂਟ ਹੈਲਪ 

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗੀ ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ 

ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗੀ।

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ, ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਜਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਿੀ ਿੀ਼ਿਾਂ ਨੂੰ 

ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਰਹਾਇਸ਼ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸੁਥਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਕ ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਨਿੀ ਿੀ਼ਿ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਛੱਜਡਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸਿਿ ਦਾਅਿ ੇ

ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਕੇ ਜਵੱਿ ਰਜਹਣ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮਨ਼ਿੂਰੀ ਜਦੱਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ – ਿਾਹੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਜਥਤੀ, ਅਿਜਤਆਰੀ ਛੁੱਟੀ ਿਾਂ 

ਫੇਰ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੁਰੱਜਿਆ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਮੁੱਿ ਫਾਇਜਦਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਜਨਿੀ ਆਵਾਸ ਦੀ 

ਭਾਲ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਵੱਿ ਮਦਦ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋਵੇਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਜਨਵਾਸੀ 

ਮਦਦ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਯੋਮੈਜਟ੍ਕ ਰੇਜ਼ਿਡੇਂਸ ਪਰਜਮਟ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋਗੇ, ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਉਪਯੋਗ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤਰ ਹੋ।

ਸ਼ਰਣ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਕਦਾਰੀ ਉਸ ਜਮਤੀ ਤੋਂ 28 ਜਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਿਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਜਮਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ 

ਮਨ਼ਿੂਰੀ ਜਦੱਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਟੀਕ ਜਮਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਿਦੋਂ ਜਕ ਤੁਹਾਡਾ 

ਸ਼ਰਣ ਸਮਰਥਨ ਿਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਪੱਤਰ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਭਜਵੱਿੀ ਇੰਤ਼ਿਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਕਉਂਜਕ ਸ਼ਰਣ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਿਾਣ ਜਵੱਿ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਮ 

ਆਜਫਸ 28 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦਨਾਂ ਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਵਿਾਉਣ ਜਵੱਿ ਅਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਿੌਕਰੀ ਪਾ੍ਪਤ ਕਰਿਾ ਜਾਂ ਿਾਇਰਦਆਂ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਕਰਿਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋ਼ਿਗਾਰ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਫਾਇਜਦਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਿੋਬਸੈਂਟਰ ਪਲਸ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ 

ਦਫਤਰ ਹੈ ਿੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਗ੍ੈਂਟ ਹੈਲਪ ਇਸ ਜਵੱਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਿੋਬਸੈਂਟਰ ਪਲੱਸ 

ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਜਹਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਜਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ 

ਜਵੱਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 

ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਕਰਨਾ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 
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ਰਿਕਿਰਪਕ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਭਾਿ ਕਰਿਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਕਲਜਪਕ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਜਰਹਾਇਸ਼, ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ 

ਨੌਕਰੀ, ਹੋਸਟਲ, ਫਲੈਟ, ਿਾਂ ਸਾਂਝਾ-ਘਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਗ੍ੈਂਟ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨਕ ਪਜਰਸ਼ਦ ਦਾ 

ਹਾਊਜਸੰਗ ਜਵਭਾਗ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮਦਦ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਿਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮ਼ਿੋਰ ਹੋ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਹਨ, ਤਾਂ 

ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਆਵਾਸ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ।

ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਿ੍ਹਣਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਿਾਤਾ ਿੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ (ਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਜਹਲਾਂ ਤੋਂ ਿਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਤਾਂ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਜਕਸੇ ਵੀ ਫਾਇਜਦਆਂ ਦੇ 

ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਾਪਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕੋ ਿੇ ਉਜਿਤ ਹੋਵੇ। ਿਾਤਾ ਿੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਬੈਂਕ ਵੱਿਰੀ 

ਿਾਣਕਾਰੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਜਰਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀ ਦਾ ਪ੍ਮਾਣ ਦੇਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਤੁਹਾਡਾ 

ਬਾਯੋਮੈਜਟ੍ਕ ਰੇਜ਼ਿਡੇਂਸ ਪਰਜਮਟ।

ਅਸਿਿ ਦਾਅਿੇ

ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ (ਜਕਸੇ ਵੀ ਅਪੀਲਾਂ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਇੰਤ਼ਿਾਮ 

ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। ਹੋਮ ਆਜਫਸ ਇੱਕ ਵਾਲੰਟਰੀ ਜਰਟਰਨ ਸਰਜਵਸ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਕਸੇ ਵੀ 

਼ਿਰੂਰੀ ਇੰਤ਼ਿਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਜਵੱਿ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਵਿੇਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ www.gov.uk/return-
home-voluntarily ਤੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਵਾਲੰਟਰੀ ਜਰਟਰਨਸ ਸਰਜਵਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 0300 004 0202.

ਮਾਇਗ੍ੈਂਟ ਹੈਲਪ ਯੂਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 

ਵਾਲੰਟਰੀ ਜਰਟਰਨ ਸਰਜਵਸ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫਾਇਜਦਆਂ ਸਮੇਤ, ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਸਲਾਹ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਜਰਵਾਰ ਜਵੱਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 

ਬੱਿੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰਣ ਸਮਰਥਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਵੱਿ ਬੱਿੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਣ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਕਦਾਰੀ 21 ਜਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਿਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ 

ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਿੋ ਉਹ ਸਟੀਕ ਜਮਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਿਲੇ ਿਾਣਾ ਲਾ਼ਿਮੀ 

ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ਜਕ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਜਕਵੇਂ ਅਰ਼ਿੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ 

ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ 21 ਜਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ 'ਿੰਡ 4 ਸਮਰਥਨ' ਵਿੋਂ ਿਾਜਣਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਲਾਤਾਂ ਜਵੱਿ ਵੀ ਉਪਲਬਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਪੱਤਰ ਜਵੱਿ ਜਵਆਜਿਆ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋਗੇ।

http://www.gov.uk/return-home-voluntarily
http://www.gov.uk/return-home-voluntarily


31

ਖੰਡ 7
ਉਪਯੋਗੀ ਸੰਪਰਕ

ਅਪਾਤਕਾਿੀਿ ਸੰਪਰਕ:

ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਅੱਗ/ਪੁਜਲਸ/ਐਮਬੁਲੈਂਸ): 999
ਗੈਰ-ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਪੁਜਲਸ: 101
ਗੈਰ-ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ NHS: 111

ਿੈਸ਼ਿਿ ਰਗਡ੍ ਗੈਸ:

ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਸ: 0800 111 999.
ਉੱਤਰੀ ਆਯਰਲੈਂਡ: 0800 002 001.

ਮਾਇਗ੍ੈਂਟ ਹੈਿਪ:

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.migranthelpuk.org
ਫੋਨ: 0808 8010 503 
ਈਮੇਲ: as@migranthelpuk.org
ਪਤਾ:  Migrant Help 

Charlton House 
Dour Street 
Dover 
CT16 1AT

ਹੋਮ ਆਰਿਸ:

ਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਅਰ਼ਿੀ ਦੇਣ ਤੇ ਿਾਣਕਾਰੀ: 

www.gov.uk/browse/visas-immigration/asylum

ਸ਼ਰਣ ਸਮਰਥਿ ਦੀਆਂ ਅਪੀਿਾਂ:

www.gov.uk/courts-tribunals/first-tier-tribunal-asylum-support 

ਇੱਕ ਕਾਿੰੂਿੀ ਸਿਾਹਕਾਰ ਦੀ ਭਾਿ ਕਰੋ:

www.gov.uk/find-a-legal-adviser 

ਿਾਿੰਟਰੀ ਰਰਟਰਿਸ ਸਰਰਿਸ:

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.gov.uk/return-home-voluntarily
ਫੋਨ: 0300 004 0202

ਦਾਿੀ ਸੰਗਠਿ:

ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਜਕਜਰਆ: www.refugee-action.org.uk
ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪਜਰਸ਼ਦ: www.refugeecouncil.org.uk
ਸ਼ਰਣ ਸਮਰਥਨ ਅਪੀਲ ਪਜਰਯੋਿਨਾ: www.asaproject.org

http://www.migranthelpuk.org
mailto:as%40migranthelpuk.org?subject=
http://www.gov.uk/browse/visas-immigration/asylum
http://www.gov.uk/courts-tribunals/first-tier-tribunal-asylum-support
http://www.gov.uk/find-a-legal-adviser
http://www.gov.uk/return-home-voluntarily
http://www.refugee-action.org.uk
http://www.refugeecouncil.org.uk
http://www.asaproject.org
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