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Welcome 

A guide for new 
refugees

ਸੁਆਗਤ ਹੈ 
ਨਵੇਂ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਲਈ 
ਨਨਰਦੇਸ਼ਕਾ
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The purpose of 
this guide
This guide is for adults who have recently been granted 
refugee or Humanitarian Protection status after claiming 
asylum. This guide is relevant to new refugees living in 
England. Refugees in Scotland can find information at 
www.gov.scot/publications/new-scots-refugee-
integration-strategy-2018-2022/  
and refugees in Wales can find information at  
www.gov.wales/sanctuary.

The Government published an Integrated Communities 
Strategy action plan in February 2019. This recognised 
that integration is a two-way process and everyone 
has a part to play in upholding our shared values, both 
people already here and those looking to make the UK 
their home. Information about life in the UK is important 
in helping refugees and other new migrants to take 
advantage of the opportunities that the UK offers, and 
to understand the responsibilities we all have to other 
groups in our society.

We hope this guide will help you find your way more 
easily. It contains useful information about how to make 
contact with the services that can help you after you 
have been granted refugee or Humanitarian Protection 
status. This information is intended as a helpful starting 
point. More detailed information about specific 
services in your local area will be available through 
local authorities and charities. 

http://www.gov.scot/publications/new-scots-refugee-integration-strategy-2018-2022/
http://www.gov.wales/sanctuary
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ਇਸ ਨਨਰਦੇਸ਼ਕਾ ਦਾ 
ਮਕਸਦ
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਹੈ ਨਿਿ੍ਹ ਾਂ ਿੰੂ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਦਾਅਵਾ 
ਕਰਿ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ੇਨਿਹੇ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਿਾਂ ਨਹਊਮਿੈੀਟੇਰੀਅਿ 
ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਿ (Humanitarian Protection) ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਨਮਨਲਆ ਹੈ। ਇਹ 
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਵਚ ਰਨਹ ਰਹੇ ਿਵੇਂ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਢੱੁਕਵੀਂ 
ਹੈ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨਵਚਲੇ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ www.gov.scot/publications/
new-scots-refugee-integration-strategy-2018-2022/ ਤੇ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਵਲੇਜ਼ ਨਵਚ ਰਨਹਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ  
www.gov.wales/sanctuary ਤੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਿ।

ਸਰਕਾਰ ਿੇ ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੇ ਨਵਚ ਭਾਈਚਾਨਰਆਂ ਲਈ ਏਕੀਨਕ੍ਤ 
ਰਣਿੀਤੀ (Integrated Communities Strategy) ਕਾਰਵਾਈ ਯਰੋਿਿਾ 
ਪ੍ਕਾਨਸ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਵਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਕ 
ਏਕੀਕਰਣ ਇਕ ਦੁ-ਪਾਸੀਂ ਪ੍ਨਕ੍ਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ 
ਗਈਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਿੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ 
ਲਰੋਕ ਿਰੋ ਪਨਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹਿ ਅਤੇ ਿਰੋ ਯੂ ਕੇ (UK) ਨਵਚ ਰਨਹਣਾ 
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਿ, ਦਰੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੂਨਮਕਾ ਨਿਭਾਈ ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੂ ਕੇ 
(UK) ਨਵਚਲੇ ਿੀਵਿ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰੋਰ ਿਵੇਂ 
ਪ੍ਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਯੂ ਕੇ (UK) ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਲਾਭਾਂ 
ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਿ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਿ ਦੇ ਦੂਿੇ 
ਸਮੂਹਾਂ ਪ੍ਤੀ ਹਰੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਿੰੂ ਸਮਝਣ ਲਈ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਿ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾ ਨਕ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾ ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ 
ਨਜ਼ਆਦਾ ਆਸਾਿੀ ਿਾਲ ਲੱਭਣ ਨਵਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਵਚ 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਿ ਿਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਨਕ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਿਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਨਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇ ਿਰੋ ਤੁਹਾਿੰੂ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਿਾਂ ਨਹਊਮਿ 
ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਿ (Humanitarian Protection) ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਨਮਲਣ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ। ਇਹ ਿਾਣਕਾਰੀ ਇਕ ਲਾਹੇਵੰਦ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਬੰਦੂ ਦੇ ਰੂਪ ਨਵਚ ਨਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਿਕ 
ਖੇਤਰ ਨਵਚ ਨਜ਼ਆਦਾ ਖਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵਸਨਤ੍ਤ ਿਾਣਕਾਰੀ 
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਥਾਿਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚੈਨਰਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬੱਧ 
ਹਰੋਏਗੀ। 

http://www.gov.scot/publications/new-scots-refugee-integration-strategy-2018-2022/
http://www.gov.wales/sanctuary
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In this booklet you will find sections on:

A general introduction to the UK including things you may find 
helpful such as what money is used, how transport works and 
what the weather is like

Relevant information once you’ve been recognised as a refugee

Preparing you for the move on period: what you should do and 
how to access support, employment and housing

Employment: how to find a job and apply for support while you 
search

Finding accommodation 

Accessing education

What rights and responsibilities you have, what is legal and 
illegal, and how to get help from the police

How to see a doctor and other healthcare needs
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ਇਸ ਨਕਤਾਬਚੇ ਨਵਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਖੋਗੇ:

ਯੂ ਕੇ (UK) ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਕ ਆਮ ਾਣ ਪਛਾਣ ਿਸ ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹ  ਿ ਨ ਨਵ ਿ
ਿ ੍ਹ ਾਂ ੂੰ  ਤੁਸੀਂ ਮਦਦਗਾਰ ਪਾਓਗੇ, ਿਵੇਂ  ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੇਂ ਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਨ ਿ ਿ ਨ ਨਕ ਨਕ ਨਕ
ਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਵਾ ਾਈ ਦੇ ਸਾਧ  ਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹ  ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ ਿ ਿ ਿ ਨਕ ਿ ਨਕ

ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ

ਤੁਹਾ ੂੰ  ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਲ ਾਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਾਣਕਾਰੀਿ ਨਮ ਿ ਿ

ਤਹਾ ੂੰ  ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦੀ ਅਵਧੀ ਲਈ ਆਰ ਕਰ ਾ: ਤੁਹਾ ੂੰ  ਕੀ ਕਰ ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿ ਨਤ ਿ ਿ ਿ
ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਵੇਂ ਕਰ ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਨਰ ਨਕ ਿ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ: ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵੇਂ ਕੀਤੀ ਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਕ ਿ
ਦਰਖਾਸਤ ਵੇਂ ੱ ਤੀ ਾਵੇਨਕ ਨਦ ਿ

ਹਾਇਸ਼ ਲੱਭਣਾ ਨਰ

ੱ ਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰ ਾਨਸਨਖ ਿ

ਤਹਾਡੇ ਕਲ ਕੀ ਅ ਕਾਰ ਅਤੇ ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹ , ਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਾ ੂੰ ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋ ਨਧ ਨਜ਼ ਿ ਨਕ ਿਿ
ਹੜੀ ਗੈਰ-ਕਾ ੂੰ ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁ ਸ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਵੇਂ ਪ੍ ਪਤ ਕੀਤੀ ਾਵੇਨਕ ਿਿ ਨਲ ਨਕ ਾ ਿ

ਸੇ ਡਾਕਟਰ ੂੰ  ਵੇਂ ਆ ਾਵੇ ਅਤੇ ਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂਨਕ ਿ ਨਕ ਨਮਨਲ ਿ ਨਸ ਰੋ
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Chapter 1 
Introduction 
to the UK 

In this chapter you will learn about:

☑ The people, language and culture in the UK

☑ The political system
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ਪਾਠ 1  
ਯੂ ਕੇ (UK) ਬਾਰੇ 
ਜਾਣ ਪਛਾਣ 

ਇਸ ਪਾਠ ਨਵਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਸੱਖੋਗੇ:In this chapter you will learn about:

☑ ਯੂ ਕੇ (UK) ਚ ਲਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸ ਆਚਾਰਨਵ ਰੋ ਨਭ

☑ ਰਾ ੀਤਕ ਪਣਾਲੀਿਿ ੍
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Population, culture 
and religion
Around 66 million people live in the UK. 55 million 
people live in England, while around 5.4 million people 
live in Scotland, 3 million in Wales and 1.9 million in 
Northern Ireland. 

The UK is ethnically diverse with a multi-cultural and 
multi-faith society. Some areas of the UK are more 
diverse than others, especially larger cities. In 2011, 
over 14% of the population identified themselves as 
being part of an ethnic group other than white. This 
includes mixed ethnic groups, Asian, African and Arab 
people. The largest religion in the UK is Christianity, 
with 33.2 million people (59% of the population). The 
second largest religion is Islam, with 2.7 million people 
(5% of the population). Around a quarter of the UK 
population practise no religion. 

UK population

66
million

England

55
million

Scotland

5.4 
million

Wales

3 
million

Northern Ireland

1.9 
million

Scotland

Wales

Northern 
Ireland

England
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ਜਨਸੰਨਖਆ, ਸਨਭਆਚਾਰ ਅਤੇ 
ਿਰਮ
ਯੂ ਕੇ (UK) ਨਵਚ ਤਕਰੀਬਿ 66 ਨਮਲੀਅਿ ਲਰੋਕ ਰਨਹੰਦੇ ਹਿ। 55 
ਨਮਲੀਅਿ ਲਰੋਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਵਚ, ਿਦਨਕ ਤਕਰੀਬਿ 5.4 ਨਮਲੀਅਿ ਲਰੋਕ 
ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨਵਚ, 3 ਨਮਲੀਅਿ ਵੇਲਜ਼ ਨਵਚ ਅਤੇ 1.9 ਨਮਲੀਅਿ ਲਰੋਕ 
ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨਵਚ ਰਨਹੰਦੇ ਹਿ 

ਿਸਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂ ਕੇ (UK) ਇਕ ਬਹੁ-ਸਨਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁ-
ਨਵਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਸਮਾਿ ਹੈ। ਯੂ ਕੇ (UK) ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਦਨੂਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 
ਨਜ਼ਆਦਾ ਨਵਨਭੰਿਤਾ ਵਾਲੇ ਹਿ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਨਹਰ। 2011 
ਨਵਚ, 14% ਤੋਂ ਨਜ਼ਆਦਾ ਿਿਸੰਨਖਆ ਿੇ ਖੁਦ ਦੀ ਗਰੋਨਰਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 
ਨਕਸੇ ਹਰੋਰ ਿਸਲੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਹੱਸੇ ਵੱਿੋਂ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਵਚ 
ਨਮਸ਼ਰਤ ਿਸਲੀ ਸਮੂਹ, ਏਸ਼ੀਆਈ, ਅਫ਼ਰੀਕਿ ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਲਰੋਕ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ। 33.2 ਨਮਲੀਅਿ ਿਿਸੰਨਖਆ (ਿਿਸੰਨਖਆ ਦਾ 59%) 
ਦੇ ਿਾਲ ਯੂ ਕੇ (UK) ਨਵਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਾਰਨਮਕ ਿਿਸੰਨਖਆ ਇਸਾਈ 
ਧਰਮ ਦੀ ਹੈ, ਦਿੂਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਿਸੰਨਖਆ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਇਸਲਾਮ ਹੈ, 
ਇਸਦੀ ਿਿਸੰਨਖਆ 2.7 ਨਮਲੀਅਿ (ਿਿਸੰਨਖਆ ਦਾ 5%) ਹੈ। ਯੂ ਕੇ 
(UK) ਦੀ ਿਿਸੰਨਖਆ ਦਾ ਤਕਰੀਬਿ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਨਹੱਸਾ ਨਕਸੇ ਧਰਮ 
ਿੰੂ ਿਹੀਂ ਮੰਿਦਾ ਹੈ। 

ਯੂ ਕੇ (UK) ਦੀ ਜਨਸੰਨਖਆ

66
ਨਮਲੀਅਨ

ਇੰਗਲੈਂਡ

55 
ਨਮਲੀਅਿ

ਸਕਾਟਲੈਂਡ

5.4 
ਨਮਲੀਅਿ

ਵੇਲਜ਼

3 
ਨਮਲੀਅਿ

ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ

1.9 
ਨਮਲੀਅਿ

ਸਕਾਟਲੈਂਡ

ਉੱਤਰੀ 
ਆਇਰਲੈਂਡ

ਇੰਗਲੈਂਡ

ਵੇਲਜ਼
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Cultural and religious differences, tolerance and 
fairness are important values. People are allowed to 
practise or celebrate their beliefs or identity, provided 
they respect the belief or identity of others and are not 
in conflict with UK laws.

You are free to practise your religion. You can find 
churches, mosques, synagogues or other places of 
worship in many towns and cities, though there are 
fewer in rural areas. Christianity is the official religion 
and festivals such as Christmas and Easter are widely 
celebrated.

People must respect each other’s views, religion and 
dress, even if it is different from what they are used 
to. It is illegal to treat people in a bad or different 
way because of where they come from, their gender, 
sexuality, religion, political views, age, disability or 
other characteristics.

Languages
The main language in the UK is English. The UK uses 
British spelling, which differs slightly to American English. 
There are many different regional accents across the UK.

Welsh is also widely used and taught in Wales and 
there are other recognised regional languages such 
as Scots Gaelic, Scots, Irish/Gaelic and Cornish. 

Main language: 
English

Regional dialects

People must respect each other’s views, religion and dress, even if it 
is different from what they are used to. It is illegal to treat people in a 
bad or different way because of where they come from, their gender, 
sexuality, religion, political views, age, disability or other characteristics.
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ਸਨਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਨਮਕ ਵਖਰੇਵੇਂ, ਸਨਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪਖਤਾ 
ਮਹਤਵਪੂਰਿ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਿ। ਲਕਾਂ ਿ ਆਪਣੇ ਨਵਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ ਿਾਂ 
ਪਛਾਣ ਦੇ ਅਨਭਆਸ ਅਤੇ ਇਸਿ ਮਿਾਉਣ ਦੀ ਆਨਗਆ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ 
ਉਹ ਦੂਨਿਆਂ ਦੇ ਨਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਿਾਂ ਪਛਾਣ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਕਰਿ ਅਤੇ ਯੂ ਕੇ 
(UK) ਕਾਿਿਾਂ ਦੀ ਉਲਘਣਾ ਿਾ ਕਰਦੇ ਹਣ।

ਤੁਹਾਿ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨਭਆਸ ਦੀ ਸੁਤਤਰਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ 
ਕਸਨਬਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਨਹਰਾਂ ਦੇ ਨਵਚ ਨਗਰਿਾ ਘਰ, ਮਸਨਿਦਾਂ, ਨਸਿਾਗੌਗਜ਼ 
ਿਾਂ ਪੂਿਾ ਦੇ ਹਰ ਸਥਾਿ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਿ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 
ਨਵਚ ਘਟ ਹਿ। ਇਸਾਈਅਤ ਸਰਕਾਰੀ ਧਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕ੍ਸਮਸ ਅਤੇ 
ਈਸਟਰ ਵਰਗੇ ਨਤਓਹਾਰਾਂ ਿ ਵਡੇ ਪਧਰ ਤੇ ਮਿਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲਕਾਂ ਿ ਇਕ-ਦੂਿੇ ਦੇ ਿਜ਼ਰੀਏ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਪਨਹਰਾਵੇ ਦਾ ਸਨਤਕਾਰ 
ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਫਰ ਚਾਹੇ ਇਹ ਉਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ 
ਗਏ ਿਜ਼ਰੀਏ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਪਨਹਰਾਵੇ ਤੋਂ ਵਖਰਾ ਹਏ। ਲਕਾਂ ਿਾਲ ਇਸ 
ਕਰਕੇ ਬੁਰਾ ਿਾਂ ਵਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਨਵਹਾਰ ਕਰਿਾ ਨਕਉਂਨਕ ਉਿਾਂ ਦਾ 
ਨਪਛਕੜ, ਨਲਗ, ਨਲਗਕਤਾ, ਧਰਮ, ਰਾਿਿੀਨਤਕ ਨਵਚਾਰ, ਉਮਰ, 
ਅਪਗਕਤਾ ਿਾਂ ਹਰ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਲਗ ਹਿ, ਗੈਰ-ਕਾਿਿੀ ਹੈ।

ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
ਯ ੂਕ ੇ(UK) ਨਵਚ ਮੱਖੁ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ। ਯੂ ਕ ੇ(UK) ਨਵਚ ਨਬ੍ਨਟਸ਼ 
ਸ਼ਲੈੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਿਰੋੜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਿਰੋ ਨਕ ਅਮਰੀਕੀ 
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਲੈੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਿਰੋੜਾਂ ਤੋਂ ਥਰੋੜੀ ਨਿਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਯ ੂਕ ੇ
(UK) ਦੇ ਨਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਬਰੋਲੀਆਂ ਹਿ।

ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਨਵਚ ਵੈਲਸ਼ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਜ਼ਆਦਾ ਵਰਤੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਹਰ ਮਾਿਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਿਵੇਂ ਨਕ ਸਕਾਟਸ 
ਗੇਨਲਕ, ਸਕਾਟਸ, ਆਇਨਰਸ਼/ਗੇਨਲਕ ਅਤੇ ਕਰਨਿਸ਼ ਵੀ ਹਿ। 
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ਮੁੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ

ਖੇਤਰੀ ਬੋਲੀਆਂ

ਲਰੋਕਾਂ ਿੰੂ ਇਕ-ਦੂਿੇ ਦੇ ਿਜ਼ਰੀਏ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਪਨਹਰਾਵੇ ਦਾ ਸਨਤਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਫਰ ਚਾਹੇ ਇਹ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਿਜ਼ਰੀਏ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਪਨਹਰਾਵੇ 
ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹਰੋਏ। ਲਰੋਕਾਂ ਿਾਲ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਨਪਛਰੋਕੜ, ਨਲੰਗ, ਨਲੰਗਕਤਾ, ਧਰਮ, ਰਾਿਿੀਨਤਕ 
ਨਵਚਾਰ, ਉਮਰ, ਅਪੰਗਕਤਾ ਿਾਂ ਹਰੋਰ ਅਲੱਗ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ  ਬੁਰਾ ਿਾਂ ਵੱਖਰੇ 
ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਨਵਹਾਰ ਕਰਿਾ ਗੈਰਕਾਿੰੂਿੀ ਹੈ।
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Political system 
and law
The UK is a constitutional monarchy and a 
parliamentary democracy. This means that the 
monarch is the head of state, but power rests in the 
democratically elected parliament. 

The Prime Minister leads the government. 
The government is usually formed by the largest political 
party who are elected through free and fair elections. 

The power to make laws rests in the two Houses of 
Parliament: the House of Commons and House of 
Lords. The House of Commons is made up of 650 
representatives (Members of Parliament or MPs) from 
geographical constituencies, elected every five years 
by the general public. The House of Lords is made up of 
appointed members.

Scotland, Wales and Northern Ireland also each have 
their own government, and while their responsibilities  
differ, typically they have responsibility for issues such 
as healthcare and education. Scotland and Northern 
Ireland also have responsibility for policing. Local 
councils (also called local authorities) are elected by 
the local population and are responsible for local 
services such as social services, libraries and sports 
centres, rubbish collection, roads and other local issues. 

The legal system is independent of the government and 
parliament. See Chapter 7 – Rights and Responsibilities 
for more details.
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ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 
ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨ
ਯੂ ਕੇ (UK) ਇਕ ਸੰਨਵਧਾਿਕ ਰਾਿਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਲਰੋਕਤੰਤਰ 
ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਕ ਰਾਿਾ ਰਾਿ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਕਤੀ 
ਲਰੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਚੁਣੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਰੋਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਪ੍ਧਾਿ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਿਿੀਤਕ ਦਲ ਿਰੋ ਨਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚਰੋਣਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਚਨੁਣਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਕਾਿੰੂਿ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦਰੋ ਸਦਿਾਂ ਦੇ ਕਰੋਲ ਹੈ: ਹਾਊਸ 
ਆਫ਼ ਕਾਮਿਜ਼ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਲਾਰਡਜ਼। ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਿਜ਼ 
ਦੇ ਨਵਚ 650 ਪ੍ਤੀਨਿਧੀ (ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਿਾਂ ਐਮ ਪੀਜ਼ (MPs) 
ਹਿ ਿਰੋ ਭੂਗਰੋਨਲਕ ਹਲਨਕਆਂ ਤੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਿ, ਇਿ੍ਹ ਾਂ ਿੰੂ ਆਮ 
ਲਰੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਪੰਿ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੁਨਣਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਆਫ਼ 
ਲਾਰਡਜ਼ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬਨਣਆ ਹੈ।

ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਵੇਲਜ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ 
ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਖਰੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ 
ਹਿ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਨਸੱਨਖਆ 
ਦੇ ਮੁੱ ਨਦਆਂ ਤੇ ਹੈ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਕਰੋਲ 
ਪਨੁਲਸ ਦੀ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਸਥਾਿਕ ਕਾਊਂਨਸਲਾਂ (ਨਿਿ੍ਹ ਾਂ ਿੰੂ ਸਥਾਿਕ 
ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਨਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਚਰੋਣ ਸਥਾਿਕ ਲਰੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਥਾਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਵੇਂ ਨਕ ਸਰੋਸ਼ਲ ਸਰਨਵਸਜ਼, 
ਲਾਇਬ੍ੇਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਪਰੋਰਟਸ ਸੈਂਟਰ, ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਿਾ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ 
ਹਰੋਰ ਸਥਾਿਕ ਮੁੱ ਨਦਆਂ ਲਈ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਿ। 

ਕਾਿੰੂਿੀ ਪ੍ਣਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ 
ਵੇਰਨਵਆਂ ਲਈ ਪਾਠ 7 - ਅਨਧਕਾਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇਖਰੋ।
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The law is enforced by the police, who treat everyone 
fairly and ensure the safety of all citizens. If you are 
the victim of a crime or suspect a crime, you should 
contact the police immediately. The police are required 
to perform their duties in line with standards of 
professional behaviour for police officers. If you are not 
satisfied with the service you have received from the 
police, you can complain.

Queen Elizabeth II and 
the Monarchy
The UK has a royal family and Queen Elizabeth II has 
been the head of state since 1952, which makes her 
the longest-reigning monarch in the history of the UK. 
She is married to Prince Philip, who is also known as the 
Duke of Edinburgh.

Her son Prince Charles, Prince of Wales, is next in line 
to the throne, followed by Prince William, the son of 
Prince Charles. Prince William and his wife Catherine 
hold the title of the Duke and Duchess of Cambridge. 



17

ਪੁਨਲਸ ਦੁਆਰਾ ਕਾਿਿ ਿ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਇਕ 
ਿਾਲ ਨਿਰਪਖਤਾ ਿਾਲ ਨਵਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਾਗਨਰਕਾਂ ਦੀ 
ਸੁਰਨਖਆ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੀਨੜ੍ਹਤ ਹ 
ਿਾਂ ਨਕਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਹ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿ ਪੁਨਲਸ ਿਾਲ ਤੁਰਤ 
ਸਪਰਕ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਨਲਸ ਿ ਪੁਨਲਸ ਅਨਧਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣੇ 
ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਵਹਾਰ ਦੇ ਮਾਿਕਾਂ ਦੇ ਅਿਸਾਰ ਆਪਣੀ ਨਡਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਿੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੁਨਲਸ ਤੋਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਸੇਵਾ ਿਾਲ ਸਤੁਸ਼ਟ ਿਹੀਂ ਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।

ਰਾਣੀ ਅਨਲਜ਼ਾਬੈਥ 2 ਅਤੇ 
ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ
ਯੂ ਕੇ (UK) ਦੇ ਨਵਚ ਇਕ ਸ਼ਾਹੀ ਪਨਰਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਅਨਲਜ਼ਾਬੈਥ 
2, 1952 ਤੋਂ ਰਾਿ ਦੀ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸਿ ਯੂ ਕੇ (UK) ਦੇ ਇਨਤਹਾਸ 
ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਸਮਾਂ ਰਾਿ ਕਰਿ ਵਾਲਾ ਰਾਿ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਉਹ ਨਪਸ੍ ਨਫਨਲਪ ਿਾਲ ਨਵਆਹੀ ਹਈ ਹੈ ਨਿਸਿ ਨਕ ਨਡਊਕ ਆਫ਼ 
ਐਨਡਿਬਰਾ ਵੀ ਨਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਸਦਾ ਬੇਟਾ ਨਪਸ੍ ਚਾਰਲਸ, ਨਪਸ੍ ਆਫ਼ ਵੇਲਜ਼, ਰਾਿਗਦੀ ਦਾ 
ਉਤਰਾਨਧਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਨਪਸ੍ ਨਵਲੀਅਮ ਹਏਗਾ ਿਰੋ ਨਕ ਨਪਸ੍ 
ਚਾਰਲਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਨਪਸ੍ ਨਵਲੀਅਮ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਿੀ ਕੈਥਰੀਿ 
ਨਡਊਕ ਅਤੇ ਡਚਸ ਆਫ਼ ਕੈਂਬਨਰਿ ਦਾ ਨਸਰਲਖ ਰਖਦੇ ਹਿ। 
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Other important 
information
Money
The currency in the UK is the Pound Sterling (£).  
£1 (one pound) = 100p (100 pennies, or pence). 

Cash is accepted in most places but increasingly people 
use debit/credit cards to pay for goods and services.

Public transport 
There is an extensive train and bus network across the 
country.

To use public transport, you usually have to buy a ticket 
before travelling. For national trains or buses, tickets are 
usually much cheaper if bought in advance. Times and 
ticket prices vary across the UK; you can find out more 
information on the national rail website:  
www.nationalrail.co.uk or in your local train or bus 
station.

£

http://www.nationalrail.co.uk
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ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪੈਸਾ
ਯੂ ਕੇ (UK) ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਪੌਂਡ ਸਟਰਨਲੰਗ (£) ਹੈ।  
£1 (ਇਕ ਪੌਂਡ) = 100p (100 ਪਿੈੀਆਂ ਿਾਂ ਪੈਂਸ)।

ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਿਕਦੀ ਿੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲਰੋਕ 
ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਿ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਨੈਬਟ/ਕ੍ੈਨਡਟ 
ਕਾਰਡ ਦੀ ਵੱਧਦੇ ਹਰੋਏ ਰੁਝਾਿ ਿਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿ।

ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ 
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਵਚ ਇਕ ਨਵਸਨਤਤ੍ ਟ੍ੇਿ ਅਤੇ ਬੱਸ ਦਾ ਿੈਟਵਰਕ ਹੈ।

ਿਿਤਕ ਆਵਾਿਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ ਲਈ ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 
ਯਾਤਰਾ ਕਰਿ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਨਟਕਟ ਖੀ੍ਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟ੍ੇਿਾਂ 
ਿਾਂ ਬੱਸਾਂ ਲਈ, ਿੇਕਰ ਇਿ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਟਕਟਾਂ ਿੰੂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ 
ਨਲਆ ਿਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਿ। ਟ੍ੇਿਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 
ਅਤੇ ਨਟਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਯੂ ਕੇ (UK) ਨਵਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿ; ਤੁਸੀਂ 
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ 
ਹਰੋ: www.nationalrail.co.uk ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਿਕ ਟ੍ੇਿ ਿਾਂ ਬੱਸ 
ਸਟੇਸ਼ਿ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਰੋ।

£

http://www.nationalrail.co.uk
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Timezone and daylight saving
The UK time zone is Greenwich Mean Time (GMT) 
during winter months and GMT +1 (also called British 
Summer Time or BST) during the summer. In order to 
make the most of sunlight hours, the UK (along with the 
rest of Europe) moves its clocks forward by one hour in 
late March, and then moves them back in late October. 

Weekends and bank holidays 
The UK weekend falls on Saturday and Sunday, 
when most offices close. Banks and post offices 
are usually open Monday-Friday and on Saturday 
morning, but close on Saturday afternoon and Sunday. 
However, most shops and restaurants remain open on 
Saturday and for much of Sunday.

There are a number of public holidays throughout the 
year. Some apply across the entire UK and some are 
specific to England and Wales, Scotland or Northern 
Ireland. Most businesses close, but shops, restaurants 
and leisure facilities usually remain open.

Calendar
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ਸਮੇਂ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਨਦਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਬੱਚਤ
ਯੂ ਕੇ (UK) ਦਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਰੋਿ ਗੀ੍ਿਨਵਚ 
ਮੀਿ ਟਾਇਮ (ਿੀ ਐਮ ਟੀ) (Greenwich Mean Time, GMT) 
ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਿੀ ਐਮ ਟੀ +1 (ਇਸਿੰੂ ਨਬ੍ਨਟਸ਼ ਸਮਰ 
ਟਾਇਮ (British Summer Time) ਿਾਂ ਬੀ ਐਸ ਟੀ ਵੀ (BST) ਨਕਹਾ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਿ ਦੀ ਰਰੋਸ਼ਿੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਲਈ, ਯੂ 
ਕੇ (UK) (ਬਾਕੀ ਦੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਿਾਲ) ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਖੀਰ ਨਵਚ ਆਪਣੀ 
ਘੜੀ ਿੰੂ ਇਕ ਘੰਟਾ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਆਖੀਰ ਨਵਚ 
ਇਸਿੰੂ ਇਕ ਘੰਟਾ ਨਪੱਛੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਸਪਤਾਹ ਅੰਤ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਛੁੱ ਟੀਆਂ 
ਯੂ ਕੇ (UK) ਨਵਚ ਸਪਤਾਹ ਅੰਤ ਸ਼ਿੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, 
ਿਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹੁੰ ਦੇ ਹਿ। ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਡਾਕਖਾਿੇ ਆਮ ਤੌਰ 
ਤੇ ਸਰੋਮਵਾਰ-ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿੀਵਾਰ ਸਵੇਰ ਿੰੂ ਖੁੱ ਲ੍ਹੇ  ਹੁੰ ਦੇ ਹਿ, ਪਰ 
ਸ਼ਿੀਵਾਰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਨਹਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਿੰੂ ਬੰਦ ਹੁੰ ਦੇ ਹਿ। ਵੈਸੇ 
ਬਹੁਤੀਆਂ ਦੁਕਾਿਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟਰੋਰੈਂਟ ਸ਼ਿੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਬਹੁਤਾ 
ਨਦਿ ਖੁੱ ਲ੍ਹੇ  ਹੁੰ ਦੇ ਹਿ।

ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਕਈ ਂਿਿਤਕ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਿ। ਕੁਝ ਪੂਰੇ 
ਯੂ ਕੇ (UK) ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਿ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ 
ਵੇਲਜ਼, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਲਈ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਿ। ਬਹੁਤੇ 
ਕਾਰਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੁੰ ਦੇ ਹਿ, ਪਰ ਦੁਕਾਿਾਂ, ਰੈਸਟਰੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਮਿੋਰੰਿਿ ਦੇ 
ਸਥਾਿ ਖੁੱ ਲ੍ਹੇ  ਰਨਹੰਦੇ ਹਿ।

ਕੈਲੰਡਰ
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Summary

The UK is a constitutional monarchy and a parliamentary 
democracy

English is the main language in the UK

The UK is multi-cultural and multi-faith. You must respect 
other people’s views and beliefs and abide by UK law 
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ਦਰਖਾਸਤ
ਪ੍ਰੀਨਕ੍ਰਆ

ਸਾਰ

ਯੂ ਕੇ (UK) ਇਕ ਸੰਨਵਧਾਿਕ ਰਾਿਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ 
ਲਰੋਕਤੰਤਰ ਹੈ।

ਯੂ ਕੇ ਨਵਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੁਖ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ

ਯੂ ਕੇ (UK) ਬਹੁ-ਸਨਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਨਵਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ 
ਹੈ। ਤੁਹਾਿੰੂ ਦੂਿੇ ਲਰੋਕਾਂ ਦੇ ਿਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਨਵਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਨਤਕਾਰ 
ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂ ਕੇ (UK) ਕਾਿੰੂਿ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 
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Chapter 2
Once you 
have been 
recognised as  
a refugee
In this chapter you will learn about:

☑ Your immigration status and if your family can join you in the UK

☑ Your biometric residence permit and travelling outside the UK

☑ Opening a bank account

☑ Learning English
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ਪਾਠ 2
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਕ 
ਵਾਰ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਵੱਜੋਂ 
ਮਾਨਤਾ ਨਮਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਇਸ ਪਾਠ ਨਵਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਸੱਖੋਗੇ:

☑ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਵਾਸ ਦਾ ਦਰ ਾ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਾਲ ਯੂ ੍ ਿ ਨਰ ਿ  
ਕ ੇ(UK) ਆ ਕ ੇਰ  ਸਕਦਾ ਹੈਨਹ

☑ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਬਾਇਓਮੈਟ ਕ ਪਰ ਟ ਅਤੇ ਯੂ ਕੇ (UK) ਦੇ ਨਰ ਨਰ ਨਮ
ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ੀਿ

☑ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖਲ੍ਹਣਾਰੋ

☑ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ੱ ਖਣਾਨਸ
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Your status 
If you have refugee or Humanitarian Protection status in 
the UK, it means that:

• You may legally remain in the UK for five years 
from the date you are a recognised as a refugee or 
in need of Humanitarian Protection

• You can access public services e.g. healthcare 
and schools

• You can apply to stay permanently in the UK (known 
as ‘indefinite leave to remain’) after five years

• You may work

• You may apply for social-welfare benefits to support 
you to live and find work

People granted Humanitarian Protection or refugee 
status have a number of the same entitlements. 
However, refugee status has some differences to 
Humanitarian Protection, for example in relation to 
university applications and education support (see 
further information on page 118) and travelling to other 
countries (see further information on page 34).

You may work

You may apply  
for benefits until you  

are able to work
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ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਤਬਾ 
ਿੇ ਯੂ ਕੇ (UK) ਨਵਚ ਤੁਹਾਿੰੂ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਿਾਂ ਨਹਊਮੈਿੀਟੇਰੀਅਿ 
ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਿ (Humanitarian Protection) ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਨਮਨਲਆ 
ਹਰੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ:

• ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਿਾਂ ਨਹਊਮੈਿੀਟੇਰੀਅਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਿ 
(Humanitarian Protection) ਦੀ ਮਾਿਤਾ ਨਮਲਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 
ਪੰਿ ਸਾਲ ਲਈ ਕਾਿੰੂਿੀ ਰੂਪ ਨਵਚ ਯੂ ਕੇ (UK) ਨਵਚ ਰਨਹ ਸਕਦੇ 
ਹਰੋ

• ਤੁਸੀਂ ਿਿਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਵੇਂ ਨਕ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ

• ਪੰਿ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਵਚ ਯ ੂਕ ੇ(UK) ਨਵਚ 
ਰਨਹਣ (ਇਸਿੰੂ “ਰਨਹਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਮਤ ਛੱੁਟੀ” ਕਨਹੰਦੇ ਹਿ) ਲਈ 
ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਰੋ

• ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ

• ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇ ਰਨਹਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਸਮਾਨਿਕ 
ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਰੋ

ਨਹਊਮੈਿੀਟੇਰੀਅਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਿ (Humanitarian Protection) ਿਾਂ 
ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪਾ੍ਪਤ ਲਰੋਕਾਂ ਿੰੂ ਕਈ ਂਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਪਾ੍ਪਤ ਹੁੰ ਦੇ 
ਹਿ। ਵੈਸੇ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਨਹਊਮੈਿੀਟੇਰੀਅਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਿ 
(Humanitarian Protection) ਿਾਲੋਂ ਕੁਝ ਅੰਤਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ 
ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਿੀਵਰਨਸਟੀ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਅਤੇ ਨਸੱਨਖਆ ਸਬੰਧੀ 
ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ (ਪੰਿਾ 118 ਉੱਪਰ ਹਰੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖਰੋ), ਦੂਿੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 
ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਿੀ (ਪੰਿਾ 34 ਉੱਪਰ ਹਰੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖਰੋ) ਦੇ ਸਬੰਧ 
ਨਵਚ।

ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ 
ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ  
ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਾਭ  

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 
ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ
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Family links
Where possible, the aim is for refugees to be resettled 
as a family group but sometimes families can become 
separated. Opportunities for other family members 
to join you in the UK may be very limited and there 
is no guarantee that they will be able to join you. 
These opportunities may include family reunion 
under the immigration rules, Family Migration routes 
and resettlement. 

If you have family based in one of the UK’s resettlement 
host countries and they wish to join you in the UK, 
this may be possible but there is no guarantee. 
Resettlement is only available to a very small number 
of refugees and places are therefore reserved for the 
most vulnerable cases only. 

You should advise them:

• To register with UNHCR in one of the UK’s 
resettlement host countries 

• To tell UNHCR that they wish to be reunited with 
you in the UK, providing your UNHCR reference 
number if you know this

• UNHCR may assess if resettlement is the 
appropriate solution for your family and whether 
they can be prioritised for resettlement based on 
their needs

• Even if UNHCR refer your family members to the 
UK under the resettlement scheme, the UK might 
reject the application or not be able to find suitable 
accommodation 

• If the UK accepts them, we will try our best to locate 
families close to each other, but this is not always 
possible and they may be resettled in a different 
area of the UK

Register with 
UNHCR

UNHCR will decide

Family may be 
resettled in a 
different area
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ਪਨਰਵਾਰਕ ਸਬੰਿ
ਨਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹਰੋਵੇ, ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਨਕ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਇਕ ਪਨਰਵਾਰਕ 
ਸਮੂਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਹਰੋ ਿਾਣ, ਪਰ ਕੁਝ ਵਾਰ ਪਨਰਵਾਰ 
ਅਨਲਹਦਾ ਹਰੋ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਹਰੋਰ ਪਨਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਯੂ ਕੇ (UK) 
ਨਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਲ ਆ ਕੇ ਰਨਹਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹਿ ਅਤੇ ਇਸ 
ਗੱਲ ਦੀ ਕਰੋਈ ਗਰੰਟੀ ਿਹੀਂ ਹੈ ਨਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਲ ਆ ਕੇ ਰਨਹਣ ਦੇ 
ਯਰੋਗ ਹਰੋਣਗੇ। ਇਿ੍ਹ ਾਂ ਮੌਨਕਆਂ ਦੇ ਨਵਚ ਅਪ੍ਵਾਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਪਨਰਵਾਰ ਦੇ 
ਪ੍ਵਾਸ ਦੇ ਤਰੀਨਕਆਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਅਧੀਿ ਪਨਰਵਾਰ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ 
ਇਕੱਠਾ ਹਰੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਨਰਵਾਰ ਯੂ ਕੇ (UK) ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਨਕਸੇ ਇਕ 
ਮੇਜ਼ਬਾਿ ਦੇਸ਼ ਨਵਚ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਯੂ ਕੇ (UK) ਨਵਚ ਤੁਹਾਡੇ 
ਿਾਲ ਆ ਕੇ ਰਨਹਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਿ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ 
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰੋਈ ਗਰੰਟੀ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਦੀ 
ਕੇਵਲ ਥਰੋੜੀ ਨਗਣਤੀ ਲਈ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥਾਵਾਂ ਿੰੂ 
ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਆਦਾ ਕਮਜ਼ਰੋਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਨਖਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਿੰੂ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਿੰੂ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:

• ਯੂ ਕੇ (UK) ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਇਕ ਨਵਚ ਯੂ ਐਿ ਐਚ 
ਸੀ ਆਰ (UNHCR) ਨਵਚ ਰਨਿਸਟਰ ਹਰੋਣ ਲਈ 

• ਆਪਣਾ ਯੂ ਐਿ ਐਚ ਸੀ ਆਰ (UNHCR) ਹਵਾਲਗੀ ਿੰਬਰ, ਿੇ 
ਤੁਹਾਿੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਯੂ ਐਿ ਐਚ ਸੀ ਆਰ 
(UNHCR) ਿੰੂ ਦੱਸਣਾ ਨਕ ਉਹ ਯੂ ਕੇ (UK) ਨਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਲ 
ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹਰੋਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਿ

• ਯੂ ਐਿ ਐਚ ਸੀ ਆਰ (UNHCR) ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਕੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਨਰਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਢੁੱ ਕਵਾਂ 
ਹੱਲ ਹੈ ਿਾਂ ਕੀ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਿੰੂ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮੁੜਵਸੇਬੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਾਥਨਮਕਤਾ ਨਦੱਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

• ਭਾਵੇਂ ਯੂ ਐਿ ਐਚ ਸੀ ਆਰ (UNHCR) ਤੁਹਾਡੇ ਪਨਰਵਾਰਕ 
ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜਵਸੇਬੇ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਈ ਯੂ ਕੇ (UK) ਵਾਸਤੇ 
ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਨਦੰਦਾ ਹੈ, ਹਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਯੂ ਕੇ (UK) ਦਰਖਾਸਤ 
ਿੰੂ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਿਾਂ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਿੰੂ ਢੁੱ ਕਵੀਂ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਯਰੋਗ ਿਾ 
ਸਮਝੇ 

• ਿੇ ਯੂ ਕੇ (UK) ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਿੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 
ਪਨਰਵਾਰਾਂ ਿੰੂ ਇਕ ਦੂਿੇ ਦੇ ਿਜ਼ਦੀਕ ਹਸਤਾਂਤਰਣ ਕਰਿ ਦੀ ਪੂਰੀ 
ਕਰੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੰਭਵ ਿਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਿ੍ਹ ਾਂ 
ਦਾ ਯੂ ਕੇ (UK) ਹਰੋਰ ਇਲਾਨਕਆਂ ਨਵਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ

ਯੂ ਐਨ ਐਚ ਸੀ ਆਰ 
(UNHCR) ਦੇ ਨਾਲ 

ਪੰਜੀਨਕ੍ਰਤ ਹੋਣਾ

ਯੂ ਐਨ ਐਚ ਸੀ ਆਰ 
(UNHCR) ਇਸ ਬਾਰੇ 

ਨਨਰਣਾ ਕਰੇਗਾ

ਪਨਰਵਾਰ ਦਾ ਵਖ-ਵਖ 
ਖੇਤਰਾਂ ਨਵਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ੱ ੱ
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If you are married or have a partner and/or children 
under the age of 18, the leave you have been granted 
entitles your spouse or partner and minor children to 
join you in the UK, providing they were part of your 
family unit before you left your country of origin to 
seek asylum.  They will need to meet certain conditions 
which are set out in the Home Office policy on Family 
Reunion and the Immigration Rules. You can find 
the policy on GOV.UK at: http://www.gov.uk/
government/collections/asylum-decision-
making-guidance-asylum-instructions

Family Reunion visas are free of charge. Your family 
must apply online at www.gov.uk/settlement-
refugee-or-humanitarian-protection/family-
reunion and make an appointment at a UK Visa 
Application Centre overseas to enrol their biometrics. 
The visa will be issued if the Visa Officer is satisfied, 
from the evidence presented, that the applicant is 
related as claimed to the person they are applying 
to join in the UK. This may lead to a review of your 
entitlement to refugee or Humanitarian Protection status 
in the UK. 

If your spouse or partner and minor children are not 
in the UK and want to apply for family reunion, they 
will need to make an application for entry clearance 
to the UK before they travel.  Details on how to apply 
are available on GOV.UK at: http://www.gov.
uk/settlement-refugee-or-humanitarian-
protection/family-reunion

If your family members wish to visit you in the UK for 
a shorter period of time, they may be able to apply 
for a visit visa although this may not be successful. 
More information can be found on GOV.UK

http://www.gov.uk/government/collections/asylum-decision-making-guidance-asylum-instructions
http://www.gov.uk/government/collections/asylum-decision-making-guidance-asylum-instructions
http://www.gov.uk/government/collections/asylum-decision-making-guidance-asylum-instructions
http://www.gov.uk/settlement-refugee-or-humanitarian-protection/family-reunion
http://www.gov.uk/settlement-refugee-or-humanitarian-protection/family-reunion
http://www.gov.uk/settlement-refugee-or-humanitarian-protection/family-reunion
http://www.gov.uk/settlement-refugee-or-humanitarian-protection/family-reunion
http://www.gov.uk/settlement-refugee-or-humanitarian-protection/family-reunion
http://www.gov.uk/settlement-refugee-or-humanitarian-protection/family-reunion
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ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਆਹੇ ਹਰੋਏ ਹਰੋ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੋਈ ਸਾਥੀ ਹੈ ਅਤੇ/ਿਾਂ 18 
ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਿ, ਤੁਹਾਿੰੂ ਨਦੱਤੀ ਗਈ ਛੁੱ ਟੀ ਤੁਹਾਡੇ 
ਨਵਆਹੁਤਾ ਸਾਥੀ ਿਾਂ ਸਾਥੀ ਿੰੂ ਅਤੇ ਅਨਵਅਸਕ ਬੱਨਚਆਂ ਿੰੂ ਯੂ ਕੇ 
(UK) ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਲ ਆ ਕੇ ਰਨਹਣ ਦੀ ਆਨਗਆ ਨਦੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਨਕ 
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਤੋਂ 
ਪਨਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਨਰਵਾਰਕ ਇਕਾਈ ਦਾ ਨਹੱਸਾ ਸਿ।  ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਿੰੂ ਕੁਝ 
ਖਾਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਿਾ ਪਵੇਗਾ ਨਿਿ੍ਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਨਰਵਾਰਕ ਮੁੜ 
ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਪ੍ਵਾਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਹਰੋਮ ਆਨਫ਼ਸ ਦੀ ਿੀਤੀ ਨਵਚ 
ਦੱਨਸਆ ਨਗਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ GOV.UK ਬਾਰੇ ਦੀ ਿੀਤੀ ਿੰੂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ 
ਹਰੋ: http://www.gov.uk/government/collections/asylum-
decision-making-guidance-asylum-instructions

ਪਨਰਵਾਰਕ ਮੁੜ ਏਕਤਾ (Family Reunion) ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨਬਿਾਂ ਨਕਸੇ 
ਫੀਸ ਦੇ ਹਿ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਨਰਵਾਰ ਿੰੂ www.gov.uk/settlement-
refugee-or-humanitarian-protection/family-reunion 
ਤੇ ਆਿਲਾਈਿ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਬਾਇਓਮੈਨਟ੍ਕਸ ਿੰੂ ਦਰਿ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵਦੇਸ਼ੀ ਯੂ ਕੇ (UK) ਵੀਜ਼ਾ 
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਿ ਸੈਂਟਰ ਨਵਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਿੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਨਧਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ, ਿਰੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਿ 
ਨਕ ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾ ਨਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ, ਦਰਖਾਸਤ 
ਦੇ ਕੇ ਯੂ ਕੇ (UK) ਨਵਚ ਿਾਲ ਿਾ ਕੇ ਰਨਹਣ ਵਾਲੇ ਨਵਅਕਤੀ ਿਾਲ 
ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਿਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। 
ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਿ ਯੂ ਕੇ (UK) ਨਵਚਲੇ ਸ਼ਰਣ ਿਾਂ ਨਹਊਮੈਿੀਟੇਰੀਅਿ 
ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਿ (Humanitarian Protection) ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ 
ਹੱਕਦਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਨਖਆ ਹਰੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਆਹੁਤਾ ਸਾਥੀ ਿਾਂ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਅਨਵਅਸਕ ਬੱਚੇ ਯੂ ਕੇ 
(UK) ਦੇ ਨਵਚ ਿਹੀਂ ਹਿ ਅਤੇ ਪਨਰਵਾਰ ਦੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹਰੋਣ ਲਈ 
ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਿੰੂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਿ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ 
ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਮੰਜ਼ਰੂੀ ਦੇ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।  ਦਰਖਾਸਤ 
ਨਕਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਦੱਤੀ ਿਾਵੇ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ GOV.UK ਤੇ ਇੱਥੇ 
ਉਪਲਬੱਧ ਹਿ: http://www.gov.uk/settlement-refugee-or-
humanitarian-protection/family-reunion

ਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਨਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਿੰੂ ਯੂ ਕੇ (UK) ਨਵਚ ਥਰੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 
ਨਮਲਣ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਵਜ਼ਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ 
ਦੇਣ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਰੋ ਸਕਦੇ ਹਿ ਵੈਸੇ ਹਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਇਹ ਸਫ਼ਲ ਿਾ 
ਹਰੋਏ। ਵਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ GOV.UK ਤੇ ਦੇਖੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

http://www.gov.uk/government/collections/asylum-decision-making-guidance-asylum-instructions
http://www.gov.uk/government/collections/asylum-decision-making-guidance-asylum-instructions
http://www.gov.uk/settlement-refugee-or-humanitarian-protection/family-reunion
http://www.gov.uk/settlement-refugee-or-humanitarian-protection/family-reunion
http://www.gov.uk/settlement-refugee-or-humanitarian-protection/family-reunion
http://www.gov.uk/settlement-refugee-or-humanitarian-protection/family-reunion
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Biometric Residence 
Permit
Once you have been recognised as a refugee you will 
receive a Biometric Residence Permit (BRP) in the post 
which will have your national insurance number on the 
reverse of the card.

Please keep this important document safe as it is 
evidence of your legal status in the UK and shows how 
long you may stay in the UK for. 

It will also say that you are allowed to work in the 
UK. This document is required to access benefits, 
healthcare, apply for jobs, and so on (see Chapter 4 – 
Employment and Benefits). 

You do not need to pay for the BRP.

This is what your BRP will look like. 
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ਬਾਇਓਮੈਟਨਰਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ 
ਪਰਨਮਟ (Biometric 
Residence Permit)
ਇਕ ਵਾਰ ਿਦੋਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ਨਵਚ ਮਾਿਤਾ ਨਮਲ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਇਓਮੈਟਨਰਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਪਰਨਮਟ (ਬੀ ਆਰ 
ਪੀ) (Biometric Residence Permit, BRP) ਪਾ੍ਪਤ ਕਰਰੋਗੇ ਨਿਸ 
ਨਵਚ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਪੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੀਮਾ ਿੰਬਰ ਨਦੱਤਾ ਹਰੋਏਗਾ।

ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿੰੂ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਰੱਖਰੋ 
ਨਕਉਂਨਕ ਇਹ ਯੂ ਕੇ (UK) ਨਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਿੰੂਿੀ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਨਕੰਿੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਯੂ ਕੇ (UK) ਨਵਚ 
ਰਨਹ ਸਕਦੇ ਹਰੋ। 

ਇਹ ਪਰਨਮਟ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ ਨਕ ਤੁਹਾਿੰੂ ਯੂ ਕੇ (UK) ਨਵਚ ਕੰਮ 
ਕਰਿ ਦੀ ਆਨਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਾਭਾਂ, ਨਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ 
ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਿ, ਿੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਰੋਰ ਕਈ ਕੰਮਾਂ 
(ਪਾਠ 4 - ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇਖਰੋ) ਲਈ ਵਰਨਤਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਤੁਹਾਿੰੂ ਬੀ ਆਰ ਪੀ (BRP) ਲਈ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿਹੀਂ 
ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਬੀ ਆਰ ਪੀ (BRP) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਿਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। 
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Travelling outside 
the UK
You can travel outside the UK. However, you should 
not travel to your country of origin and/or the country 
from which you sought refuge as this could result in the 
withdrawal of your refugee or Humanitarian Protection 
status when you return to the UK. The rules relating to 
travelling outside the UK depend on whether you have 
Humanitarian Protection or refugee status.

Humanitarian 
Protection
If you have Humanitarian Protection you:

• Can travel on your national passport if you still hold 
a valid national passport

• Must take your BRP with you if you travel, as you 
will need to show this to an immigration officer to 
demonstrate that you have the right to enter and stay 
in the UK

• If you don’t have a passport you should apply for a 
Home Office Travel Document (see below)

Refugee Status
If you have refugee status you:

• Cannot travel on your national passport, even if you 
still hold a valid passport, as this may impact your 
refugee status

• Will need to apply to the Home Office for a travel 
document
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ਯੂ ਕੇ (UK) ਦੇ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ 
ਕਰਨਾ
ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੇ (UK) ਦੇ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਿੰੂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨਿੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਣ ਲਈ 
ਹੈ, ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਿਹੀਂ ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਕਉਂਨਕ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਿ ਤੁਹਾਡੇ 
ਯੂ ਕੇ (UK) ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਿਾਂ 
ਨਹਊਮੈਿੀਟੇਰੀਅਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਿ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਯੂ ਕੇ (UK) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਿ ਦੇ ਨਿਯਮ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ 
ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਿ ਨਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੋਲ ਨਹਊਮੈਿੀਟੇਰੀਅਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਿ 
(Humanitarian Protection) ਹੈ ਿਾਂ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ।

ਨਹਊਮੈਨੀਟੇਰੀਅਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ 
(Humanitarian Protection)
ਿੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਨਹਊਮੈਿੀਟੇਰੀਅਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਿ (Humanitarian 
Protection) ਨਮਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ:

• ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਸਪਰੋਰਟ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ, ਿੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੋਲ ਅਿੇ ਵੀ ਵੈਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਸਪਰੋਰਟ ਹੈ

• ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣਾ ਬੀ ਆਰ ਪੀ 
(BRP) ਆਪਣੇ ਿਾਲ ਨਲਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਕਉਂਨਕ ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਹ 
ਨਦਖਾਉਣ ਲਈ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੋਲ ਯੂ ਕੇ (UK) ਨਵਚ ਦਾਖਲ ਹਰੋਣ ਦਾ 
ਅਤੇ ਰਨਹਣ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਸਿੰੂ ਅਪ੍ਵਾਸ ਅਨਧਕਾਰੀ 
ਿੰੂ ਨਦਖਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ

• ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੋਲ ਪਾਸਪਰੋਰਟ ਿਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਹਰੋਮ ਆਨਫ਼ਸ ਟ੍ੈਵਲ 
ਡਾਕੂਮੈਂਟ (Home Office Travel Document) (ਹੇਠਾਂ ਦੇਖਰੋ) ਦੇ 
ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ
ਿੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਨਮਨਲਆ ਹਰੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ:

• ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਸਪਰੋਰਟ ਉੱਪਰ ਯਾਤਰਾ ਿਹੀਂ ਕਰ 
ਸਕਦੇ, ਨਫਰ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੋਲ ਵੈਧ ਪਾਸਪਰੋਰਟ ਹਰੋਵੇ, ਨਕਉਂਨਕ ਇਹ 
ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਿੰੂ ਪ੍ਭਾਨਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

• ਤੁਹਾਿੰੂ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਹਰੋਮ ਆਨਫ਼ਸ ਨਵਭਾਗ ਕਰੋਲ 
ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ
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Applying for travel 
documents
If you are issued with a Home Office Travel Document, 
this will not be valid for travel back to your home 
country. 

Details of how to apply and the cost of a Home Office 
travel document can be found at: 
www.gov.uk/apply-home-office-travel-
document/overview

You may need a visa to travel to other countries. 
Please check the visa and other entry requirements of 
the country you wish to visit via the relevant embassy 
for that country in London before buying a ticket or 
attempting to travel.

http://www.gov.uk/apply-home-office-travel-document/overview
http://www.gov.uk/apply-home-office-travel-document/overview


37

ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ 
ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣੀ
ਿੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਹਰੋਮ ਆਨਫ਼ਸ ਟ੍ੈਵਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ (Home Office 
Travel Document) ਿਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 
ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਯਾਤਰਾ ਕਰਿ ਲਈ ਵੈਧ ਿਹੀਂ ਹਰੋਏਗਾ। 

ਦਰਖਾਸਤ ਨਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਦੱਤੀ ਿਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰੋਮ ਆਨਫ਼ਸ ਟ੍ੈਵਲ 
ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ : 
www.gov.uk/apply-home-office-travel-document/
overview ਤੇ ਦੇਖੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਿ

ਤੁਹਾਿੰੂ ਦੂਿੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਿ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 
ਹਰੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨਿੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਿ ਦੀ ਇੱਛਾ 
ਰੱਖਦੇ ਹਰੋ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਟਕਟ ਖ੍ੀਦਣ ਿਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਿ ਦੀ 
ਕਰੋਨਸ਼ਸ਼ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੰਡਿ ਨਵਚਲੇ ਢੁੱ ਕਵੇਂ ਦੂਤਾਵਾਸ 
ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਹਰੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ 
ਲਗਾਓ।

http://www.gov.uk/apply-home-office-travel-document/overview
http://www.gov.uk/apply-home-office-travel-document/overview
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Opening a bank 
account
Opening a bank account is important when you are 
recognised as a refugee: to keep your money safe and 
to enable you to receive payments. Benefit payments 
will usually be paid directly into your bank account and 
it is also the easiest way for employers to pay you when 
you get a job.

There are a range of banks and you can choose one 
that suits you best. There are also online-only providers 
which you can use.

In order to open a bank account you will usually need 
to show a form of identification such as your passport 
or BRP as well as proof of your address, such as your 
tenancy agreement (see Chapter 5 – Housing and 
Services) or a gas, electric or phone bill. Some banks 
will accept sight of your Universal Credit account as 
proof of identification. 

You should ask about any charges when you open a 
bank account. Depending on the terms and conditions 
of your account, you may be charged if you spend 
more money than you have or for other services that 
may be included. 

Once you open your account, you will usually be issued 
with a debit card which can be used to pay for things 
in most shops. You can also arrange for bills to be paid 
directly from your account using ‘direct debit’. 
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ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ
ਿਦੋਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਵੱਿੋਂ ਮਾਿਤਾ ਨਮਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖਰੋਲ੍ਹਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ: ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਿੰੂ 
ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਭੁਗਤਾਿ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਿ ਦੇ 
ਸਮਰੱਥ ਕਰਿ ਲਈ। ਲਾਭ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਸੱਧੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਵਚ 
ਭੁਗਤਾਿ ਕੀਤੇ ਿਾਣਗੇ ਅਤੇ ਿਦੋਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਿੌਕਰੀ ਨਮਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਲਈ ਤੁਹਾਿੰੂ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਿ 
ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਕਈ ਂਬੈਂਕ ਮੌਿੂਦ ਹਿ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੈਂਕ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਰੋ ਿਰੋ ਤੁਹਾਡੇ 
ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੇਵਲ-ਆਿਲਾਈਿ (online-only) ਪ੍ਦਾਤੇ ਵੀ ਹਿ 
ਨਿਿ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ।

ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖਰੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਪਛਾਣ ਦਾ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਿਵੇਂ ਨਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪਰੋਰਟ ਿਾਂ ਬੀ ਆਰ ਪੀ (BRP) ਅਤੇ 
ਿਾਲ ਦੀ ਿਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬੂਤ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਨਿਵੇਂ ਨਕ ਨਕਰਾਏਦਾਰੀ 
ਸਮਝੌਤਾ (ਪਾਠ 5 - ਨਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਖਰੋ), ਿਾਂ ਗੈਸ, ਨਬਿਲੀ 
ਿਾਂ ਫ਼ਰੋਿ ਦਾ ਨਬਲ ਨਦਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਪਛਾਣ ਪ੍ਮਾਣ ਵੱਿੋਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਯੁਿੀਵਰਸਲ ਕ੍ੈਨਡਟ ਖਾਤੇ ਿੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿਗੇ।

ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖਰੋਲ੍ਹਦੇ ਹਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਨਕਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਖਰਨਚਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ 
ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਹਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਿੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੋਲ 
ਹਿ ਉਸ ਤੋਂ ਨਜ਼ਆਦਾ ਖਰਚਦੇ ਹਰੋ ਿਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਿ੍ਹ ਾਂ ਿੰੂ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਰਚ ਵਸੂਨਲਆ ਿਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। 

ਇਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਾਤਾ ਖਰੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 
ਇਕ ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ ਿਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਾਵਗੇਾ ਨਿਸਿੰੂ ਨਕ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦੁਕਾਿਾਂ 
ਤੇ ਭਗੁਤਾਿ ਕਰਿ ਲਈ ਵਰਨਤਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ‘ਡਾਇਰੈਕਟ 
ਡੈਨਬਟ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਦਆਂ ਨਸੱਧੇ ਆਪਣ ੇਖਾਤੇ ਤੋਂ ਨਬਲਾਂ ਦਾ ਭਗੁਤਾਿ 
ਕਰਿ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ। 
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Learning English
Learning to speak English is very important and will help 
you to settle into your new life and live independently, 
enable you to go to the doctor on you own, help your 
children at school and help you get a job or study further. 

You are entitled to free English language tuition if 
you are unemployed and looking for work. If you are 
attending appointments at the Jobcentre (see chapter 
4 on Employment and Benefits), your work coach may 
refer you to an English language class. 

You can also find information about English classes by 
contacting the local council where you live. Before you 
join a class, a teacher will check your level and find 
out more about you, so that you can join a class with 
people who are at a similar level as you, and which is 
suitable for your needs. If you have a baby or young 
children, you may need to arrange for someone to care 
for them while you attend classes, or find a class with a 
creche. 

You do not need to know any English to join an English 
course. Classes can be a lot of fun and are a good 
place to meet people and make friends.
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ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਸੱਖਣਾ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿੰੂ ਬਰੋਲਣਾ ਨਸੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਿ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਿੰੂ 
ਤੁਹਾਡੀ ਿਵੀਂ ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਨਵਚ ਸੈੱਟ ਹਰੋਣ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਿਾਲ 
ਿੀਉਣ ਨਵਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਡਾਕਟਰ ਕਰੋਲ ਿਾਣ ਦੇ 
ਸਮਰੱਥ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਨਚਆਂ ਦੀ ਸਕਲੂ ਨਵਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਿੌਕਰੀ 
ਲੱਭਣ ਨਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਰੋ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਨਵਚ ਨਟਊਸ਼ਿ ਦੇ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹਰੋ। ਿੇ 
ਤੁਸੀਂ ਿਾੱਬਸੈਂਟਰ (Jobcentre) ਨਵਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨਵਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ 
ਰਹੇ ਹਰੋ (ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਠ 4 ਦੇਖਰੋ), ਤਾਂ ਹਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਤੁਹਾਡਾ ਿੌਕਰੀ ਦਾ ਕਰੋਚ ਤੁਹਾਿੰੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ 
ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਥੇ ਰਨਹੰਦੇ ਹਰੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਥਾਿਕ ਕਾਊਂਨਸਲ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸੇ ਕਲਾਸ ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੋਵਰੋ, 
ਇਕ ਅਨਧਆਪਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ 
ਹਰੋਰ ਪਤਾ ਲਗਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਿਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਲਾਸ ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੋ ਸਕਰੋ 
ਨਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਮਾਿ ਦੇ ਲਰੋਕ ਹਿ, ਅਤੇ ਿਰੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 
ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਆਦਾ ਢੁੱ ਕਵਾਂ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਛਰੋਟਾ ਬੱਚਾ ਿਾਂ ਛਰੋਟੀ 
ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਿ ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਲਾਸਾਂ ਨਵਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ 
ਸਮੇਂ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਨਧਆਿ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਕਸੇ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਿਾ ਪਵੇਗਾ, ਿਾਂ 
ਇਕ ਕ੍ੈਸ਼ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਲੱਭਣੀ ਪਵੇਗੀ। 

ਨਕਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਸੱਖਣ ਦੇ ਕਰੋਰਸ ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਿੰੂ 
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹਰੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਕਲਾਸਾਂ ਬਹੁਤ 
ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਲਰੋਕਾਂ ਿੰੂ ਨਮਲਣ ਅਤੇ ਦਰੋਸਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਹਰੋ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ।
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Summary

You can access public services, work and claim benefits

Family links

You will receive a Biometric Residence Permit (BRP), 
which allows you to remain in the UK and find work – 
please keep this safe

You should open a bank account as soon as possible to 
help manage your money

Learning to speak English is very important and you 
should find out about classes available in your local area 
as soon as possible
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ਸਾਰ
ਤੁਸੀਂ ਿਿਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕੰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ 
ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ

ਪਨਰਵਾਰਕ ਸਬੰਧ

ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਬਾਇਓਮੈਟਨਰਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਪਰਨਮਟ (ਬੀ ਆਰ ਪੀ) 
(Biometric Residence Permit, BRP) ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਰੋਗੇ, ਿਰੋ 
ਤੁਹਾਿੰੂ ਯੂ ਕੇ (UK) ਨਵਚ ਰਨਹਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਿ ਦੀ 
ਆਨਗਆ ਨਦੰਦਾ ਹੈ - ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸਿੰੂ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਰੋ

ਤੁਹਾਿੰੂ ਨਿੰਿੀ ਿਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹਰੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਵਚ 
ਮਦਦ ਲਈ ਇਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖਰੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਰੋਲਣਾ ਨਸੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਿ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੰੂ 
ਨਿੰਿੀ ਿਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹਰੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਿਕ ਖੇਤਰ ਨਵਚ ਮੌਿੂਦ 
ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
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Chapter 3
The First Month
In this chapter you will learn about:

☑ Moving from asylum support to other services

☑ Migrant Help services

☑ Finding accommodation

☑ Integration loans
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ਪਾਠ 3
ਪਨਹਲਾ ਮਹੀਨਾ

ਇਸ ਪਾਠ ਨਵਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਸੱਖੋਗੇ:

☑ ਸ਼ਰਣ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕ ੇਹਰ ਸਵੇਾਵਾਂ ਤੱਕ ਾਣਾਰੋ ਿ

☑ ਮਾਈਗੈਂਟ ਹੈਲਪ ਸੇਵਾਵਾਂ੍

☑ ਹਾਇਸ਼ ਲੱਭਣਾਨਰ

☑ ਏਕੀਕਰ  ਦੇ ਕਰਜ਼ੇਿ
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Successful Claims 
Once you are recognised as a refugee by the Home 
Office you should read your decision letter carefully. It 
contains important information about the support you 
are entitled to, and what you need to do next.  

Home Office support 
stops
You will receive your Biometric Residence Permit within 
5 to 7 working days from when you have been granted 
refugee or Humanitarian Protection status. If you have 
been receiving support from the Home Office this will 
stop 28 days after your BRP has been sent to you.  This 
means that you will need to make an appointment with 
the Department for Work and Pensions (DWP) at your 
local Jobcentre to ask for help in finding employment, 
and to claim the benefits you are entitled to. You will 
also need to arrange your own housing.

It is very important that you make an appointment with 
DWP quickly, so that your benefits can be paid to you 
as soon as possible  

Claim
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ਸਫ਼ਲ ਦਾਅਵੇ 
ਇਕ ਵਾਰ ਿਦੋਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਹਰੋਮ ਆਨਫ਼ਸ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਵੱਿੋਂ ਮਾਿਤਾ 
ਨਮਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬੰਧ ਨਵਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਣੇ ਿੰੂ 
ਨਧਆਿ ਿਾਲ ਪੜ੍ਹਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਵਚ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਨਿਸ 
ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਰੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੇ 
ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਿ ਿਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।  

ਹੋਮ ਆਨਫ਼ਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਸਮਾਪਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
ਿਦੋਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਦਾ ਿਾਂ ਨਹਊਮੈਿਟੇਰੀਅਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਿ 
(Humanitarian Protection) ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਨਦੱਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ 
ਤੋਂ 5 ਤੋਂ 7 ਨਦਿਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਮਨੈਟ੍ਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਸੀ 
ਪਰਨਮਟ (Biometric Residence Permit) ਪਾ੍ਪਤ ਕਰਰੋਗੇ। ਿੇ 
ਤੁਸੀਂ ਹਰੋਮ ਆਨਫ਼ਸ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਿੰੂ 
ਤੁਹਾਡਾ ਬੀ ਆਰ ਪੀ (BRP) ਭੇਿੇ ਿਾਣ ਦੇ 28 ਨਦਿਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੁਕ 
ਿਾਵੇਗੀ।  ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਿਕ ਿਾੱਬਸੈਂਟਰ 
(Jobcentre) ਨਵਖੇ ਨਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਾਰ ਵਰਕ ਐਡਂ ਪਿੈਸ਼ਿ (ਡੀ 
ਡਬਨਲਯੂ ਪੀ) (Department for Work and Pensions, DWP) ਦੇ 
ਿਾਲ ਇਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਿੀ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਿਰੋ ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 
ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਿ ਲਈ ਕਨਹ ਸਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਲਾਭਾਂ ਲਈ 
ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਰੋ ਨਿਿ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਰੋ। ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ 
ਨਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਿਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਿ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਡੀ ਡਬਨਲਯੂ ਪੀ (DWP) ਦੇ 
ਿਾਲ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਰੋ, ਤਾਂ ਿਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ 
ਨਿੰਿੀ ਿਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹਰੋ ਸਕੇ ਭੁਗਤਾਿ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕੇ।  

ਦਾਅਵਾ
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Support from Migrant 
Help
If you have received asylum support from the Home 
Office, Migrant Help can provide advice about 
accessing benefits, housing and other services before 
the end of the 28 day period when your asylum support 
will end. They can help you book an appointment at 
your local Jobcentre to access benefits and receive 
advice on employment. 

The Home Office will notify Migrant Help about the 
outcome of your asylum claim and Migrant Help will 
contact you within one working day. They will advise 
of the support they can provide and if you wish to 
receive their assistance, they will schedule a follow-on 
appointment. 

Appointments will be provided either via telephone or 
face to face:  
Tel: 0808 8010 503 
Website: https://www.migranthelpuk.org/
contact
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ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈਲਪ ਵੱਲੋ ਸਹਾਇਤਾ
ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰੋਮ ਆਨਫਸ ਤੋਂ ਪਿਾਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਮਾਈਗ੍ੈਂਟ ਹੈਲਪ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਾਹ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ 28 ਨਦਿਾਂ ਦੀ ਨਮਆਦ 
ਖਤਮ ਹਰੋਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਲਾਭ ਤੱਕ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ, ਨਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ 
ਹਰੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰ ਸਲਾਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 
ਸਥਾਿਕ ਿੌਬ ਸੈਂਟਰ ਨਵੱਚ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱ ਕ ਕਰਿ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 
ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਨਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ।

ਹਰੋਮ ਆਨਫਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਾਹ ਸੰਬਧੀ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਿਤੀਿੇ ਬਾਰੇ ਮਾਈਗ੍ੈਂਟ 
ਹੈਲਪ ਿੰੂ ਸੁਨਚਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਈਗ੍ੈਂਟ ਹੈਲਪ ਕੰਮਕਾਿ ਦੇ ਇੱਕ ਨਦੰਿ 
ਨਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਨਿਹੜੀ  ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਿੇਕਰ ਤਸੀਂ 
ਉਹਿਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਿਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਰੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਫਾਲਰੋ-
ਔਿ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਿਗੇ।

ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਟੈਲੀਫਰੋਿ ਤੇ ਿਾਂ ਆਮ੍ਹਣੇ-ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ 
ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਿ। 
ਫਰੋਿ: 0808 8010 503 
ਵੈੱਬਸਾਈਟ: https://www.migranthelpuk.org/contact
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Leaving your 
accommodation
If you have been in government asylum accommodation 
while you have been waiting for your asylum decision 
this support will come to an end. You will need to find 
somewhere else to live. This could be private rented 
accommodation, a live-in job, hostel, flat, or house-
share. You can also ask your Local Authority’s Housing 
Department for advice and help.

Whichever option you choose, finding a new home 
once you leave your asylum accommodation is likely to 
take time. We strongly advise you to think about this as 
soon as possible, and to contact your Housing Officer 
who can advise you.

On the day you leave, you must take all your 
belongings with you, and leave your accommodation 
in the same condition as it was when you first moved in; 
clean and tidy. 

If you have any problems or questions about your 
accommodation, you should contact Migrant Help. 
Your letter from the Home Office tells you the name of 
your accommodation provider and gives details of your 
support.

You can also discuss this at your appointment with DWP, 
who may be able to advise you further.
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ਆਪਣੀ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਨੰੂ ਛੱਡਣਾ
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਿ ਦੇ ਸਮੇਂ 
ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਨਵਚ ਰਨਹ ਰਹੇ ਹਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ 
ਸਮਾਪਤ ਹਰੋ ਿਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣੇ ਰਨਹਣ ਲਈ ਕਰੋਈ ਹਰੋਰ ਥਾਂ 
ਦੇਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਇਕ ਨਕਰਾਏ ਤੇ ਲਈ ਨਿੱਿੀ ਨਰਹਾਇਸ਼, ਕੰਮ ਦੇ 
ਸਥਾਿ ਤੇ ਰਨਹਣਾ, ਹਰੋਸਟਲ ਿਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਘਰ ਹਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 
ਸਲਾਹ ਿਾਂ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਥਾਿਕ ਅਥਾਨਰਟੀ ਦੇ ਹਾਊਨਸੰਗ 
ਨਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਿੰੂ ਵੀ ਪੁੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹਰੋ।

ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ ਵੀ ਨਵਕਲਪ ਦੀ ਚਰੋਣ ਕਰਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਵਾਰ 
ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਿੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਿਾਣ ਤੇ ਿਵੇਂ ਘਰ ਿੰੂ ਲੱਭਣ ਨਵਚ 
ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਜ਼ਰੋਰਦਾਰ ਨਸਫ਼ਾਰਸ਼ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿੰਿੀ ਿਲਦੀ ਹਰੋ ਸਕੇ ਸਰੋਚਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਹਾਊਨਸੰਗ ਅਨਧਕਾਰੀ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਰੋ ਿਰੋ ਤੁਹਾਿੰੂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ 
ਹਿ।

ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਣ ਦੇ ਨਦਿ, ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਿ ਆਪਣੇ ਿਾਲ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਿੰੂ ਉਸੇ 
ਹਾਲਤ ਨਵਚ ਛੱਡ ਕੇ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 
ਦੁਆਰਾ ਪਨਹਲੀ ਵਾਰ ਿਾਣ ਤੇ ਸੀ; ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਥਰਾ। 

ਿੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣੀ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਕਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਨਸਆਵਾਂ 
ਿਾਂ ਪ੍ਸ਼ਿ ਹਿ, ਤੁਹਾਿੰੂ ਮਾਈਗ੍ੈਂਟ ਹੈਲਪ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰੋਮ ਆਨਫ਼ਸ ਤੋਂ ਪ੍ਾਪਤ ਹਰੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਿੰੂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਦਾਤਾ ਦਾ ਿਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਨਦੱਤੀ ਗਈ 
ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਡੀ ਡਬਨਲਯੂ ਪੀ (DWP) ਿਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ, ਿਰੋ ਹਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਿੰੂ ਅੱਗੇ ਦੀ 
ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕੇ।
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Integration loans
You are entitled to apply for an integration loan if 
you are 18 years of age or over.  Integration loans 
have to be paid back but they are interest free.  Loan 
applications can be made for items or activities that will 
help your integration into society.  This could be help 
with housing, getting a job or education.

Information on the loan and an application form can be 
found on GOV.UK at  
www.gov.uk/government/publications/
application-for-an-integration-loan or you can 
request a form from the contact details provided in the 
accompanying paperwork with your decision letter.

£
£

Receive loans

Don’t forget to read the following chapter – Employment & Benefits.

http://www.gov.uk/government/publications/application-for-an-integration-loan
http://www.gov.uk/government/publications/application-for-an-integration-loan
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ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ
ਿੇ ਤੁਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਿਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏਕੀਕਰਣ 
ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਰੋ।  ਏਕੀਕਰਣ ਦੇ ਕਰਨਜ਼ਆ ਦਾ 
ਵਾਪਸੀ ਭੁਗਤਾਿ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਵਆਿ ਮੁਕਤ ਹੁੰ ਦੇ 
ਹਿ। ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਾਂ ਗਤੀਨਵਧੀਆਂ ਲਈ 
ਨਦੱਤੀਆਂ ਿਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ ਿਰੋ ਤੁਹਾਿੰੂ ਸਮਾਿ ਦੇ ਿਾਲ ਘੁਲਣ-ਨਮਲਣ 
ਨਵਚ ਮਦਦ ਕਰਿਗੀਆਂ ਇਹ ਕਾਰਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਹਾਇਸ਼, ਿੌਕਰੀ 
ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਿ ਿਾਂ ਨਸੱਨਖਆ ਲਈ ਮਦਦ ਹਰੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ।

ਕਰਨਜ਼ਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਫਾਰਮ ਿੰੂ GOV.
UK ਤੇ  
www.gov.uk/government/publications/application-for-an-
integration-loan ਤੇ ਦੇਨਖਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਰਣੇ 
ਦੇ ਪੱਤਰ ਿਾਲ ਨਮਲੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਵਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੰਪਰਕ 
ਵੇਰਨਵਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਫਾਰਮ ਲਈ ਬੇਿਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ।

£
£

ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

http://www.gov.uk/government/publications/application-for-an-integration-loan
http://www.gov.uk/government/publications/application-for-an-integration-loan
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Summary

Jobcentre Plus can help you find employment and access 
benefits

Home Office support stops

Migrant Help can help you make an appointment at the 
Jobcentre

If you have been in Government asylum accommodation, 
you will need to find somewhere else to live and your 
local authority can help
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ਸਾਰ
ਿਾੱਬਸੈਂਟਰ ਪਲੱਸ (Jobcentre Plus) ਤੁਹਾਿੰੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣ 
ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਿ ਨਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਹਰੋਮ ਆਨਫ਼ਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

ਮਾਈਗ੍ੈਂਟ ਹੈਲਪ ਤੁਹਾਿੰੂ ਿਾੱਬਸੈਂਟਰ ਨਵਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਿਰਧਾਰਤ 
ਕਰਿ ਨਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਨਵਚ ਰਨਹ ਰਹੇ ਹਰੋ, ਤੁਹਾਿੰੂ 
ਰਨਹਣ ਲਈ ਨਕਸੇ ਹਰੋਰ ਥਾਂ ਿੰੂ ਲੱਭਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸਥਾਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
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Chapter 4 
Employment 
and Benefits
In this chapter you will learn about:

☑ Work in the UK

☑ How to find a job

☑ Paying taxes

☑ Financial support while you are not working or you are on a low 
income

☑ Your employment rights and how the law protects you at work
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 ਪਾਠ 4 ਰੁਜ਼ਗਾਰ 
ਅਤੇ ਲਾਭ

ਇਸ ਪਾਠ ਨਵਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਸੱਖਗੋ:ੇ

☑ ਯ ੂਕ ੇ(UK) ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਾਨਵ ਿ

☑ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵੇਂ ਕੀਤੀ ਾਵੇਨਕ ਿ

☑ ਕਰਾਂ ਦਾ ਭਗੁਤਾ  ਕਰ ਾਿ ਿ

☑ ਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਵ ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦ  ਘੱਟ ਹੈ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਿ ਿ ਰੋ ਰੋ ਿ ਿ
ਲਈ ੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾਨਵ

☑ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾ  ਤੇ ਕਾ ੂੰ  ਤੁਹਾਡੀ ਿ ਿਿ
ਸਰੱੁ ਆ ਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈਨਖ ਨਕ
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Employment 
opportunities 
Finding a job will not only increase your income but 
will help you settle into your new life. There are many 
different kinds of jobs. Major industries in the UK include 
agriculture, production and services.

Some jobs will require qualifications or skills including 
speaking English. It may take time to build your skills 
and gain experience until you find a suitable job.

Many jobs require you to work ‘normal working hours’, 
often 9am to 5pm Monday to Friday. Your normal 
working hours will be fixed by your employment contract. 
For some jobs you may be expected to work in the 
evenings, weekends or at night. 

Part-time jobs are also available. Some people may 
choose to work part-time in order to look after children, 
support themselves while studying or alongside another 
part-time job to increase their earnings. 

Most people between 18 and 65 years old are expected 
to find work unless they are studying, caring for children 
or other family members or unable to work due to 
health issues. From the age of 16, it is possible to start 
to work for a few hours alongside studies, or take on an 
apprenticeship.

16 – 65 years old
Working age

Normal working 
hours

9:00am to 5:00pm

You have the right to work as soon as you 
have been granted refugee or Humanitarian 
Protection status in the UK. However, you will 
not automatically be given a job.
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ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ 
ਕੰਮ ਭਾਲਣਾ ਿਾ ਕਵੇਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਿ ਿੰੂ ਵਧਾਏਗਾ ਪਰ ਿਾਲ ਹੀ 
ਤੁਹਾਿੰੂ ਿਵੀਂ ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਨਵਚ ਸਥਾਪਤ ਹਰੋਣ ਨਵਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਕਈ ਂਤਰ੍ਹਾਂ 
ਦੀਆਂ ਿੌਕਰੀਆਂ ਉਪਲਬੱਧ ਹਿ। ਯ ੂਕ ੇ(UK) ਦੇ ਨਵਚ ਮੁੱ ਖ ਉਦਯਰੋਗਾਂ ਨਵਚ 
ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਤਪਾਦਿ ਅਤੇ ਸਵੇਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ।

ਕਝੁ ਿੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪਾਤਰਤਾ ਿਾਂ ਹੁਿਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਰੋਣਗੇ, ਇਿ੍ਹ ਾਂ ਨਵਚ 
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਰੋਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਈ ਢੱੁਕਵਾਂ ਹੁਿਰ ਿਹੀਂ ਲੱਭ 
ਲੈਂਦੇ ਆਪਣ ੇਹੁਿਰਾਂ ਿੰੂ ਬਣਾਉਣ ਨਵਚ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਿ ਨਵਚ 
ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਿੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਿੰੂ 'ਕੰਮ ਦੇ ਸਧਾਰਣ ਘੰਨਟਆਂ' ਨਵਚ 
ਅਕਸਰ ਸਵਰੇੇ 9 ਵਿ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਿ ੇਤੱਕ, ਸਰੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਕੰਮ 
ਕਰਿਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਸਧਾਰਣ ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ 
ਸਮਝੌਤੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਿਾਣਗੇ। ਕਝੁ ਿੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ 
ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਿੰੂ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਨਦਿਾਂ ਨਵਚ ਿਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਿ ਦੀ 
ਆਸ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਅੰਸ਼-ਕਾਨਲਕ ਿੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਉਪਲਬੱਧ ਹਿ। ਕਝੁ ਲਰੋਕ ਬੱਨਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਕਰਿ ਲਈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਦਆਂ ਖੁਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਾਂ ਆਪਣੀ 
ਆਮਦਿ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਕਸ ੇਹਰੋਰ ਅੰਸ਼-ਕਾਨਲਕ ਿੌਕਰੀ ਦੇ ਿਾਲ ਅੰਸ਼-
ਕਾਨਲਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਿਾ ਚਣੁ ਸਕਦੇ ਹਿ। 

18 ਅਤੇ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲਰੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਨਕ 
ਿੇਕਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਿਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰੋਣ, ਬੱਨਚਆਂ ਿਾਂ ਪਨਰਵਾਰ ਦੇ ਹਰੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ 
ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰੋਣ ਿਾਂ ਨਕਸ ੇਨਸਹਤ ਸਮੱਨਸਆ ਦੇ ਕਾਰਿ ਕੰਮ 
ਕਰਿ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਿਾ ਹਰੋਣ ਤਾਂ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਿੰੂ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਿਾਲ-ਿਾਲ ਕਝੁ ਘੰਨਟਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ਰੂੁ 
ਕਰਿਾ ਸੰਭਵ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਿਾਂ ਅਪ੍ੈਂਨਟਸਨਸ਼ਪ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

16-65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 
ਦੇ ਲੋਕ

ਕੰਮ ਕਰਿ ਦੀ ਉਮਰ

ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੇ ਸਧਾਰਣ ਘੰਟੇ

ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 
5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਯ ੂਕੇ (UK) ਨਵਚ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਜਾਂ ਨਹਊਮਨੈਟਰੇੀਅਨ 
ਪ੍ਰਟੋਕੈਸ਼ਨ (Humanitarian Protection) ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨਿਕਾਰ ਨਮਲ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਤੇ-ਨਸਿ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਨਮਲ ਜਾਵੇਗੀ।
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Getting a job
In order to work in the UK, you will need your National 
Insurance number (NINO or NI number), which will be 
printed on your BRP. This is a unique set of letters and 
numbers for each person. It records the tax and National 
Insurance contributions you make, which pay for your 
healthcare and other public services. You cannot work or 
receive benefits without your NI number.

To get help to find a job, you should:

• Visit your local Jobcentre Plus – the Jobcentre can 
help you find jobs or direct you to training to help you 
get a job

• Look in local and national newspapers or recruitment 
websites where jobs are advertised

• Register with a recruitment agency who can find jobs 
for you

• Ask friends and relatives if they know of any available 
jobs where they work

• Visit local companies to enquire about job vacancies

Visit Jobcentre Plus

Look in newspapers 
or recruitment 

websites

Register with 
recruitment agency
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ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ
ਯ ੂਕੇ (UK) ਨਵਚ ਕੰਮ ਕਰਿ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਿੰੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੀਮਾ ਿੰਬਰ 
(ਐਿ ਆਈ ਐਿ ਓ (NINO) ਿਾਂ ਐਿ ਆਈ (NI) ਿੰਬਰ) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 
ਹਰੋਏਗੀ, ਿਰੋ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀ ਆਰ ਪੀ (BRP) ਦੇ ਨਪੱਛੇ ਛਾਨਪਆ ਿਾਵਗੇਾ। 
ਇਹ ਹਰੇਕ ਨਵਅਕਤੀ ਲਈ ਅੱਖਰਾਂ ਅਤੇ ਿੰਬਰਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸੈੱਟ ਹਰੋਵਗੇਾ। 
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਨਦੱਤੇ ਗਏ ਕਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੀਮ ੇਦੇ ਯਰੋਗਦਾਿਾਂ ਿੰੂ 
ਨਰਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਰੋ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥਕਅੇਰ ਅਤੇ ਹਰੋਰ 
ਿਿਤਕ ਸਵੇਾਵਾਂ ਲਈ ਭਗੁਤਾਿ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦ ੇਹਿ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਐਿ ਆਈ 
(NI) ਿੰਬਰ ਦੇ ਨਬਿਾਂ ਕੰਮ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਾਂ ਲਾਭਾਂ ਿੰੂ ਪ੍ਾਪਤ ਿਹੀਂ ਕਰ 
ਸਕਦੇ।

ਕਰੋਈ ਿੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਨਵਚ ਮਦਦ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ, ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਹ ਕਰਿਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

• ਆਪਣ ੇਸਥਾਿਕ ਿਾਬੱਸੈਂਟਰ ਪਲੱਸ (Jobcentre Plus) ਨਵਖੇ ਿਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਿਾਬੱਸੈਂਟਰ ਿੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣ ਨਵਚ ਿਾਂ ਿੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਨਵਚ 
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਿ ਲਈ ਤੁਹਾਿੰੂ ਨਸਖਲਾਈ ਵੱਲ ਭਿੇਣ ਨਵਚ ਮਦਦ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਸਥਾਿਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨਵਚ ਿਾਂ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਵਬੈਸਾਇਟਾਂ 
ਨਵਚ ਦੇਖਰੋ ਨਿੱਥੇ ਿੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਨਦੱਤੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆ ਂਹਿ

• ਨਕਸ ੇਭਰਤੀ ਕਰਿ ਵਾਲੀ ਏਿੰਸੀ ਿਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿੌਕਰੀਆ ਂਲੱਭ 
ਸਕਦੀ ਹਰੋਵ,ੇ ਉਸ ਕਰੋਲ ਖੁਦ ਿੰੂ ਰਨਿਸਟਰ ਕਰਵਾਓ

• ਆਪਣੇ ਦਰੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਿੰੂ ਪੁੱ ਛਰੋ ਨਕ ਕੀ ਉਹ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ 
ਸਥਾਿ ਤੇ ਉਪਲਬੱਧ ਨਕਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਿੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਿਾਣਦੇ ਹਿ

• ਿੌਕਰੀ ਦੇ ਖਾਲੀ ਸਥਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱੁਛਨਗੱਛ ਲਈ ਸਥਾਿਕ ਕੰਪਿੀਆਂ ਨਵਚ 
ਿਾਓ

ਜਾੱਬਸੈਟਰ ਪਲੱਸ (Jobcentre 
Plus) ਨਵਖੇ ਜਾਓ

ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ 
ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨਵਚ ਦੇਖੋ

ਨਕਸੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 
ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਰਨਜਸਟਰ 

ਹੋਵੋ
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Applying for a job 
Once you have identified a job you want to do, you 
must submit an application. You must carefully read what 
information the employer has asked for. Usually this is 
either an application form, or a CV (curriculum vitae) and 
a covering letter.

A CV is a formal list of your qualifications and 
experience. A covering letter is a short description that 
states why you are applying for the job and why you 
think you meet the requirements in the job description 
advertised. Your Jobcentre Plus work coach can arrange 
help for you to prepare these if required.

Once the application is submitted, you may be invited 
to an interview. The format of interviews can vary. For 
example, you may be asked a series of questions in a 
face-to-face meeting or you may be given a trial shift 
where you do the job for a day or part of a day. You 
should pay close attention to the instructions for any 
interview you are offered.

Employers may also ask to see your documentation. It 
will help if you can bring your original documents such 
as your BRP which is evidence of your right to work in 
the UK, college diplomas and any other proof of your 
qualifications and experience to show to employers. 
Employers may also ask for references from people who 
can verify your suitability for employment (such as a 
former manager, teacher or colleague). You can also go 
online onto https://www.gov.uk/prove-right-
to-work which allows you to authorise an employer to 
access your data to prove that you have the right to work 
in the UK.

https://www.gov.uk/prove-right-to-work
https://www.gov.uk/prove-right-to-work
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ਨਕਸੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ 
ਦੇਣੀ 
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਵਾਰ ਉਸ ਿੌਕਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਏ ਿਾਣ ਤੇ ਨਿਸਿੰੂ 
ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਰੋ, ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ 
ਿਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਿੰੂ ਉਸ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿੰੂ ਨਧਆਿ ਿਾਲ 
ਪੜ੍ਹਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਰੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਿੇ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਇਕ 
ਦਰਖਾਸਤ ਫਾਰਮ, ਿਾਂ ਇਕ ਸੀ ਵੀ (CV) (ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਦਨਮਕ ਅਤੇ ਕੰਮ 
ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦਾ ਸਾਰ) ਅਤੇ ਇਕ ਕਵਨਰੰਗ ਪੱਤਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

ਸੀ ਵੀ (CV) ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਤਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਨਬਆਂ ਦਾ ਇਕ ਰਸਮੀ 
ਵਰੇਵਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਕਵਨਰੰਗ ਪੱਤਰ ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਵਰੇਵਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਰੋ ਇਹ 
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ ੇਿੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਨਕਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਰੋ 
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਕਉਂ ਸਰੋਚਦੇ ਹਰੋ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਨਵਚਲੀ ਿੌਕਰੀ ਦੀਆਂ 
ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਰੋ। ਿੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਰੋਏ ਤੁਹਾਡਾ ਿਾਬੱਸੈਂਟਰ ਪਲੱਸ 
(Jobcentre Plus) ਦਾ ਕਰੋਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਿ੍ਹ ਾਂ ਿੰੂ ਨਤਆਰ ਕਰਿ ਨਵਚ 
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਵਾਰ ਿਦੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਿਮ੍ਹਾਂ ਹਰੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਨਵਊ ਦੇ ਲਈ 
ਸੱਦਾ ਨਦੱਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨਵਊਆਂ ਦੇ ਪ੍ਾਰੂਪ ਵੱਖਰੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਰੋ ਸਕਦੇ 
ਹਿ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਕ ਆਹਮਰੋ-ਸਾਹਮਣ ੇਕੀਤੀ ਿਾਣ 
ਵਾਲੀ ਇੰਟਰਨਵਊ ਦੇ ਨਵਚ ਤੁਹਾਿੰੂ ਕਈ ਂਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਸ਼ਿ ਪੱੁਛੇ ਿਾਣ ਿਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ 
ਇਕ ਪਰਖ ਦੀ ਨਸ਼ਫ਼ਟ ਨਦੱਤੀ ਿਾਵ ੇਨਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਨਦਿ ਦੇ ਲਈ ਿਾਂ ਨਦਿ 
ਦੇ ਇਕ ਨਹੱਸ ੇਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਰੋ। ਤੁਹਾਿੰੂ ਨਕਸ ੇਵੀ ਇੰਟਰਨਵਊ ਨਿਸਦੀ 
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੁਹਾਿੰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਆਦਾ 
ਨਧਆਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇਾਂ ਿੰੂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਨਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣ ੇਮਲੂ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ ਨਿਵੇਂ ਨਕ ਬੀ ਆਰ ਪੀ (BRP) ਿਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਯ ੂਕੇ 
(UK) ਨਵਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਅਨਧਕਾਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਨਤਆਂ 
ਿੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਤਰਤਾ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰੁਬੇ ਿੰੂ ਨਦਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣ ੇਕਾਲਿ 
ਦੇ ਨਡਪਲਰੋਮ ੇਅਤੇ ਹਰੋਰ ਨਕਸ ੇਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਲਰੋਕਾਂ 
ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲਗੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ ਿਰੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਈ 
ਤੁਹਾਡੇ ਢੱੁਕਵੇਂਪਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ (ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 
ਸਾਬਕਾ ਮਿੇੈਿਰ, ਅਨਧਆਪਕ ਿਾਂ ਸਨਹਕਰਮੀ)। ਤੁਸੀਂ www.gov.uk/
prove-the-right-to-work ਤੇ ਆਿਲਾਈਿ ਵੀ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਰੋ ਿਰੋ ਤੁਹਾਿੰੂ 
ਨਕਸ ੇਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਿੰੂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਿ ਲਈ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੋਲ ਯ ੂਕੇ 
(UK) ਨਵਚ ਕੰਮ ਕਰਿ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਹੈ, ਦੇ ਡਾਟੇ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਿ ਲਈ 
ਅਨਧਕਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

https://www.gov.uk/prove-right-to-work
https://www.gov.uk/prove-right-to-work
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Skills and language
Many newcomers face challenges in finding 
employment. There are other people in your area also 
looking for jobs, and you will face competition for jobs 
you apply for. 

Any skills and experience you have will help you 
to apply for jobs. Restrictions will apply to certain 
professions such as medicine, law and engineering. You 
may have to take exams to obtain the required licence to 
practise. If you are already trained or have qualifications 
in a profession, you may be able to practise in the UK as 
long as your qualifications are recognised in the UK. 

Diplomas from your country are not automatically 
recognised in the UK. So you should contact a potential 
employer or seek advice from your Jobcentre Plus work 
coach to ask if your qualifications will be accepted.

English is the usual working language in England. Most 
jobs will need employees to speak a minimum level 
of English. Learning and improving your English will 
increase job opportunities for you and will also help you 
to settle into your new life.

Your Jobcentre Plus work coach 
can help arrange specific skills 
training to help you find a job. 

Some qualifications 
may be recognised 

in the UK

Speak to
Jobcentre Plus 

advisor

Receive English 
classes or training 
for specific skills

Learn and improve 
your English
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ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
ਿਵੇਂ ਆਏ ਬਹੁਤੇ ਲਰੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਿ ਨਵਚ ਚਣਤੌੀਆਂ ਦਾ 
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਿ। ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਨਵਚ ਹਰੋਰ ਲਰੋਕ ਵੀ ਹਿ ਿਰੋ ਨਕ 
ਿੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਿੌਕਰੀਆਂ ਲਈ 
ਪਤ੍ੀਯਰੋਗਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਰੋਗੇ ਨਿਿ੍ਹ ਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਨਦੰਦੇ ਹਰੋ। 

ਉਹ ਕਰੋਈ ਵੀ ਹੁਿਰ ਿਾਂ ਤਜ਼ਰਬਾ ਿਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਿੌਕਰੀਆ ਂਲਈ 
ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਨਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਕਝੁ ਖਾਸ ਪੇਨਸ਼ਆਂ ਨਿਵੇਂ 
ਨਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਕਾਿੰੂਿ ਿਾਂ ਇੰਿੀਿਅਨਰੰਗ ਿਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉੱਤੇ ਰਰੋਕਾਂ ਲਾਗੂ 
ਹਰੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਨਭਆਸ ਕਰਿ ਲਈ ਲਰੋੜੀਂਦ ੇਲਾਈਸੈਂਸ ਿੰੂ ਲੈਣ ਲਈ 
ਪ੍ੀਨਖਆਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ ੇਪੇਸ਼ ੇਨਵਚ ਪਨਹਲਾਂ ਤੋਂ 
ਹੀ ਨਸਖਲਾਈ ਪ੍ਾਪਤ ਹਰੋ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਤਰਤਾਵਾਂ ਹਿ, ਤਾਂ 
ਿੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਤਰਤਾਵਾਂ ਿੰੂ ਯ ੂਕ ੇ(UK) ਨਵਚ ਮਾਿਤਾ ਨਮਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 
ਤੁਸੀਂ ਯ ੂਕ ੇ(UK) ਨਵਚ ਅਨਭਆਸ ਕਰਿ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਰੋ ਸਕਦੇ ਹਰੋ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਡਪਲਰੋਨਮਆਂ ਿੰੂ ਸਤੇੁ ਨਸਧ ਹੀ ਯ ੂਕ ੇ(UK) ਨਵਚ ਮਾਿਤਾ 
ਿਹੀਂ ਨਮਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕ ੇਤੁਹਾਿੰੂ ਸੰਭਾਵਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਿਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਾਂ ਆਪਣ ੇਿਾਬੱਸੈਂਟਰ ਪਲੱਸ ਦੇ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਕਰੋਚ 
ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਤਰਤਾਵਾਂ ਿੰੂ ਸਵੀਕਾਨਰਆ 
ਿਾਵਗੇਾ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਆਮ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਿੌਕਰੀਆਂ 
ਦੇ ਨਵਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿੰੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਇਕ ਨਿਊਿਤਮ ਪੱਧਰ ਿੰੂ ਬਰੋਲਣ 
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵਗੇੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿੰੂ ਨਸੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵਚ ਸਧੁਾਰ ਕਰਿਾ 
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿੌਕਰੀ ਦੇ ਮਨੌਕਆਂ ਿੰੂ ਵਧਾ ਦੇਵਗੇਾ ਅਤੇ ਿਵੀਂ ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਨਵਚ 
ਸਥਾਪਤ ਹਰੋਣ ਨਵਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਤੁਹਾਡਾ ਜਾੱਬਸੈਂਟਰ ਪਲੱਸ (Jobcentre 
Plus) ਦਾ ਕੰਮ ਸਬੰਿੀ ਕੋਚ ਨੌਕਰੀ 
ਲੱਭਣ ਨਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 
ਖਾਸ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਨਸਖਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਿ 
ਕਰਨ ਨਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। 

ਕੁਝ ਪਾਤਰਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਯੂ ਕੇ 
(UK) ਨਵਚ ਮਾਨਤਾ ਨਮਲ 

ਸਕਦੀ ਹੈ

ਜਾੱਬਸੈਂਟਰ ਪਲੱਸ (Jobcentre 
Plus) ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ

ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਓ 
ਅਤੇ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਲਈ 

ਨਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਆਪਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਸੱਖੋ ਅਤੇ 
ਇਸ ਨਵਚ ਸਿੁਾਰ ਕਰੋ
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Benefits – supporting 
you to find work
When you have been recognised as a refugee, you can 
apply for benefits. You should do this straightaway, do 
not delay.

‘Benefits’ are monetary payments from the government to 
help you and your family live in the UK. 

You can contact your local Citizens Advice Centre at  
https://www.citizensadvice.org.uk/about-us/
contact-us/contact-us/search-for-your-local-
citizens-advice/  for guidance on how to apply and 
for a better idea of whether you’re eligible.

Universal Credit

From 1st February 2019, all new claims will be for 
Universal Credit. Universal Credit is a payment from the 
UK government to help you and your family live in the 
UK. Universal Credit is paid monthly, and you apply for it 
online. You might also need to phone the Universal Credit 
helpline to book an interview with a work coach at a 
Jobcentre. You’ll be told if you need to do this after you 
apply.

To receive Universal Credit, you’ll make an agreement 
called a ‘Claimant Commitment’ with your Jobcentre 
work coach. What you do depends on your situation, 
whether you are looking for work, or whether you have 
a caring responsibility or a health condition that prevent 
you from working. You might need to do activities such 
as: write a CV; look and apply for jobs; or go on training 
courses.

Your Universal Credit payment is made up of a standard 
allowance and any extra amounts that apply to you, for 
example if you: have children; have a disability or health 
condition which prevents you from working; or need help 
paying your rent.

Age 18 – 65

Actively looking 
for work

£
£

Approved

Receive support

Receive benefits

https://www.citizensadvice.org.uk/about-us/contact-us/contact-us/search-for-your-local-citizens-advice/
https://www.citizensadvice.org.uk/about-us/contact-us/contact-us/search-for-your-local-citizens-advice/
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ਲਾਭ - ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਨਵਚ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸਹਾਇਤਾ
ਿਦੋਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਮੰਿ ਨਲਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਨਿਨਫਟਾਂ ਲਈ 
ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਰੋ। ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੇਰੀ ਿਾ 
ਕਰਰੋ।

'ਲਾਭ' ਉਹ ਮਦੌਨਰਕ ਭਗੁਤਾਿ ਹਿ ਿਰੋ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਯ ੂਕ ੇ(UK) ਨਵਚ 
ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਨਰਵਾਰ ਦੇ ਰਨਹਣ ਨਵਚ ਮਦਦ ਕਰਿ ਲਈ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ 
ਹਿ। 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕ ੇਿਾਲ ਿਾਣਿ ਲਈ ਨਕ ਨਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤਰ ਹਰੋ 
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਨਕਵੇਂ ਨਦੱਤੀ ਿਾਵ ੇਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ  
https://www.citizensadvice.org.uk/about-us/contact-us/
contact-us/search-for-your-local-citizens-advice/  ਤੇ ਆਪਣੇ 
ਸਥਾਿਕ ਨਸਟੀਜ਼ਿਜ਼ ਅਡਵਾਇਸ ਸੈਂਟਰ (Citizens Advice Centre) 
ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ।

ਯਿੂੀਵਰਸਲ ਕ੍ਨੈਡਟ (Universal Credit)

1 ਫਰਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਿਵੇਂ ਦਾਅਵ ੇਯਿੂੀਵਰਸਲ ਕ੍ਨੈਡਟ ਦੇ ਲਈ 
ਹਰੋਣਗੇ। ਯਿੂੀਵਰਸਲ ਕ੍ਨੈਡਟ (Universal Credit) ਯ ੂਕ ੇ(UK) ਦੀ 
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਨਰਵਾਰ ਦੇ ਯ ੂਕ ੇ(UK) ਨਵਚ 
ਰਨਹਣ ਨਵਚ ਮਦਦ ਕਰਿ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਾਣ ਵਾਲਾ ਭਗੁਤਾਿ ਹੈ। ਇਸਦਾ 
ਭਗੁਤਾਿ ਮਹੀਿੇਵਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 
ਔਿਲਾਈਿ ਕਰਿੀ ਪਵਗੇੀ। ਨਕਸ ੇਿਰੋਬਸੈਂਟਰ ਨਵਖੇ ਵਰਕ ਕਰੋਚ ਿਾਲ ਇੱਕ 
ਇੰਟਰਨਵਊ ਬੱੁਕ ਕਰਿ ਲਈ ਤੁਹਾਿੰੂ ਯਿੂੀਵਰਸਲ ਕ੍ਨੈਡਟ ਹੈਲਪਲਾਈਿ ਿੰੂ 
ਫਰੋਿ ਕਰਿ ਦੀ ਲਰੋੜ ਹਰੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਅਨਿਹਾ ਕਰਿ ਦੀ ਲਰੋੜ ਹੈ ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਿੰੂ ਦੱਨਸਆ ਿਾਵਗੇਾ।

ਯਿੂੀਵਰਸਲ ਕ੍ਨੈਡਟ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਿਾਬੱਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੰਮ 
ਸਬੰਧੀ ਕਰੋਚ ਿਾਲ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਨਿਸਿੰੂ 'ਦਾਅਵਦੇਾਰ ਦੀ ਪ੍ਤੀਬੱਧਤਾ' 
(Claimant Commitment) ਨਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਿਰੋ ਕਰਰੋਗੇ ਇਹ 
ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹਰੋ, ਿਾਂ ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਨਜ਼ੰਮਵਾਰੀ ਹੈ ਿਾਂ ਕਰੋਈ ਨਸਹਤ 
ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਨਸਆ ਹੈ ਿਰੋ ਤੁਹਾਿੰੂ ਕੰਮ ਕਰਿ ਤੋਂ ਰਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਿੰੂ ਕਝੁ 
ਗਤੀਨਵਧੀਆਂ ਕਰਿੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ: ਨਿਵੇਂ ਨਕ: ਸੀ ਵੀ (CV) ਨਲਖਣਾ; 
ਿੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਿਾ ਅਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣਾ; ਿਾਂ ਨਸਖਲਾਈ ਕਰੋਰਸਾਂ 
ਲਈ ਿਾਣਾ।

ਯਿੂੀਵਰਸਲ ਕ੍ਨੈਡਟ (Universal Credit) ਭਗੁਤਾਿ ਦੇ ਨਵਚ ਇਕ ਮਾਿਕ 
ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਅਨਤਨਰਕਤ ਰਾਸ਼ੀ ਿਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੋਲ; ਬੱਚ ੇਹਿ; ਨਕਸ ੇਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਅਪਾਹਿਤਾ ਿਾਂ ਨਸਹਤ ਸਮੱਨਸਆ ਹੈ ਿਰੋ ਤੁਹਾਿੰੂ ਕੰਮ ਕਰਿ ਤੋਂ ਰਰੋਕਦੀ ਹੈ; 
ਿਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣ ੇਨਕਰਾਏ ਦੇ ਭਗੁਤਾਿ ਲਈ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਯਿੂੀਵਰਸਲ ਕ੍ਨੈਡਟ (Universal Credit) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ 

ਉਮਰ 18 - 65

ਕੰਮ ਦੀ ਨਕ੍ਰਆਸ਼ੀਲਤਾ 
ਨਾਲ ਭਾਲ ਕਰਨਾ

£
£

ਸਵੀਕਾਨਰਆ ਨਗਆ

ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

https://www.citizensadvice.org.uk/about-us/contact-us/contact-us/search-for-your-local-citizens-advice/
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Universal Credit can be used to pay for your living expenses such as food, clothing, 
transport, household bills (See Chapter 5 – Housing and Services) and anything you 
want to buy.

You will also be eligible to apply for housing benefit (see Chapter 5 – Housing and 
Services).

Contact the Universal Credit helpline if:

• You cannot use digital services at all, this might be due to disability or your 
circumstances

• You have a question about your claim and cannot access your online claim

Universal Credit helpline: 

Telephone: 0800 328 5644  
Welsh language: 0800 328 1744  
NGT text relay – if you cannot hear or speak on the phone: 18001 then 0800 328 5644  
Textphone: 0800 328 1344  
Monday to Friday, 8am to 6pm 

Help to Claim

Help to Claim can support you in the early stages of your Universal Credit claim, from the 
online application, through to support with your application before your first full payment. 
It’s a free, independent, confidential and impartial service provided by trained advisers 
from Citizens Advice. They can help with things like how to gather evidence for your 
application or how to prepare for your first Jobcentre appointment.

Pensions
Persons who have reached state pension age

The state pension age is currently 65 years old. The age at which you may become 
entitled to both State Pension and Pension Credit is determined by your date of birth. You 
can check the date at which you may qualify at GOV.UK. If you are of state pension age 
you do not have to look for work. You can contact the Pension Service for information and 
advice about entitlement to benefits.

http://GOV.UK
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ਖਰਨਚਆਂ ਨਿਵ ੇਨਕ ਭਰੋਿਿ, ਕੱਪਨੜਆਂ, ਆਵਾਿਾਈ, ਘਰੇਲ ੂਨਬਲਾਂ (ਪਾਠ 5 ਦੇਖਰੋ - ਨਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸਵੇਾਵਾਂ) ਅਤੇ ਹਰੋਰ 
ਕਰੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਿਰੋ ਤੁਸੀਂ ਖ੍ੀਦਣੀ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਰੋ, ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਭਗੁਤਾਿ ਕਰਿ ਦੇ ਪਾਤਰ ਵੀ ਹਰੋ ਸਕਦੇ ਹਰੋ (ਪਾਠ 5 ਦੇਖਰੋ - ਨਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸਵੇਾਵਾਂ)

ਯਿੂੀਵਰਸਲ ਕ੍ਨੈਡਟ ਹੈਲਪਲਾਈਿ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਰੋ ਿੇ:

•  ਤੁਸੀਂ ਨਡਿੀਟਲ ਸਵੇਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਬਲਕਲੁ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ, ਇਹ ਅਸਮਰਥਤਾ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ 
ਕਾਰਿ ਹਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

•  ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੋਲ ਆਪਣ ੇਦਾਅਵ ੇਬਾਰੇ ਕਰੋਈ ਪ੍ਸ਼ਿ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਆਿਲਾਈਿ ਦਾਅਵ ੇਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਿਹੀਂ 
ਸਕਦੇ ਹਰੋ

ਯਿੂੀਵਰਸਲ ਕ੍ਨੈਡਟ ਹੈਲਪਲਾਈਿ:

ਟੈਲੀਫ਼ਰੋਿ: 0800 328 5644  
ਵਲੈਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ: 0800 328 1744  
NGT ਟੈਕਸਟ ਰੀਲੇਅ - ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰੋਿ ‘ਤੇ ਸਣੁ ਿਾਂ ਬਰੋਲ ਿਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਰੋ: 18001 ਨਫਰ 0800 328 5644  
ਟੈਕਸਟਫ਼ਰੋਿ: 0800 328 1344  
ਸਰੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ, ਸਵਰੇੇ 8 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਿ ੇਤਕ 

ਦਾਅਵਾ ਕਰਿ ਨਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ

ਹੈਲਪ ਟੂ ਕਲੇਮ, ਆਿਲਾਈਿ ਦਰਖਾਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕ,ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਨਹਲੇ ਪੂਰੇ ਭਗੁਤਾਿ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਨਵੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਤਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਿੂੀਵਰਸਲ ਕ੍ਨੈਡਟ ਦਾਅਵ ੇਦੇ ਅਰੰਭਕ ਪੜਾਵਾਂ ਨਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਇੱਕ ਮਫ਼ੁਤ, ਸਤੰੁਤਰ, ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸਵੇਾ ਹੈ ਿਰੋ ਨਸਟੀਜ਼ਿ ਐਡਵਾਈਸ ਤੋਂ ਨਸਖਲਾਈ ਪ੍ਾਪਤ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਮਹੱੁਈਆ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਲਈ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਿ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਨਹਲੀ ਿਰੋਬਸੈਂਟਰ 
ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਨਤਆਰੀ ਕਰਿ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ।

ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ
ਉਹ ਨਵਅਕਤੀ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਗਏ ਹਨ

ਰਾਿ ਦੀ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪੈਿਸ਼ਿ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਉਮਰ ਨਿਸ ਨਵਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਪੈਿਸ਼ਿ ਅਤੇ 
ਪੈਿਸ਼ਿ ਕ੍ਨੈਡਟ ਦਰੋਵਾਂ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਿਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ। ਤੁਸੀਂ GOV.UK ਤੇ ਿਾ ਕੇ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਿਾਣ ਸਕਦੇ ਹਰੋ ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਰ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਰੋ। ਿ ੇਤੁਹਾਡੀ 
ਉਮਰ ਰਾਿ ਦੀ ਪੈਿਸ਼ਿ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਿ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਕਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਪੈਿਸ਼ਿ ਸਰਨਵਸ ਦੇ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ।

http://GOV.UK
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Paying tax
If you work you have  a responsibility to pay the right 
amount of income tax. Income tax is a set percentage of 
your yearly income. If you are employed by someone 
else, it is often deducted directly from your monthly salary 
through a system called Pay As You Earn (PAYE). 

If you are not employed by a company or another 
person but earn an income, you have a responsibility 
to declare that income and pay the right amount of tax. 

The amount of tax you pay depends on how much 
you earn. You can check this at  
www.gov.uk/estimate-income-tax

Voluntary work
Voluntary work is working for any organisation without 
being paid a wage. This could be a charity, voluntary 
organisation or associated fund-raising body or statutory 
body. 

Voluntary work can be very useful for a person 
who is looking to develop skills and experience 
in order to increase their chance of getting a job. 
It is particularly useful for someone who has not 
worked in the UK and is looking to build up their 
confidence and skills at the same time. 

http://www.gov.uk/estimate-income-tax
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ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਰੋ ਤਾਂ ਆਮਦਿ ਕਰ ਦੀ ਸਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭਗੁਤਾਿ 
ਕਰਿਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ੰਮਵੇਾਰੀ ਹੈ। ਆਮਦਿ ਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਿਾ ਆਮਦਿ 
ਦੀ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਤੀਸ਼ਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਿੇ ਨਕਸੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਿੰੂ ਕੰਮ ਤੇ 
ਰੱਨਖਆ ਹਰੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ, ਇਹ ਪੇਅ ਐਜ਼ ਯ ੂਅਰਿ (ਪੀ ਏ ਵਾਈ ਈ) (Pay 
As You Earn, PAYE) ਵੱਿੋਂ ਿਾਣੀ ਿਾਂਦੀ ਪ੍ਣਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਕਸਰ 
ਤੁਹਾਡੀ ਮਹੀਿੇਵਾਰ ਤਿਖਾਹ ਨਵਚੋਂ ਨਸੱਧ ੇਕੱਟ ਨਲਆ ਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ 

ਿੇ ਨਕਸ ੇਕੰਪਿੀ ਿਾਂ ਨਕਸ ੇਹਰੋਰ ਇਿਸਾਿ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਿੰੂ ਕੰਮ ਤੇ ਿਹੀਂ 
ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮਦਿ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਰੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਿ 
ਦੀ ਘਰੋਸ਼ਣਾ ਕਰਿਾ ਅਤੇ ਕਰ ਦੀ ਸਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭਗੁਤਾਿ ਕਰਿਾ ਤੁਹਾਡੀ 
ਨਜ਼ੰਮਵੇਾਰੀ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆਰਾ ਭਗੁਤਾਿ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ 
ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਨਕੰਿਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਿੰੂ  
www.gov.uk/estimate-income-tax ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਰੋ

ਸਵੈਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੰਮ
ਸਵਇੱੈਛਾ ਿਾਲ ਕੰਮ ਨਬਿਾ ਨਕਸ ੇਆਮਦਿੀ ਦੇ ਨਕਸ ੇਸੰਗਠਿ ਲਈ ਕੰਮ 
ਕਰਿਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਠਿ ਇਕ ਖੈਰਾਤੀ ਸੰਸਥਾ, ਸਵਇੱੈਛਕ ਸੰਗਠਿ 
ਿਾਂ ਪੈਸ ੇਇਕੱਠੇ ਕਰਿ ਵਾਲਾ ਸਹਾਇਕ ਅਦਾਰਾ ਿਾਂ ਵਧੈਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹਰੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਸਵੈਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਉਸ ਨਵਅਕਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਵਿਾਉਣ ਲਈ 
ਹੁਨਰਾਂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬ ੇਨੰੂ ਵਿਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 
ਉਸ ਖਾਸ ਨਵਅਕਤੀ ਲਈ ਨਜ਼ਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਨਜਸਨੇ ਨਕ ਯ ੂਕੇ 
(UK) ਨਵਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮ 
ਨਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਅਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੰੂ ਵਿਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

http://www.gov.uk/estimate-income-tax
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Your rights and 
protection at work
When you go to work, you have the right to be treated 
fairly and work in a safe environment. You also have the 
right to be able to work without fear or harassment from 
your employer, colleagues or customers.

Workers over the age of 18 are usually entitled to 
three types of break – rest breaks at work, daily rest and 
weekly rest.

If you work more than six hours in a day, you have the 
right to one uninterrupted 20 minute rest break during 
your working day. The break doesn’t have to be paid 
– it depends on your employment contract.

You also have the right to 11 hours rest between working 
days (e.g. if you finish work at 8pm, you shouldn’t start 
work again until 7am the next day) and the right to either:

• An uninterrupted 24 hours without any work 
each week

• An uninterrupted 48 hours without any work 
each fortnight

Almost all workers are legally entitled to 5.6 weeks paid 
holiday per year (known as statutory leave entitlement or 
annual leave). An employer can include bank holidays 
(also known as public holidays) as part of statutory 
annual leave.
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ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਅਨਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਨਖਆਵਾਂ
ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਿ ਤੇ ਿਾਂਦ ੇਹਰੋ, ਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਿਾਲ ਨਵਹਾਰ ਕੀਤਾ 
ਿਾਣਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਿ ਤੇ ਸਰੱੁਨਖਅਤ ਮਾਹਰੋਲ ਨਵਚ ਕੰਮ ਕਰਿਾ ਤੁਹਾਡਾ 
ਅਨਧਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣ ੇਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ, ਸਨਹਕਰਮੀ ਿਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ 
ਨਕਸ ੇਪ੍ਕਾਰ ਦੇ ਡਰ ਿਾਂ ਉਤਪੀੜ੍ਹਿ ਦੇ ਨਬਿਾਂ ਕੰਮ ਕਰਿ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਰੋਣ 
ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਵੀ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਾਮ ੇਨਤੰਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱੁਟੀਆਂ ਦੇ 
ਹੱਕਦਾਰ ਹੰੁਦੇ ਹਿ - ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਿ ਤੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਛੱੁਟੀ, ਰਰੋਜ਼ਾਿਾ ਦੀ ਛੱੁਟੀ 
ਅਤੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਛੱੁਟੀ।

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਨਵਚ ਛੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੋਲ 
ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਕਾਰੀ ਨਦਿ ਦੇ ਦੌਰਾਿ 20 ਨਮਿਟ ਦੀ ਇਕ ਬੇਰਰੋਕ ਛੱੁਟੀ ਦਾ 
ਅਨਧਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਛੱੁਟੀ ਦਾ ਭਗੁਤਾਿ ਿਹੀ ਕੀਤਾ ਿਾਵਗੇਾ - ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਕਾਰੀ ਨਦਿਾਂ ਦੇ ਨਵਚਕਾਰ 11 ਘੰਟੇ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦਾ 
ਅਨਧਕਾਰ ਵੀ ਹੈ (ਉਦਾ.ਿ ੇਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਰਾਤ 8 ਵਿ ੇਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ 
ਹਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਕੰਮ ਿੰੂ ਅਗਲੇ ਨਦਿ ਸਵਰੇੇ 8 ਵਿੇ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਸ਼ਰੂੁ ਿਹੀਂ 
ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਿਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਹੈ:

• ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇਕ ਨਬਿਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਵਾਲੇ ਨਬਿਾਂ ਕੰਮ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ

• ਹਰ ਪੰਦਰਾਂ ਨਦਿਾਂ ਤੇ ਨਬਿਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਵਾਲੇ ਨਬਿਾਂ ਕੰਮ ਦੇ 48 ਘੰਟੇ

ਤਕਰੀਬਿ ਸਾਰੇ ਕਾਮ ੇਹਰ ਸਾਲ 5.6 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਭਗੁਤਾਿੀ ਛੱੁਟੀ ਦੇ ਕਾਿੰੂਿੀ 
ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਿ (ਇਸਿੰੂ ਵਧੈਾਨਿਕ ਛੱੁਟੀ ਲਈ ਹੱਕ ਿਾਂ ਸਲਾਿਾ 
ਛੱੁਟੀ ਵੀ ਨਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਵਧੈਾਨਿਕ ਸਲਾਿਾ ਛੱੁਟੀ ਦੇ ਨਹੱਸ ੇਵੱਿਰੋ ਇਕ 
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਛੱੁਟੀਆਂ (ਨਿਿ੍ਹ ਾਂ ਿੰੂ ਿਿਤਕ ਛੱੁਟੀਆਂ ਵੀ ਨਕਹਾ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਿੰੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।



74

Every employer in the country must pay their employees 
a minimum amount per hour. How much this is depends 
on how old you are. 

The rates in place until 31st March 2021 are 
shown below. After this date, some rates may 
change. Please check www.gov.uk/national-
minimum-wage-rates for the most up-to-date 
information.

Age Rate per hour
25 and over £8.72

21 to 24 £8.20

18 to 20 £6.45

Under 18 £4.55

Apprentice £4.15

The terms and conditions of your work will be outlined in 
your contract. Make sure you read this carefully, with an 
interpreter if necessary, before you sign.

You can get further advice about your rights and 
Employer’s responsibilities by contacting ACAS 
on 0300 123 1100.

Minimum 
wage:

£8.72

25 and over

£

£8.20

21-24

£

£6.45

18-20

£

£4.55

Under18

£

£4.15

Apprentice

£

http://www.gov.uk/national-minimum-wage-rates
http://www.gov.uk/national-minimum-wage-rates
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ਦੇਸ਼ ਨਵਚਲੇ ਹਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਿੰੂ ਆਪਣ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿੰੂ ਪ੍ਤੀ ਘੰਟਾ 
ਨਿਊਿਤਮ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭਗੁਤਾਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਨਕੰਿਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਨਕੰਿੀ 
ਹ।ੈ 

31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਲਾਗ ੂਦਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰਸਾਈਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ। ਇਸ 
ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਰਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਿਵੀਿਤਮ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇwww.gov.uk/national-minimum-
wage-rates ਦੇਖਰੋ।

ਉਮਰ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ

25 ਅਤੇ ਨਜ਼ਆਦਾ £8.72

21 ਤੋਂ 24 £8.20

18 ਤੋਂ 20 £6.45

18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ £4.55

ਅਪ੍ੈਂਨਟਸ £4.15

ਤੁਹਾਡੀ ਿੌਕਰੀ ਿਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਵਚ 
ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਰੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉੱਪਰ 
ਦਸਤਖਤ ਕਰਿ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਇਸਿੂੰ ਨਧਆਿ ਿਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਰੋ, ਿੇ ਜ਼ਰੂਰਤ 
ਹਰੋਏ ਤਾਂ ਨਕਸ ੇਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਲ।

ਤੁਸੀਂ ਏ ਸੀ ਏ ਐਸ (ACAS) ਨਾਲ 0300 123 1100 ਉੱਪਰ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰਕੇ ਆਪਣ ੇਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ੰਮਵੇਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰੋਰ 
ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਰੋ।

ਨਨਊਨਤਮ 
ਨਦਹਾੜੀ:

£8,72

25 ਅਤੇ ਨਜ਼ਆਦਾ

£

£8,20

21-24

£

£6,45

18-20

£

£4,55

18 ਤੋਂ ਘੱਟ

£

£4,15

ਅਪ੍ੈਂਨਟਸ

£

http://www.gov.uk/national-minimum-wage-rates
http://www.gov.uk/national-minimum-wage-rates
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Equality and 
discrimination in the 
workplace
Organisations and businesses have a legal duty to treat 
everyone fairly in the workplace and in the way they 
recruit people for jobs. Men and women have the right to 
work. Men and Women have equal rights and duties in 
employment.

You have the right to be safe at work and be free from 
threat or violence. You should also keep your passport or 
ID – your employer does not have the right to keep them.

It is illegal to discriminate against anyone applying for 
a job or in the workplace or in applying for a job on the 
basis of gender, race, religion, being married or in a civil 
partnership, disability, age, sexual orientation or if they 
are pregnant.

Employers must therefore respect the needs of an 
employee as long as it does not interfere with the work 
they are employed to do. For example, Muslim women 
will be allowed to wear a hijab and employers must 
make reasonable adjustments to accommodate disabled 
people. 
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ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ 
ਨਵਤਕਰਾ
ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਿੰੂਿੀ ਨਜ਼ੰਮਵੇਾਰੀ ਹੈ ਨਕ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ 
ਸਥਾਿ ਤੇ ਹਰ ਇਕ ਿਾਲ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਿਾਲ ਨਵਹਾਰ ਕਰਿ ਅਤੇ ਨਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਉਹ ਲਰੋਕਾਂ ਿੰੂ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਿ ਉਸ ਨਵਚ ਨਿਰਪੱਖ ਹਰੋਣ। 
ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਿੰੂ ਕੰਮ ਕਰਿ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਵਚ ਸਮਾਿ ਅਨਧਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ ਹਿ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੋਲ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਿ ਤੇ ਸਰੱੁਨਖਅਤ ਹਰੋਣ ਦਾ ਅਤੇ ਨਕਸ ੇਧਮਕੀ ਿਾਂ 
ਨਹੰਸਾ ਤੋਂ ਸਰੱੁਨਖਅਤ ਹਰੋਣ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪਰੋਰਟ ਿਾਂ 
ਆਈ ਡੀ (ID) ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਕਰੋਲ ਇਿ੍ਹ ਾਂ 
ਿੰੂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਿਹੀਂ ਹੈ।

ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਿ ਤੇ ਿਾਂ ਿੌਕਰੀਆ ਂਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਨਵਚ ਨਕਸ ੇਨਵਰੱੁਧ 
ਨਲੰਗ, ਿਸਲ, ਧਰਮ, ਨਵਆਹੁਤਾ ਹਰੋਣ ਿਾਂ ਿਾਗਨਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਵਚ ਰਨਹੰਦੇ 
ਹਰੋਣ, ਅਸਮਰੱਥਤਾ, ਉਮਰ, ਨਲੰਗਕ ਝੁਕਾਅ ਿਾਂ ਿੇ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹਿ ਤਾਂ 
ਇਸਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਵਤਕਰਾ ਕਰਿਾ ਗੈਰ ਕਾਿੰੂਿੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਰਕ ੇਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਨਤਆਂ ਿੰੂ ਨਕਸ ੇਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ 
ਸਨਤਕਾਰ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਉਸ ਕੰਮ 
ਨਵਚ ਦਖਲ ਿਹੀਂ ਨਦੰਦੀ ਨਿਸਿੰੂ ਕਰਿ ਲਈ ਉਸਿੰੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਲਗਾਇਆ 
ਨਗਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਸੁਨਲਮ ਔਰਤਾਂ ਿੰੂ ਨਹਜ਼ਾਬ ਪਨਹਿਣ 
ਦੀ ਆਨਗਆ ਨਦੱਤੀ ਿਾਵਗੇੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਨਤਆਂ ਿੰੂ ਅਸਮਰੱਥ ਲਰੋਕਾਂ ਦੇ 
ਅਿੁਕਲੂਣ ਲਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਦਲਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ। 
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If you think you have been unfairly discriminated against 
you can:

• Complain directly to the person or organisation

• Use someone else to help you sort it out (called 
mediation or alternative dispute resolution)

• Make a claim in a court or tribunal

You can get further advice and support from the Equality 
Advisory Service: www.equalityadvisoryservice.
com

If you are being forced to work or your employer isn’t 
willing to respect your rights, you can also get advice 
from the Modern Slavery Helpline by calling  
0800 0121 700.

http://www.equalityadvisoryservice.com
http://www.equalityadvisoryservice.com
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ਿੇ ਤੁਹਾਿੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਕ ਗੈਰਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕ ੇਿਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵਰੁੱਧ 
ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ:

• ਨਵਅਕਤੀ ਿਾਂ ਸੰਗਠਿ ਕਰੋਲ ਨਸੱਧੇ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ

• ਇਸਦੇ ਹੱਲ ਨਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਕਸ ੇਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਰੋ 
(ਇਸਿੂੰ ਨਵਚਰੋਲਗੀ ਿਾਂ ਨਵਕਲਪੀ ਝਕੜਾ ਸਮਾਧਾਿ ਕਨਹੰਦੇ ਹਿ)

• ਇਸ ਸਬੰਧ ਨਵਚ ਅਦਾਲਤ ਿਾਂ ਨਟ੍ਨਬਊਿਲ ਦੇ ਕਰੋਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹ

ਤੁਸੀਂ ਇਕਐੁਲਟੀ ਅਡਵਾਇਜ਼ਰ ਸਰਨਵਸ (Equality Advisory 
Service) ਤੋਂ ਹਰੋਰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ: www.
equalityadvisoryservice.com

ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਲ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਿ ਦਾ ਇਛੁੱਕ ਿਹੀਂ ਹੈ, 
ਤੁਸੀਂ  
0800 0121 700 ਤੇ ਕਾਲੱ ਕਰਕ ੇਮਾਡਰਿ ਸਲੇਵਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਿ ਤੋਂ 
ਸਲਾਹ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ।

ਰੋ

http://www.equalityadvisoryservice.com
http://www.equalityadvisoryservice.com
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Summary
Finding a job will raise your income to help support you and your 
family

You must have a National Insurance number to work

You can visit your Jobcentre Plus for advice and support to find a 
job, as well as to apply for benefits

Improving your skills, particularly your English, will increase the 
opportunities available to you

If you are earning a salary, you must make sure you pay any tax 
you owe

You are protected by law in the workplace – employers have 
a responsibility towards you, and you should not experience 
discrimination in the workplace
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ਸਾਰ
ਕੰਮ ਲੱਭਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਨਰਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਿ ਲਈ 
ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਿ ਵਧਾਏਗਾ
ਕੰਮ ਕਰਿ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੀਮਾ (National 
Insurance) ਿੰਬਰ ਹਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਿੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਆਪਣ ੇਿਾਬੱਸੈਂਟਰ ਪਲੱਸ ਕਰੋਲ ਸਲਾਹ ਅਤੇ 
ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਿਾਲ ਦੀ ਿਾਲ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਿਾ 
ਸਕਦੇ ਹਰੋ
ਆਪਣ ੇਹੁਿਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕ ੇਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿੰੂ ਸਧੁਾਰਿਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 
ਉਪਲਬੱਧ ਮਨੌਕਆਂ ਿੰੂ ਵਧਾਏਗਾ
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਖਾਹ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰੋ, ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਹ ਸਨੁਿਸ਼ਨਚਤ ਕਰਿਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਕਰ ਦਾ ਭਗੁਤਾਿ ਕਰਦੇ ਹਰੋ
ਕਾਿੰੂਿ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਿ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਨਖਆ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ - 
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਨਤਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਤੀ ਨਜ਼ੰਮਵੇਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਕੰਮ ਦੇ 
ਸਥਾਿ ਤੇ ਨਵਤਕਰੇ ਦਾ ਅਿੁਭਵ ਿਹੀਂ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ
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Chapter 5
Housing
and Services
In this chapter you will learn about:

☑ Types of housing

☑ Your tenancy agreement

☑ Paying your rent

☑ How to access utilities and services

☑ Your local area
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ਪਾਠ 5
ਨਰਹਾਇਸ਼
ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਇਸ ਪਾਠ ਨਵਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਸੱਖੋਗੇ:

☑ ਹਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮਾਂਨਰ ਨਕ

☑ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾਨਕ

☑ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾ  ਕਰ ਾਨਕ ਿ ਿ

☑ ਸੁ ਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੇਂ ਕੀਤੀ ਾਵੇਨਵ ਨਕ ਿ

☑ ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾ ਕ ਖੇਤਰਿ
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In Chapter 3 you read about having 28 days to secure 
your own accommodation once you are recognised as 
a refugee. There are different ways you can do this. Two 
of the main options are social housing provided by the 
local authority or privately rented housing. Depending 
on which path you take different people can help you 
with this. If you have received asylum support, Migrant 
Help can direct you to the relevant local authority 
housing team, in the area in which you live.

Housing in the UK varies greatly depending on where you live – from 
individual houses for a single family that are more common in rural 
areas or the outskirts of cities, to large apartment blocks close to the 

centre of towns and cities. 
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ਪਾਠ 3 ਨਵਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਿ ਲਈ 28 
ਨਦਿਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਨੜ੍ਹਆ ਹੈ ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਿਾਰਥੀ ਵਿੋਂ ਮਾਿਤਾ ਪਾ੍ਪਤ 
ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਨਿਹਾ ਕਈ ਂਤਰੀਨਕਆਂ ਿਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ। ਮੁੱ ਖ 
ਨਵਕਲਪਾਂ ਨਵਚੋਂ ਦਰੋ ਨਵਕਲਪ ਸਥਾਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਿਾਂ ਨਿੱਿੀ ਤੌਰ ਤੇ 
ਨਕਰਾਏ ਤੇ ਨਦੱਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹਾਊਨਸੰਗ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਿਾਂਦੀ 
ਸਮਾਨਿਕ ਹਾਊਨਸੰਗ ਹਿ। ਇਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਨਕਹੜਾ 
ਰਾਹ ਚੁਣਦੇ ਹਰੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਰੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਨਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਿ। ਿੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਅਸਾਈਲਮ ਸਪਰੋਰਟ ਨਮਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈਗ੍ੈਂਟ ਹੈਲਪ 
ਤੁਹਾਿੰੂ ਢੁੱ ਕਵੀਂ ਸਥਾਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹਾਊਨਸੰਗ ਟੀਮ ਕਰੋਲ ਭੇਿ ਸਕਦੇ 
ਹਿ।

ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਨਨਰਭਰ ਕਰਨਦਆਂ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਨਕਥੇ ਰਨਹਦੇ ਹੋ, ਨਰਹਾਇਸ਼ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ - ਇਹ ਇਕਹਰੇ ਪਨਰਵਾਰ ਲਈ ਨਵਅਕਤੀਗਤ ਘਰ ਜੋ ਨਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਨਹਰ 
ਦੇ ਬਾਹਰਲ ਖੇਤਰਾਂ ਨਵਚ ਨਜ਼ਆਦਾ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੋਂ ਲ ਕੇ ਵਡੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਲਾਕ ਹਨ ਜੋ 

ਕਸਨਬਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਨਹਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਨ। 

ੱ ੱ ੰ ੍ਹ

ੇ ੈ ੱ
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Types of housing
Private housing

Privately rented housing is an alternative to social 
housing. You can find it through local lettings agents 
and on property listings websites. The types of privately 
rented housing available is different across the country.

When you find a house or flat you will probably need 
to pay a deposit. You will then need to sign a ‘tenancy 
agreement’. This is a legal contract between you and the 
landlord.

Your tenancy agreement will state;

• The date you can move in

• How long the contract is for

• How much the rent is

• When you must pay the rent

Social housing 

Social housing is provided by local councils and 
housing associations. 

To access social housing you will need to apply to the 
council (local housing authority) where you wish to live 
in order to go onto their housing waiting list. You will 
usually need to fill in an application form, and you may 
be able to do this online.

Many housing associations let some or all of their 
properties through the council waiting list.  However, in 
some areas you may also be able to apply to housing 
associations directly, and the council should be able to 
inform you if this is the case. 
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ਨਰਹਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਕਸਮਾਂ
ਨਨੱਜੀ ਨਰਹਾਇਸ਼

ਨਿੱਿੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਰਾਏ ਤੇ ਨਦੱਤੀ ਿਾਣ ਵਾਲੀ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਸਮਾਨਿਕ 
ਨਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਨਵਕਲਪ ਹੈ। ਇਸਿੰੂ ਨਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਸਥਾਿਕ ਏਿੰਟਾਂ 
ਅਤੇ ਿਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਿ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਦੇਨਖਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਨਵਚ ਨਿੱਿੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਰਾਏ ਤੇ ਨਦੱਤੀ ਿਾਣ ਵਾਲੀ 
ਨਰਹਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਕਸਮਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿ।

ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਈ ਘਰ ਿਾਂ ਫਲੈਟ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੇਸ਼ਗੀ 
ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਿੰੂ ਨਫਰ ਇਕ ‘ਕਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ’ ਤੇ ਦਸਤਖਤ 
ਕਰਿੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਮਕਾਿ ਮਾਲਕ ਨਵਚਕਾਰ ਇਕ ਕਾਿੰੂਿੀ 
ਸਮਝੌਤਾ ਹੰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਨਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 
ਨਰਹਾਇਸ਼ ਨਵਚ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਰੋ, ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨਮਆਦ ਨਕੰਿੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, 
ਨਕਰਾਇਆ ਨਕੰਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੋਂ 
ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਨਜਕ ਨਰਹਾਇਸ਼ 

ਸਮਾਨਿਕ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਸਥਾਿਕ ਕਾਊਂਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਸਬੰਧੀ 
ਐਸਰੋਸੀਏਸ਼ਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਸਮਾਨਿਕ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ ਤੁਹਾਿੰੂ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 
ਸੂਚੀ ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੋਣ ਲਈ ਉਸ ਕਾਊਂਨਸਲ (ਨਰਹਾਇਸ਼ ਸਬੰਧੀ 
ਸਥਾਿਕ ਅਥਾਰਟੀ) ਕਰੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਨਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਨਹਣਾ 
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਰੋ। ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਦਰਖਾਸਤ ਫਾਰਮ ਭਰਿਾ ਪਵੇਗਾ, 
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਿਹਾ ਆਿਲਾਈਿ ਕਰ ਸਕਰੋਗੇ।

ਨਰਹਾਇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਐਸਰੋਸੀਏਸ਼ਿਾਂ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਿਾਂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਿੰੂ ਕਾਊਂਨਸਲ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੂਚੀ ਅਿੁਸਾਰ ਨਕਰਾਏ 
ਤੇ ਨਦੰਦੀਆਂ ਹਿ।  ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨਵਚ ਤੁਸੀਂ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਸਬੰਧੀ 
ਐਸਰੋਸੀਏਸ਼ਿਾਂ ਦੇ ਕਰੋਲ ਨਸੱਧੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹਰੋ ਸਕਦੇ 
ਹਰੋ, ਅਤੇ ਿੇ ਅਨਿਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਊਂਨਸਲ ਤੁਹਾਿੰੂ ਸੂਨਚਤ ਕਰਿ ਦੇ 
ਸਮਰੱਥ ਹਰੋਏਗੀ। 
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People who have been granted refugee status are 
eligible to be considered for social housing. However, 
to get onto the council waiting list, a person must also 
qualify under rules set by the local council itself.  Local 
councils must have a scheme (their allocation scheme) 
setting out their policies and procedures for allocating 
social housing and most councils publish it on line. This 
should explain who qualifies to go onto the waiting list, 
and how the council prioritise applicants.

Most councils in England apply a residency test, or 
wider local connection test, as part of their qualification 
criteria to go on the waiting list. A ‘local connection’ 
may usually be established through living or working in 
an area, or through have close family living in an area.  

Councils can also set their own local priorities which 
must be set out in their allocation scheme.  

Your length of time on the waiting list will depend on 
the area you wish to live in, the type and size of house 
you require, as well as any priority you may have.  In 
many areas there is not enough social housing to meet 
demand.  The local council will be able to give you 
advice on the possible waiting time.
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ਉਹ ਲਰੋਕ ਨਿਿ੍ਹ ਾਂ ਿੰੂ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਨਮਲ ਨਗਆ ਹੈ ਉਹ 
ਸਮਾਨਿਕ ਹਾਊਨਸੰਗ ਦੇ ਲਈ ਨਵਚਾਰੇ ਿਾਣ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਿ। ਵੈਸੇ 
ਕਾਊਂਨਸਲ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੂਚੀ ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੋਣ ਲਈ, ਨਵਅਕਤੀ ਿੰੂ ਖੁਦ 
ਸਥਾਿਕ ਕਾਊਂਨਸਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਵੀ 
ਪਾਤਰ ਹਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਸਥਾਿਕ ਕਾਊਂਨਸਲਾਂ ਦੇ ਕਰੋਲ ਇਕ ਸਕੀਮ 
(ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮ) ਹਰੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਰੋ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਿਕ 
ਹਾਊਨਸੰਗ ਦੀ ਵੰਡ ਿਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਿੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਨਕ੍ਆਵਾਂ 
ਿੰੂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਵਚ ਇਹ ਵਰਣਿ ਕੀਤਾ ਹਰੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਕ ਕੌਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੂਚੀ ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੋਣ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦਾ 
ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਊਂਨਸਲ ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾਵਾਂ ਿੰੂ ਪ੍ਾਥਨਮਕਤਾਵਾਂ ਨਕਵੇਂ ਨਦੰਦੀ 
ਹੈ।

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਵਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਾਊਂਨਸਲਾਂ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੂਚੀ ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਰੋਣ ਦੇ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਨਹੱਸੇ ਵੱਿੋਂ ਇਕ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਟੈਸਟ 
ਿਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਥਾਿਕ ਸੰਪਰਕ ਟੈਸਟ ਿੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਿ। ‘ਇਕ 
ਸਥਾਿਕ ਸੰਪਰਕ’ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨਵਚ ਰਨਹਣ ਿਾਂ ਕੰਮ 
ਕਰਿ ਦੇ ਕਾਰਿ ਸਥਾਪਤ ਹਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਾਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨਵਚ ਿਜ਼ਦੀਕੀ 
ਪਨਰਵਾਰ ਦੇ ਰਨਹੰਦੇ ਹਰੋਣ ਕਾਰਿ ਸਥਾਪਤ ਹਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਕਾਊਂਨਸਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਪ੍ਾਥਨਮਕਤਾਵਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ ਨਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਕੀਮ 
ਨਵਚ ਦੱਨਸਆ ਨਗਆ ਹਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੂਚੀ ਨਵਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ 
ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਨਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਨਹਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਰੋ, ਉਸ ਘਰ ਦੀ 
ਨਕਸਮ ਿਾਂ ਆਕਾਰ ਿਰੋ ਤੁਹਾਿੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਲ ਦੀ ਿਾਲ ਹਰੋਰ 
ਨਕਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਾਥਨਮਕਤਾਵਾਂ ਿਰੋ ਤੁਹਾਿੰੂ ਹਰੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ, ਉੱਪਰ 
ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।  ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਵਚ ਮੰਗ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਿ ਲਈ 
ਢੁੱ ਕਵੀ ਸਮਾਨਿਕ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਨਗਣਤੀ ਉਪਲਬੱਧ ਿਹੀਂ ਹੈ।  ਸਥਾਿਕ 
ਕਾਊਂਨਸਲ ਤੁਹਾਿੰੂ ਸੰਭਾਵਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ 
ਸਮਰੱਥ ਹਰੋਏਗੀ।
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Your tenancy 
agreement
For private accommodation, there will be a landlord 
who owns the property – this may be a private 
individual, the local authority or a housing association. 
You will need to sign a written agreement in the form of 
a document known as a tenancy agreement. 

The tenancy agreement is a legally binding document 
which sets out the rights and responsibilities of both 
landlord and tenant. It is important to read any tenancy 
agreement carefully – use an interpreter if you have any 
doubts. You should check:

• The amount you must pay in your deposit and rent, 
and when this must be paid

• What date your tenancy will run from and to

• Whether you can cancel your tenancy agreement 
early or change the terms

• A list of repairs and maintenance that are your 
responsibility, and which are the landlord’s 
responsibility

• Any other rules or restrictions, e.g. having pets or 
smoking restrictions

£
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ਤੁਹਾਡਾ ਨਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦਾ 
ਸਮਝੌਤਾ
ਨਿੱਿੀ ਨਰਹਾਇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਇਕ ਮਕਾਿ ਮਾਲਕ ਹਰੋਏਗਾ ਿਰੋ ਸੰਪਤੀ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹਰੋਏਗਾ - ਇਹ ਕਰੋਈ ਇਕਹਰਾ ਨਵਅਕਤੀ, ਸਥਾਿਕ ਅਥਾਰਟੀ 
ਿਾਂ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਐਸਰੋਸੀਏਸ਼ਿ ਹਰੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਿੰੂ ਨਕਰਾਏਦਾਰੀ 
ਸਮਝੌਤੇ ਵੱਿੋਂ ਿਾਣੇ ਿਾਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਨਵਚ ਨਲਖਤ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ 
ਦਸਤਖਤ ਕਰਿੇ ਪੈਣਗੇ। 

ਨਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਿੰੂਿੀ ਰੂਪ ਨਵਚ ਬੰਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਿਰੋ ਮਕਾਿ 
ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਨਕਰਾਏਦਾਰ, ਦਰੋਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ੰਮਵਾਰੀ ਦਾ ਵਰਣਿ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਕਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਿੰੂ ਨਧਆਿ ਿਾਲ ਪੜ੍ਹਿਾ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਿ - ਿੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਨਕਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹਰੋਣ ਤਾਂ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਰੋ। ਤੁਹਾਿੰੂ ਿਾਂਚ ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:

• ਉਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਿਰੋ ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣੀ ਿਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਿੋਂ ਅਤੇ ਨਕਰਾਏ 
ਵੱਿੋਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

• ਤੁਹਾਡਾ ਨਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ

• ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਕਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਸਮਾਪਤ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ ਿਾਂ ਇਸਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਰੋ

• ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਮੁਰੰਮਤਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 
ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਰੋ, ਅਤੇ ਨਿਿ੍ਹ ਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਿ ਮਾਲਕ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ

• ਹਰੋਰ ਨਕਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਰੋਕਾਂ, ਉਦਾ. ਪਾਲਤੂ ਿਾਿਵਰ ਰੱਖਣ ਿਾਂ 
ਨਸਗਰਟਿੋਸ਼ੀ ਿਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਰੋਕਾਂ

£
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You can find out about your responsibilities and rights as a tenant in the Government’s 
‘How to Rent Guide’, which is at www.gov.uk/government/collections/
housing-how-to-guides

In general, a landlord and tenant have the following responsibilities:

Landlord Tenant

Collecting rent Paying your rent in full and on time

Keeping your building safe and in good 
condition

Keeping the house clean and not mis-
using it or any furniture included

Providing everything set out in your 
tenancy agreement (including furniture if 
agreed)

Contacting the landlord if there are any 
repairs needed or any issues with the 
house

Handling or paying for repairs to the 
house and appliances covered by the 
tenancy agreement

Allowing the landlord to enter to repair 
your home or to do an inspection at 
a time and frequency agreed in the 
tenancy agreement

Paying your rent
Your tenancy agreement will set out how much rent needs to be paid and how often – this 
will usually be monthly. When you are first recognised as a refugee, it is likely you will 
have no income, so you will be entitled to claim benefits to help pay all or part of your rent 
and to cover expenses such as food and bills (see Chapter 4 – Employment and Benefits).

The amount of benefits you will receive is dependent on your personal circumstances. 
You should go to your local Jobcentre Plus to claim benefits (see Chapter 4 – 
Employment and Benefits). Welfare benefits will usually be paid directly to you and you 
are responsible for paying your housing and living costs with the money you receive.

http://www.gov.uk/government/collections/housing-how-to-guides
http://www.gov.uk/government/collections/housing-how-to-guides


93

ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਨਕਰਾਏ ਤੇ ਨਕਵੇਂ ਨਰਹਾ ਿਾਵੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾ' ਦੇ ਨਵਚ ਨਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਵਿੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 
ਨਜ਼ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਿਾਣ ਸਕਦੇ ਹ, ਇਹ www.gov.uk/government/collections/
housing-how-to-guides ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਨਕਰਾਏਦਾਰ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਨਲਖੀਆਂ ਨਜ਼ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਦੁੀਆਂ ਹਨ:

ੱ
ੰ ਰੋ

ੱ

ੰ ੰ

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨਕਰਾਏਦਾਰ

ਨਕਰਾਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਿਾ ਆਪਣਾ ਨਕਰਾਇਆ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨਸਰ ਦੇਣਾ

ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤ ਿੰੂ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ 
ਨਵਚ ਰੱਖਣਾ

ਘਰ ਿੰੂ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਸਿੰੂ ਿਾਂ ਇਸ ਨਵਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਨਕਸੇ ਫਰਿੀਚਰ ਿੰੂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਿਾ 
ਵਰਤਣਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਨਕਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੇਕ 
ਚੀਜ਼ ਿੰੂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ (ਿੇ ਸਨਹਮਤੀ ਨਦੱਤੀ 
ਗਈ ਹਰੋਏ ਤਾਂ ਫਰਿੀਚਰ)

ਿੇ ਨਕਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਰੰਮਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਿਾਂ 
ਘਰ ਦੇ ਿਾਲ ਨਕਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਨਸਆਵਾਂ ਹਿ ਤਾਂ 
ਮਕਾਿ ਮਾਲਕ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਾ

ਘਰ ਅਤੇ ਨਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 
ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿਾ

ਮਕਾਿ ਮਾਲਕ ਿੰੂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਿ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ 
ਨਵਚ ਦਾਖਲ ਹਰੋਣ ਦੀ ਆਨਗਆ ਦੇਣਾ ਿਾਂ ਨਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਨਕਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਵਚ ਸਨਹਮਤੀ ਨਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, 
ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਂਚ ਕਰਿ 
ਦੇਣਾ।

ਆਪਣੇ ਨਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ
ਤੁਹਾਡਾ ਨਕਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਦੱਸਗੇਾ ਨਕ ਨਕੰਿੇ ਨਕਰਾਏ ਦਾ ਭਗੁਤਾਿ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਨਕੰਿੀ ਵਾਰ - 
ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹੀਿੇਵਾਰ ਹਰੋਏਗਾ। ਿਦੋਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਪਨਹਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਵੱਿੋਂ ਮਾਿਤਾ ਨਮਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ 
ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੋਲ ਕਈ ਆਮਦਿ ਿਹੀਂ ਹਰੋਵਗੇੀ, ਇਸ ਕਰਕ ੇਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਸਾਰੇ ਨਕਰਾਏ ਿਾਂ 
ਇਸਦੇ ਕਝੁ ਨਹੱਸ ੇਦਾ ਭਗੁਤਾਿ ਕਰਿ ਲਈ ਅਤੇ ਭਰੋਿਿ ਅਤੇ ਨਬਲਾਂ ਦੇ ਖਰਨਚਆ ਂਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਿ ਲਈ (ਪਾਠ 4 
ਦੇਖਰੋ - ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਲਾਭ) ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਿ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਰੋ ਸਕਦੇ ਹਰੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦ ੇਲਾਭਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵਅਕਤੀਗਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ 
ਹੈ। ਆਪਣ ੇਲਾਭਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਿ ਲਈ ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣ ੇਸਥਾਿਕ ਿਾਬੱਸੈਂਟਰ ਪਲੱਸ (Jobcentre Plus) 
ਨਵਖੇ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਪਾਠ 4 ਦੇਖਰੋ - ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਲਾਭ) ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਿੰੂ 
ਨਸੱਧਾ ਭਗੁਤਾਿ ਕੀਤਾ ਿਾਵਗੇਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸ ੇਿਾਲ ਆਪਣ ੇਨਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਅਤੇ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ 
ਖਰਨਚਆਂ ਦਾ ਭਗੁਤਾਿ ਕਰਿ ਲਈ ਨਜ਼ੰਮਵੇਾਰ ਹਰੋਵਰੋਗ।ੇ

http://www.gov.uk/government/collections/housing-how-to-guides
http://www.gov.uk/government/collections/housing-how-to-guides
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Gas, electricity, water 
and other services
When you move in, your water and electricity should 
already be working. There won’t necessarily be gas 
in all properties, but where there are gas appliances 
landlords are required to provide you with a gas safety 
certificate. If you have a problem you should contact 
the supplier stated in your tenancy agreement who will 
make necessary arrangements to set up how you will 
pay for your energy and water. 

Gas and electricity can be expensive, so doing things 
like turning the heating off when you leave the house or 
keeping windows closed when you have the heating on 
can save you money. Make sure that you turn off lights 
and do not leave electrical appliances on. This also 
helps to protect the environment, as it creates less waste 
and pollution. 

If you smell gas, this could be a sign of a dangerous gas 
leak. You should call 0800 111 999 immediately if you 
suspect there is a gas leak in your building.

Smoke and Carbon 
Monoxide detectors:
All properties must have working smoke alarms (on 
every floor used as living accommodation) and a 
carbon monoxide alarm (in rooms using solid fuels – 
such as a coal fire or wood burning stove).
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ਗੈਸ, ਨਬਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਸੇਵਾਵਾਂ
ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਵਚ ਰਨਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ 
ਨਬਿਲੀ ਪਨਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹਰੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਹੀਂ ਹੈ 
ਨਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੇ ਗੈਸ ਉਪਲੱਬਧ ਹਰੋਏ, ਪਰ ਨਿੱਥੇ ਨਕਤੇ ਗੈਸ 
ਦੇ ਉਪਕਰਣ ਹਰੋਣ, ਮਕਾਿ ਮਾਲਕ ਿੰੂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਕ ਗੈਸ ਸੁਰੱਨਖਆ 
ਪ੍ਮਾਣਪੱਤਰ ਪ੍ਦਾਿ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਨਕਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਸਮੱਨਸਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਵਚ ਦੱਸੇ ਗਏ 
ਸਪਲਾਇਰ (ਪੂਰਤੀ ਕਰਤਾ) ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਰੋ ਇਹ 
ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਿ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰੇਗਾ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਊਰਿਾ 
ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਨਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਦੇ ਹਰੋ। 

ਗੈਸ ਅਤੇ ਨਬਿਲੀ ਮਨਹੰਗੇ ਹਰੋ ਸਕਦੇ ਹਿ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ 
ਿਾਂਦੇ ਹਰੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀਨਟੰਗ ਿੰੂ ਬੰਦ ਕਰਿਾ ਿਾਂ ਨਿਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 
ਗਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਰੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਖੜਕੀਆਂ ਿੰੂ ਬੰਦ ਕਰਿਾ, ਤੁਹਾਡੇ 
ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ 
ਬੰਦ ਿਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਬਿਲੀ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਿੰੂ ਚਲਦਾ ਿਹੀਂ 
ਛੱਡ ਨਦੰਦੇ। ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਨਖਆ ਨਵਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
ਨਕਉਂਨਕ ਇਸਦੇ ਿਾਲ ਘੱਟ ਕੂੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਦੀ ਗੰਧ ਮਨਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਰੋ, ਇਹ ਗੈਸ ਦੇ ਨਰਸਣ ਦਾ 
ਖਤਰਿਾਕ ਲੱਛਣ ਹਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹਰੋ ਨਕ 
ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਵਚ ਗੈਸ ਨਰਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਤੁਰੰਤ 0800 
111 999 ਤੇ ਫ਼ਰੋਿ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਿੂੰ ਏ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ 
ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਪਤਾ 
ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ:
ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਵਚ ਧੂੰ ਏ ਦੇ ਢੁੱ ਕਵੇਂ ਅਲਾਰਮ (ਠੋਸ ਬਾਲਣ 
ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਕਮਰੇ ਨਵਚ) ਅਤੇ ਕਾਰਬਿ ਮਰੋਿੋਆਕਸਾਈਡ 
ਅਲਾਰਮ  (ਰਨਹਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਿਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਮੰਨਜ਼ਲ ਤੇ) ਹਰੋਣੇ 
ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ।
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Getting a telephone 
and the internet
You can arrange to have a land line (fixed phone) 
installed at your home and pay a monthly fee to use 
it, known as line rental. A land line is usually needed 
in order to receive internet access. Depending on the 
deal you choose, the provider will either send you the 
equipment to set up yourself or somebody will visit to 
help you install it. There are a wide range of deals, so 
you should check with a number of providers before 
buying. 

Most people will also have their own personal mobile 
phone. Mobile phones will vary in cost, but basic 
mobile phones are available for as little as £10. 
Smartphones, which can access the internet, are more 
expensive.

You can get a contract where you pay monthly to use 
a mobile, or a pay as you go deal where you pay for 
what you use.

• Pay monthly contracts are where you can make calls 
on your phone for a fixed number of minutes, send a 
number of texts and use a certain amount of internet 
data. You will pay a fixed amount each month unless 
you exceed the number of minutes, texts or data set 
out in your contract, in which case you must pay for 
what you use. These can be very expensive, so it 
is important to be careful and check that you have 
not exceeded your allowance. It is necessary to 
have a bank account and provide proof of address 
(for example a copy of your tenancy agreement) 
to take out a contract. Contracts can vary greatly in 
cost, from as little as £5 per month for a SIM card 
only to £60+ for contracts with the latest and most 
expensive phones included. 
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ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰਨਾ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਵਚ ਲੈਂਡਲਾਇਿ (ਨਿਸ਼ਚਤ ਥਾਂ ਤੇ ਨਪਆ ਫ਼ਰੋਿ) 
ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 
ਮਹੀਿੇਵਾਰ ਨਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਰੋ, ਇਸਿੰੂ ਲਾਇਿ ਦਾ ਨਕਰਾਇਆ 
ਵੀ ਕਨਹੰਦੇ ਹਿ। ਇੰਟਰਿੈਟ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਂਡ 
ਲਾਇਿ ਫ਼ਰੋਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨਵਕਲਪ ਤੇ 
ਨਿਰਭਰ ਕਰਿ ਅਿੁਸਾਰ, ਪ੍ਦਾਤਾ ਿਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਖੁਦ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 
ਉਪਕਰਣ ਭੇਿੇਗਾ ਿਾਂ ਕਰੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਿੰੂ ਲਗਾਉਣ ਨਵਚ 
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਿ ਲਈ ਆਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਂਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵਕਲਪ ਮੌਿੂਦ 
ਹਿ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖ੍ੀਦਾਰੀ ਕਰਿ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਕਈ ਂਪ੍ਦਾਨਤਆਂ 
ਕਰੋਲੋਂ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਬਹੁਤੇ ਲਰੋਕਾਂ ਕਰੋਲ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਨਵਅਕਤੀਗਤ ਮਰੋਬਾਇਲ ਫ਼ਰੋਿ ਵੀ ਹਰੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਰੋਬਾਇਲ ਫ਼ਰੋਿਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ 
ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਰੋਬਾਇਲ ਫ਼ਰੋਿ £10 ਨਿੰਿੀ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬੱਧ 
ਹਿ। ਉਹ ਸਮਾਰਟਫ਼ਰੋਿ ਨਿਿ੍ਹ ਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰਿੈੱਟ ਿੰੂ ਵਰਨਤਆ ਿਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਨਜ਼ਆਦਾ ਮਨਹੰਗੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਿ।

ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਅਨਿਹਾ ਅਿੁਬੰਧ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ ਨਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰੋਬਾਇਲ 
ਵਰਤਣ ਲਈ ਮਹੀਿੇਵਾਰ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਦੇ ਹਰੋ, ਿਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ 
ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਦੇ ਹਰੋ।

• ਮਹੀਿੇਵਾਰ ਭੁਗਤਾਿ ਦੇ ਅਿੁਬੰਧਾਂ ਨਵਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰੋਿ ਤੋਂ 
ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਨਮਿਟਾਂ ਲਈ ਫ਼ਰੋਿ ਕਾੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ, ਕਈ ਂ
ਟੈਕਸਟ ਸੁਿੇਹੇ ਭੇਿ ਸਕਦੇ ਹਰੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਾਤਰਾ ਨਵਚ 
ਇੰਟਰਿੈਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਰੋ। ਿਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਿੁਬੰਧ 
ਨਵਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਮਿਟਾਂ, ਟੈਕਸਟ ਿਾਂ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਨਜ਼ਆਦਾ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਿਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਰੋਗੇ, 
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨਜ਼ਆਦਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਰੋ, ਤੁਹਾਿੰੂ ਵਰਤੋਂ 
ਅਿੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਰਚੀਲੇ ਹਰੋ ਸਕਦੇ 
ਹਿ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਿ ਹੈ ਨਕ ਨਧਆਿ ਰੱਨਖਆ ਿਾਵੇ 
ਅਤੇ ਇਹ ਿਾਂਚ ਕਰਰੋ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਮੰਜ਼ਰੂੀ ਨਦੱਤੇ ਗਏ ਨਮਿਟਾਂ, 
ਟੈਕਸਟ ਿਾਂ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਨਜ਼ਆਦਾ ਿਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਰੋ। ਅਿੁਬੰਧ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਬੈਂਕ ਦਾ ਖਾਤਾ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ (ਉਦਾਹਰਣ ਤੇ 
ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਕਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ) ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
ਅਿੁਬੰਧਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਵਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ 
ਨਵਚ ਕੇਵਲ ਇਕ ਨਸਮ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਤੀ ਮਹੀਿਾ £5 ਤੋਂ ਅਿੁਬੰਧਾਂ ਦੇ 
ਲਈ £60+ ਤੱਕ ਹਰੋ ਸਕਦੇ ਹਿ ਨਿਸ ਨਵਚ ਿਵੀਿਤਮ ਅਤੇ ਸਭ 
ਤੋਂ ਮਨਹੰਗੇ ਫ਼ਰੋਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਿ। 
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• You can also buy a pay as you go SIM card which 
means you pay for the minutes, texts or data you 
use. This means you can control how much you 
spend more easily. In some cases, a phone company 
will offer a deal where if you top-up, or add a 
minimum amount of money each month, they will 
give you a certain amount of minutes, texts and data 
to use. You can top-up whatever amount you want 
but to get a good deal from a phone company you 
usually need to top up around £10 each month.

Council Tax 
You are liable for paying Council Tax for your property. 
This is a set amount for the financial year which runs 
from April to March, and you can pay this monthly. 
Council Tax is a tax which goes to your local authority 
for local services such as care, social services, police 
and local facilities.

If you are on a low income or out of work you may 
be eligible for financial help towards your Council 
Tax bill – this is called Council Tax Reduction. 
Each local authority has its own scheme and you need 
to apply to your local authority. 

Homelessness/Crisis 
support 
If you are concerned that you may become homeless 
the following services can advise you on what to do:

•  Your local authority, you can find this at  
www.gov.uk/find-local-council

• Shelter Tel: 0808 800 4444

• Crisis Tel: 0800 038 4838

• Refugee Council www.refugeecouncil.org.uk

http://www.gov.uk/find-local-council
http://www.refugeecouncil.org.uk
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• ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵਰਤੋਂ ਅਿੁਸਾਰ ਭਗੁਤਾਿ ਕਰਿ ਲਈ ਇਕ ਨਸਮ (SIM) 
ਕਾਰਡ ਵੀ ਖ੍ੀਦ ਸਕਦੇ ਹਰੋ ਨਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ 
ਵਰਤੇ ਗਏ ਨਮਿਟਾਂ, ਟੈਕਸਟਾਂ ਿਾਂ ਡਾਟਾ ਲਈ ਭਗੁਤਾਿ ਕਰਦੇ ਹਰੋ। 
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਆਦਾ ਆਸਾਿੀ ਿਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ 
ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਰੋ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਨਕੰਿਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਰੋ। ਕਝੁ 
ਕਸੇਾਂ ਦੇ ਨਵਚ ਇਕ ਫ਼ਰੋਿ ਕੰਪਿੀ ਇਕ ਡੀਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗੀ 
ਨਿੱਥੇ ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਪ-ਅੱਪ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਰੋ ਿਾਂ ਹਰ ਮਹੀਿੇ ਇਕ 
ਨਿਊਿਤਮ ਰਾਸ਼ੀ ਿੰੂ ਆਪਣ ੇਬਕਾਏ ਨਵਚ ਿਰੋੜਦੇ ਹਰੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਮਿਟਾਂ, 
ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਤ ਮਾਤਰਾ ਦੇਵਗੇੀ। 
ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਸ਼ੀ ਿਾਲ ਟਾਪਅੱਪ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਰੋ, ਪਰ ਫ਼ਰੋਿ 
ਕੰਪਿੀ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਿੰੂ ਹਰ ਮਹੀਿੇ ਆਮ ਤੌਰ 
ਤੇ ਤਕਰੀਬਿ £10 ਦਾ ਟਾਪ ਅੱਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਾਊਂਨਸਲ ਟੈਕਸ 
ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕਾਊਂਨਸਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 
ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਰੋ। ਇਹ ਨਵੱਤੀ ਸਾਲ ਿਰੋ ਅਪ੍ੈਲ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਦੇ 
ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰਾਸ਼ੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਮਹੀਿੇਵਾਰ ਭੁਗਤਾਿ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ। ਕਾਊਂਨਸਲ ਟੈਕਸ ਉਹ ਟੈਕਸ ਹੈ ਿਰੋ ਸਥਾਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਨਿਵੇਂ ਨਕ ਦੇਖਭਾਲ, ਸਮਾਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੁਨਲਸ ਅਤੇ ਸਥਾਿਕ ਸੁਨਵਧਾਵਾਂ 
ਦੇ ਲਈ ਸਥਾਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਕਰੋਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

ਿੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਿ ਘੱਟ ਹੈ ਿਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਕਾਊਂਨਸਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਬਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨਵਚ ਨਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਿ 
ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਰੋ ਸਕਦੇ ਹਰੋ - ਇਸਿੰੂ ਕਾਊਂਨਸਲ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ (Council 
Tax Reduction) ਕਨਹੰਦੇ ਹਿ। ਹਰ ਸਥਾਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ 
ਸਕੀਮ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰੋਲ 
ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 

ਬੇਘਰਪੁਣਾ/ਆਪਦਾ (Crisis) 
ਸਹਾਇਤਾ 
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਚੰਤਤ ਹਰੋ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਬੇਘਰੇ ਹਰੋ ਸਕਦੇ ਹਰੋ ਤਾਂ ਹੇਠ 
ਨਲਖੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ ਨਕ ਕੀ 
ਕੀਤਾ ਿਾਵੇ:

•  ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਿਕ ਅਥਾਰਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ 
ਹਰੋ www.gov.uk/find-local-council

• ਸ਼ੈਲਟਰ ਟੈਲੀ: 0808 800 4444

• ਆਪਦਾ ਟੈਲੀ: 0800 038 4838

• ਨਰਫ਼ਊਿੀ ਕਾਊਂਨਸਲ (Refugee Council)  
www.refugeecouncil.org.uk

http://www.gov.uk/find-local-council
http://www.refugeecouncil.org.uk
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Your local 
neighbourhood
Your local area will likely have a leisure centre where 
you can play sport or exercise, local parks and libraries 
where you can borrow books and access the internet if 
you do not have it at home. Libraries and parks are free 
to everyone and leisure centres are often cheap to use.

You should also familiarise yourself with the local 
transport links and bus stops and learn how to use 
transport to reach places further away. You may not 
live very close to a doctor, school or Jobcentre Plus and 
may need to travel to get there. 



101

ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨਕ ਗੁਆਂਢ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਵਚ ਇਕ ਮਿੋਰੰਿਿ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹਰੋਣ ਦੀ 
ਸੰਭਾਵਿਾ ਹੈ ਨਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਰੋ ਿਾਂ ਕਸਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ, 
ਸਥਾਿਕ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ੇਰੀਆਂ ਹਰੋ ਸਕਦੇ ਹਿ ਨਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਕਤਾਬਾਂ 
ਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਰੋ ਅਤੇ ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੋਲ ਇੰਟਰਿੈਟ ਿਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 
ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਿੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ। ਲਾਇਬ੍ੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕ 
ਹਰੇਕ ਲਈ ਉਪਲਬੱਧ ਹਿ ਅਤੇ ਮਿੋਰੰਿਿ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਿੰੂ ਵਰਤਣਾਂ 
ਅਕਸਰ ਸਸਤਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਿੰੂ ਖੁਦ ਿੰੂ ਆਵਾਿਾਈ ਦੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟਾਪਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਵੀ 
ਿਾਣੂੰ  ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਕ ਦੂਰ ਦੀਆਂ 
ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਲਈ ਆਵਾਿਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਕਵੇਂ ਕਰਿੀ ਹੈ। ਹਰੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸੇ ਡਾਕਟਰ, ਸਕੂਲ ਿਾਂ ਿਾੱਬਸੈਂਟਰ ਪਲੱਸ (Jobcentre 
Plus) ਦੇ ਿਜ਼ਦੀਕ ਿਾ ਰਨਹੰਦੇ ਹਰੋਵਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਲਈ 
ਯਾਤਰਾ ਕਰਿ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
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Places of worship
The UK is a multi-faith society and there are mosques, churches, synagogues and 
other places of worship in larger towns or cities. 

Many newcomers to the UK have found that they have had support and help through 
their place of worship and have also made friends who have helped them to adapt 
and made them feel welcome.
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ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਥਾਨ
ਯੂ ਕੇ (UK) ਇਕ ਬਹੁ-ਨਵਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਵਡੇ ਕਸਨਬਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਨਹਰਾਂ ਦੇ ਨਵਚ ਮਸਨਿਦਾਂ, 
ਚਰਚਾਂ, ਸਾਇਿਾਗਗਜ਼ ਅਤੇ ਪੂਿਾ ਦੇ ਹਰ ਸਥਾਿ ਹਿ। 

ਯ ੂਕ ੇ(UK) ਨਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਵੇਂ ਲਰੋਕਾਂ ਨਵਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲਰੋਕਾਂ ਿੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਹੈ ਨਕ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਿੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ 
ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਪਿੂਾ ਦੇ ਸਥਾਿ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਰਥਿ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਮਲੀ ਸੀ ਅਤ ੇਉਿ੍ਹ ਾਂ ਿੇ ਅਨਿਹੇ ਦਸਤ ਰੋ ਵੀ ਬਣਾਏ 
ਹਿ ਨਿਿ੍ਹ ਾਂ ਿੇ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਇੱਥ ੇਢਲਣ ਨਵਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ੱ ੱ
ਰੋ ਰੋ
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Summary
You are eligible to receive benefits which can pay for 
your rent and other essential living costs

If you are renting a house or a flat, you will have a tenancy 
agreement with your landlord that sets out the rights and 
responsibilities for both landlord and you, the tenant
You must manage your money with care and ensure you 
pay for all bills and living expenses – you should open 
a bank account 

Look out for local services and places of worship in your 
local area
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ਸਾਰ
ਤੁਸੀਂ ਅਨਿਹੇ ਲਾਭਾਂ ਿੰੂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਿ ਦੇ ਯਰੋਗ ਹਰੋ ਿਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਕਰਾਏ 
ਅਤੇ ਰਨਹਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਰੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸੇ ਘਰ ਿਾਂ ਫਲੈਟ ਿੰੂ ਨਕਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣੇ ਨਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਿਾਲ ਨਕਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਰੋਗੇ ਿਰੋ ਮਕਾਿ 
ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਯਾਨਿ ਨਕ ਨਕਰਾਏਦਾਰ, ਦਰੋਵਾਂ ਦੇ ਨਵਚਕਾਰ ਹੱਕਾਂ 
ਅਤੇ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਿ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧਿ ਨਧਆਿ ਿਾਲ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਬਲਾਂ 
ਅਤੇ ਿੀਵਿ ਦੇ ਖਰਨਚਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਦੇ ਹਰੋ - ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਕ ਬੈਂਕ 
ਖਾਤਾ ਖਰੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
ਆਪਣੇ ਸਥਾਿਕ ਖੇਤਰ ਨਵਚ ਸਥਾਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੂਿਾ ਦੇ ਸਥਾਿਾਂ 
ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਰੋ।
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Chapter 6
Education
In this chapter you will learn about:

☑ The education system

☑ Types of school

☑ The subjects that you can study
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ਪਾਠ 6
ਨਸੱਨਖਆ

ਇਸ ਪਾਠ ਨਵਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਸੱਖੋਗੇ:

☑ ੱ ਆ ਪਣਾਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇਨਸਨਖ ੍

☑ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਂਨਕ

☑ ਉਹ ਸ਼ੇ ਿ ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ ਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨਵ ਨ ਿ ੍ਹਾ ਰੋ
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Overview of education
If you have children, they may already be attending 
school and you may have some existing knowledge of 
the education system. This chapter is intended to give 
a helpful overview of the education system, including 
adult learning.

Education is important in the UK and there is a strong 
culture of lifelong learning. This means that education 
does not finish at school but continues throughout a 
person’s working life through professional or personal 
development. 

The school system encourages children to question and 
think for themselves rather than simply learning facts 
and figures. Parents are expected to take a prominent 
and supportive role in their children’s education, 
meeting with teachers regularly for a progress report, 
helping children with their homework and ensuring they 
arrive at school clothed, fed and ready to learn. 

As a parent you are responsible for ensuring that 
your children of compulsory school age receive a 
full-time education. Local authorities have powers to 
enforce school attendance, including the power to 
prosecute parents who fail to ensure their child’s regular 
attendance at school. This guidance sets out how 
schools, local authorities and the police can deal with 
poor attendance and behaviour in school.

Education for children is free and compulsory. In England, 
the statutory school age is from 5 years to 16 years 
and individuals aged 16 to 18 must be in either full-time 
education or work (with an educational component). 

The UK has some of the world’s finest and oldest 
universities and is a world leader in research and 
innovation. 
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ਨਸੱਨਖਆ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਿ, ਤਾਂ ਹਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਉਹ ਪਨਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਕੂਲ 
ਿਾ ਰਹੇ ਹਰੋਣ ਅਤੇ ਹਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਿੰੂ ਨਸੱਨਖਆ ਪ੍ਣਾਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 
ਪਨਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਿਾਣਕਾਰੀ ਹਰੋਵੇ। ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਬਾਲਗ 
ਨਸੱਨਖਆ ਸਮੇਤ ਨਸੱਨਖਆ ਪ੍ਣਾਲੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨਵਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹਰੋ ਸਕਣ 
ਵਾਲੀ ਸੰਖੇਪ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਯੂ ਕੇ (UK) ਦੇ ਨਵਚ ਨਸੱਨਖਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਿ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਿੀਵਿ ਭਰ 
ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਨਭਆਚਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 
ਹੈ ਨਕ ਨਸੱਨਖਆ ਸਕੂਲ ਨਵਚ ਸਮਾਪਤ ਿਹੀਂ ਹਰੋ ਿਾਂਦੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ੇਵਰ 
ਅਤੇ ਨਵਅਕਤੀਗਤ ਨਵਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰੀ 
ਿੀਵਿ ਦੌਰਾਿ ਚਲਦੀ ਰਨਹੰਦੀ ਹੈ। 

ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਣਾਲੀ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਿੰੂ ਪ੍ਸ਼ਿ ਪੁੱ ਛਣ ਅਤੇ ਖੁਦ ਬਾਰੇ 
ਨਸੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਾ ਨਕ ਕੇਵਲ ਸਧਾਰਣਤਾ ਿਾਲ ਤੱਥਾਂ 
ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਿੰੂ ਨਸੱਖਣ ਬਾਰੇ। ਮਾਤਾ ਨਪਤਾ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ ਨਕ, ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨਰਪਰੋਰਟ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਨਵਚ 
ਅਨਧਆਪਕਾਂ ਿੰੂ ਨਮਲ ਕੇ, ਬੱਨਚਆਂ ਿੰੂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਿ 
ਨਵਚ ਮਦਦ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਕ ਉਹ ਵਰਦੀ ਦੇ ਨਵਚ, 
ਭਰੋਿਿ ਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨਸੱਖਣ ਲਈ ਨਤਆਰ ਹਰੋ ਕੇ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰ ਚਦੇ ਹਿ, ਉਹ 
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਸੱਨਖਆ ਨਵਚ ਮੁੱ ਖ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਭੂਨਮਕਾ ਨਿਭਾਉਣ। 

ਇਕ ਮਾਤਾ ਨਪਤਾ ਦੇ ਵੱਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰ 
ਹਰੋ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਿਾਣ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਪੂਰਿ-ਕਾਨਲਕ ਨਸੱਨਖਆ 
ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਿ। ਸਥਾਿਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕਰੋਲ, ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਮਾਤਾ ਨਪਤਾ ਦੇ 
ਨਵਰੁੱ ਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਿਰੋ ਨਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕੂਲ ਨਵਚ ਨਿਯਮਤ 
ਹਾਜ਼ਰੀ ਿੰੂ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਨਵਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹਰੋ ਿਾਂਦੇ ਹਿ, ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 
ਸਮੇਤ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਿੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਿ। 
ਇਹ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਿ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਨਕ ਸਕੂਲ, ਸਥਾਿਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, 
ਅਤੇ ਪੁਨਲਸ ਖਰਾਬ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨਵਚਲੇ ਨਵਹਾਰ ਦੇ ਿਾਲ ਨਕਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸੱਝ ਸਕਦੇ ਹਿ।

ਬੱਨਚਆਂ ਦੀ ਨਸੱਨਖਆ ਮਫ਼ੁਤ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਨਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ 
ਦੇ ਨਵਚ ਸਕਲੂ ਿਾਣ ਦੀ ਵਧੈਾਨਿਕ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ 
ਉਹ ਨਵਅਕਤੀ ਿਰੋ 16 ਤਰੋ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹਿ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਿੰੂ ਿਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰਿ-
ਕਾਨਲਕ ਨਸੱਨਖਆ ਨਵਚ ਹਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਕੰਮ ਨਵਚ (ਨਿਸ ਿਾਲ 
ਨਸੱਨਖਆ ਦਾ ਨਹੱਸਾ ਿੁਨੜਆ ਹਰੋਵ)ੇ। 

ਯੂ ਕੇ (UK) ਦੇ ਨਵਚ ਦੁਿੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ 
ਯੂਿੀਵਰਨਸਟੀਆਂ ਹਿ ਅਤੇ ਇਹ ਖਰੋਿ ਅਤੇ ਅਿੁਸੰਧਾਿ ਦੇ ਨਵਚ ਦੁਿੀਆਂ 
ਦਾ ਮਰੋਢੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। 
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Joining the  
education system
You should get in touch with your local authority 
to ensure your children are registered in an age 
appropriate school. Your local authority will have 
more information about schools in your area. We 
recommend you review this GOV.UK webpage (www.
gov.uk/schools-admissions) which provides general 
information for parents about school admissions and 
how to apply for a school place. If you don’t know your 
local authority, you can find out through this website: 
www.gov.uk/find-local-council. You should enrol 
your child at school and familiarise yourself with what 
support is expected from parents. These include taking 
an active part in your child’s education such as ensuring 
that they attend school, complete their homework and 
get enough sleep.

If you have a child of nursery age (under 5 years old) the 
local authority Family Information Service can help you 
find a nursery place for them. Once you know your local 
authority, you can check your Family Information Service 
here: findyourfis.familyandchildcaretrust.org. 
Similarly, if your child has additional learning needs, you 
should liaise with your local authority to ensure that their 
needs are met.

Your child will be given additional support to meet the 
requirements of education, such as additional English 
language support. These opportunities will not only 
enable them to re-engage with their education as 
quickly as possible, but also help the whole family to 
adjust.

http://www.gov.uk/schools-admissions
http://www.gov.uk/schools-admissions
http://www.gov.uk/find-local-council
http://findyourfis.familyandchildcaretrust.org
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ਨਸੱਨਖਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ  
ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ
ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਿੰੂ ਸਥਾਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਮਰ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ ਢੁੱ ਕਵੇਂ ਸਕੂਲ 
ਨਵਚ ਰਨਿਸਟਰਡ ਹਿ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰੋਲ ਤੁਹਾਡੇ 
ਖੇਤਰ ਨਵਚਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਹਰੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਨਸਫ਼ਾਰਸ਼ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਤੁਸੀਂ GOV.UK ਵੈਬਪੇਜ਼ (www.gov.uk/schools-
admissions) ਿੰੂ ਦੇਖਰੋ, ਿਰੋ ਸਕੂਲ ਨਵਚ ਦਾਖਨਲਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ 
ਸਕੂਲ ਨਵਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਨਕਵੇਂ ਨਦੱਤੀ ਿਾਵੇ, ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਮ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਦਾਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਿਕ ਅਥਾਰਟੀ 
ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾ 
ਸਕਦੇ ਹਰੋ: www.gov.uk/find-local-council. ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣੇ 
ਬੱਚੇ ਦਾ ਿਾਮ ਸਕੂਲ ਨਵਚ ਦਰਿ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ 
ਿੰੂ ਉਸ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਿਾਣੂੰ  ਕਰਵਾ ਲਵਰੋ ਨਿਸਦੀ ਮਾਤਾ ਨਪਤਾ ਤੋਂ 
ਆਸ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਵਚ ਸਕੂਲ ਨਵਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਸੱਨਖਆ 
ਨਵਚ ਨਕ੍ਆਸ਼ੀਲਤਾ ਿਾਲ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਿਰੋ ਇਹ ਯਕੀਿੀ 
ਬਣਾਇਆ ਿਾ ਸਕੇ ਨਕ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨਵਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਿ, ਆਪਣਾ ਘਰ 
ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਢੁੱ ਕਵੀਂ ਿੀਂਦ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਿ।

ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਾ ਿਰਸਰੀ ਨਵਚ ਿਾਣ ਦੀ ਉਮਰ (5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ 
ਉਮਰ) ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਾਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਫਨੈਮਲੀ ਇਿਫਾਰਮਸ਼ੇਿ 
ਸਰਨਵਸ (Family Information Service) ਤੁਹਾਿੰੂ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਿੰੂ ਦਾਖਲ 
ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਿਰਸਰੀ ਸਕਲੂ ਲੱਭਣ ਨਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ 
ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਿਦੋਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਨੈਮਲੀ ਇਿਫਾਰਮਸ਼ੇਿ ਸਰਨਵਸ (Family 
Information Service) ਿੰੂ ਇੱਥੇ ਿਾਂਚ ਸਕਦੇ ਹਰੋ: findyourfis.
familyandchildcaretrust.org. ਇਸ ੇਤਰ੍ਹਾਂ, ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦੀਆਂ 
ਨਸੱਨਖਆ ਸਬੰਧੀ ਅਨਤਨਰਕਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਿ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਨਕ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਿ, ਤੁਹਾਿੰੂ ਸਥਾਿਕ 
ਅਥਾਰਟੀ ਿਾਲ ਨਮਲ ਕ ੇਕੰਮ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿੰੂ ਨਸੱਨਖਆ ਸਬੰਧੀ ਅਨਤਨਰਕਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਿ 
ਲਈ ਅਨਤਨਰਕਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨਦੱਤੀ ਿਾਵੇਗੀ, ਨਿਵੇਂ ਨਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ 
ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ। ਇਹ ਮੌਕੇ ਿਾ ਕੇਵਲ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਿੰੂ ਆਪਣੀ ਨਸੱਨਖਆ ਿਾਲ 
ਨਿੰਿਾ ਤੇਜ਼ੀ ਿਾਲ ਸੰਭਵ ਹਰੋ ਸਕੇ ਮੁੜ-ਿੁੜਿ ਨਵਚ ਮਦਦ ਕਰਿਗੇ, ਸਗੋਂ 
ਪੂਰੇ ਪਨਰਵਾਰ ਿੰੂ ਵੀ ਢਲਣ ਨਵਚ ਮਦਦ ਕਰਿਗੇ।

http://www.gov.uk/schools-admissions
http://www.gov.uk/schools-admissions
http://www.gov.uk/find-local-council
http://findyourfis.familyandchildcaretrust.org
http://findyourfis.familyandchildcaretrust.org
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Nursery education
Between the ages of 3 and 4, children can get free 
early education. Some 2-year-olds are also eligible. 
The local authority Family Information Service will be 
able to provide advice about local childcare providers 
and how many hours of free early education you may 
be entitled to. 

At nursery children will learn through play, giving 
children the broad range of knowledge and skills that 
provide the foundation for good future progress through 
school and life.

Primary education
Primary education is taught at primary schools. These 
teach the fundamental basics of reading, writing, 
arithmetic and science. They are attended by children 
aged 5 to 11 years old. 

Primary schools are sometimes separated into infant 
schools (ages 4 to 6) and junior schools (ages 7 to 11), 
and you may be told that your child is attending one 
of these types of school (although some children might 
start when they’re 4 years old). 

Nursery education

Primary education

Secondary education

Further education

Higher education
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ਨਰਸਰੀ ਨਸੱਨਖਆ
3 ਅਤੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਵਚਕਾਰ, ਬੱਚੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਸੱਨਖਆ 
ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਕੁਝ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਲਈ 
ਪਾਤਰ ਹਿ। ਸਥਾਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਫੈਨਮਲੀ ਇਿਫਾਰਮੇਸ਼ਿ ਸਰਨਵਸ 
(Family Information Service) ਬੱਨਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਸਥਾਿਕ 
ਪ੍ਦਾਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਕੰਿੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 
ਨਸੱਨਖਆ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਦਾਿ ਕਰਿ ਦੇ 
ਸਮਰੱਥ ਹਰੋਵੇਗੀ। 

ਿਰਸਰੀ ਨਵਚ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਕੇ ਨਸੱਖਣਗੇ, ਇਸ ਿਾਲ ਬੱਨਚਆਂ ਿੰੂ ਨਗਆਿ 
ਅਤੇ ਹੁਿਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਨਮਲੇਗਾ ਿਰੋ ਭਨਵੱਖ ਨਵਚ ਸਕੂਲੀ ਅਤੇ ਿੀਵਿ 
ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਵਚ ਚੰਗੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ।

ਮੁੱ ਢਲੀ ਨਸੱਨਖਆ
ਪ੍ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਵਚ ਮੁੱ ਢਲੀ ਨਸੱਨਖਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ। ਇਸ ਨਵਚ ਪੜ੍ਹਿ, ਨਲਖਣ, ਗਨਣਤ ਅਤੇ ਨਵਨਗਆਿ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ 
ਨਸਧਾਂਤ ਪੜ੍ਹਾਏ ਿਾਂਦੇ ਹਿ। ਇਿਾਂ ਨਵਚ 5 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 
ਬੱਨਚਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖਲਾ ਨਲਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਿੰੂ ਕਈ ਂਵਾਰ ਛਰੋਟੇ ਬੱਨਚਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ (ਉਮਰ 4 ਤੋਂ 6 
ਸਾਲ) ਅਤੇ ਿੂਿੀਅਰ ਸਕੂਲ (ਉਮਰ 7 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ) ਦੇ ਨਵਚ ਵੰਨਡਆ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਦੱਨਸਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਿ੍ਹ ਾਂ 
ਦਰੋਵਾਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਇਕ ਨਵਚ ਿਾਵੇਗਾ (ਭਾਵੇਂ ਨਕ ਕੁਝ ਬੱਚੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ 
ਉਮਰ ਤੋਂ ਨਸੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਨਦੰਦੇ ਹਿ)। 

ਨਰਸਰੀ ਨਸੱਨਖਆ

ਮੁੱ ਢਲੀ ਨਸੱਨਖਆ

ਸੈਕੰਡਰੀ ਨਸੱਨਖਆ

ਅਗਲੇਰੀ ਨਸੱਨਖਆ

ਉਚੇਰੀ ਨਸੱਨਖਆ
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Secondary education
Secondary education is taught at secondary schools. 
These build on the primary curriculum and teach a more 
academic curriculum across a range of subjects (such 
as the sciences, mathematics, English language and 
literature and foreign languages), alongside practical 
subjects (such as music, design and technology, physical 
education and information technology). These schools 
are attended by children aged 11 to 16. 

Secondary schools vary across local authorities 
and the type of school your child may attend could 
be a comprehensive school, an academy or a 
grammar school. 

At the age of 16 students in England sit public 
examinations in all their subjects known as the General 
Certificates of Secondary Education (GCSEs). These 
qualifications will be used to apply for jobs, further 
education and higher education. 

School leaving ages
You can leave school on the last Friday in June if you 
will be 16 by the end of the summer holidays.

You must then do one of the following until you are 18:

• Stay in full-time education e.g. at a college or 
secondary school

• Start an apprenticeship or traineeship. An 
apprenticeship is a genuine job, where you spend 
at least 20% of your time in off the job training. For 
more information, visit  
www.apprenticeships.gov.uk

• Volunteer (for 20 hours or more a week) while in 
part-time education or training

http://www.apprenticeships.gov.uk
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ਸੈਕੰਡਰੀ ਨਸੱਨਖਆ
ਸਕੰੈਡਰੀ ਨਸੱਨਖਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਕੰੈਡਰੀ ਸਕਲੂਾਂ ਨਵਚ ਕਰਵਾਈ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱ ਢਲੇ ਪਾਠਕਮ੍ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਅਨਭਆਸੀ ਨਵਨਸ਼ਆਂ 
(ਨਿਵੇਂ ਨਕ ਸੰਗੀਤ, ਨਡਜ਼ਾਈਿ, ਸਰੀਰਕ ਨਸੱਨਖਆ ਅਤੇ ਇਿਫਾਰਮਸ਼ੇਿ 
ਟੈਕਿੋਲਰੋਿੀ) ਦੇ ਿਾਲ-ਿਾਲ ਕਈ ਂਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵਨਸ਼ਆਂ ਨਵਚ ਨਜ਼ਆਦਾ 
ਅਕਾਦਨਮਕ ਪਾਠਕ੍ਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ (ਨਿਵੇਂ ਨਕ ਸਾਇੰਸ, ਗਨਣਤ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਨਹਤ ਅਤੇ ਨਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ) ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਿ। 11 ਤੋਂ 16 
ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਿ੍ਹ ਾਂ ਸਕਲੂਾਂ ਨਵਚ ਿਾਇਆ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਥਾਿਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨਵਚ ਨਵਨਭੰਿ ਪ੍ਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰ ਦੇ 
ਹਿ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਹ ਨਕਸਮ ਨਿਸ ਨਵਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹਾਜ਼ਰ 
ਹਰੋਏਗਾ ਉਹ ਇਕ ਨਵਆਪਕ ਨਸੱਨਖਆ ਦਾ ਸਕੂਲ, ਇਕ ਅਕੈਡਮੀ ਿਾਂ ਇਕ 
ਗਰਾਮਰ ਸਕੂਲ ਹਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨਵਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਵਚ ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ 
ਨਵਨਸ਼ਆਂ ਨਵਚ ਇਕ ਿਿਤਕ ਪੀ੍ਨਖਆ ਨਦੰਦੇ ਹਿ ਇਸਿੰੂ ਿਿਰਲ 
ਸਰਟੀਨਫਕੇਟ ਆਫ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਿੂਕੇਸ਼ਿ (ਿੀ ਸੀ ਐਸ ਈਜ਼) (General 
Certificates of Secondary Education, GCSEs) ਨਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਇਿ੍ਹ ਾਂ ਪਾਤਰਤਾਵਾਂ ਿੰੂ ਿੌਕਰੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਨਸੱਨਖਆ 
ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਨਤਆ ਿਾਵੇਗਾ। 

ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਉਮਰ
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਹਰੋ ਿਾਵਰੋਗੇ ਤਾਂ 
ਤੁਸੀਂ ਿੂਿ ਨਵਚ ਆਖਰੀ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਰੋ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹਰੋਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਿੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ 
ਹੇਠ ਨਲਨਖਆਂ ਨਵਚੋਂ ਇਕ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

• ਪੂਰਿ-ਕਾਨਲਕ ਨਸੱਨਖਆ ਨਿਵੇ ਨਕ ਕਾਲਿ ਿਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨਵਚ 
ਰਨਹਣਾ

• ਨਕਸੇ ਅਪ੍ੈਂਨਟਸਨਸ਼ਪ ਿਾਂ ਟ੍ੇਿੀਨਸ਼ਪ ਿੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਾ। ਅਪ੍ੈਂਨਟਸਨਸ਼ਪ 
ਇਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿੌਕਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਨਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟਰੋ ਘੱਟ 20% ਸਮਾਂ 
ਿੌਕਰੀ ਦੀ ਨਸਖਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਬਤਾਉਂਦੇ ਹਰੋ। ਵਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ ਦੇਖਰੋ www.apprenticeships.gov.uk

• ਅੰਸ਼-ਕਾਨਲਕ ਨਸੱਨਖਆ ਿਾਂ ਨਸਖਲਾਈ ਨਵਚ ਹਰੋਣ ਸਮੇਂ ਇੱਛੁਕ ਸੇਵਾ 
ਕਰਰੋ (ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਨਵਚ 20 ਘੰਟੇ ਿਾਂ ਨਜ਼ਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ)

http://www.apprenticeships.gov.uk
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Further education
In England, after taking GCSEs young people normally 
choose between a practical route or an academic route. 
Further education for young people aged 16-18 can 
be provided in schools (often as part of a continuous 
educational journey from the age of 11 to 18), sixth form 
or FE colleges, or independent training providers.

The most common academic qualifications are called 
A-Levels and these are often required to go on to 
university. Students will typically study three or four 
subjects at A-Level often related to what they want to 
study at university.

Technical qualifications come in a number of forms, the 
most common of which are Business and Technician 
Education Council qualifications (BTECs) and National 
Vocational Qualifications (NVQs). These develop 
practical skills such as management, hairdressing or 
carpentry. Often these are taken in conjunction with, 
or as a precursor to, apprenticeships (see Chapter 4 – 
Employment and Benefits).

Further Education is also open to adults.  Adult provision 
is funded through a combination of government 
funds, employer contributions, learner contributions 
and learner loans, depending on the type/level of 
course and learner circumstances. To find out what 
opportunities are available in your local area, and 
whether you are eligible for government funding, 
please contact your local authority, college or training 
provider, or find out more information at  
www.nationalcareersservice.direct.gov.uk

http://www.nationalcareersservice.direct.gov.uk
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ਅਗਲੇਰੀ ਨਸੱਨਖਆ
ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਵਚ ਿੀ ਸੀ ਐਸ ਈਜ਼ (GCSEs) ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿੌਿਵਾਿ 
ਬੱਚ ੇਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨਭਆਸੀ ਰੂਟ ਿਾਂ ਅਕਾਦਨਮਕ ਰੂਟ ਦੇ ਨਵਚਕਾਰ 
ਇਕ ਿੰੂ ਚਣੁਦੇ ਹਿ। 16-18 ਉਮਰ ਦੇ ਿੌਿਵਾਿ ਬੱਨਚਆਂ ਿੰੂ ਅਗਲੇਰੀ 
ਨਸੱਨਖਆ ਸਕਲੂਾਂ (ਅਕਸਰ 11 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ 
ਵਾਲੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਸੱਨਖਆ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਹੱਸ ੇਵੱਿੋਂ), ਨਸਕਸਥ ਫਾਰਮ 
(sixth form) ਿਾਂ ਐਫ਼ ਈ (FE) ਕਾਲਿਸ, ਿਾਂ ਆਜ਼ਾਦਾਿਾ ਨਸਖਲਾਈ 
ਪਦ੍ਾਨਤਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹੱੁਈਆ ਕਰਵਾਈ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਅਕਾਦਨਮਕ ਪਾਤਰਤਾਵਾਂ ਿੰੂ ਏ (A)-ਲੈਵਲ ਨਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਯੂਿੀਵਰਨਸਟੀ ਨਵਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਇਿ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਏ (A)-ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਵਚ ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ 
ਨਤੰਿ ਿਾਂ ਚਾਰ ਨਵਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਿਗੇ ਨਿਿ੍ਹ ਾਂ ਿੰੂ ਉਹ ਯੂਿੀਵਰਨਸਟੀ ਨਵਚ ਪੜ੍ਹਿਾ 
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਿ।

ਤਕਿੀਕੀ ਯਰੋਗਤਾਵਾਂ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਨਵਚ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਿ, ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ 
ਨਕਸਮਾਂ ਨਬਜ਼ਿੈਸ ਐਡਂ ਟੈਕਿੀਸ਼ੀਅਿ ਐਿੂਕੇਸ਼ਿ ਕਾਊਂਨਸਲ 
ਕੁਆਲੀਨਫਕੇਸ਼ਿਜ਼ (ਬੀ ਟੀ ਈ ਸੀਜ਼) (Business and Technician 
Education Council qualifications, BTECs) ਅਤੇ ਿੈਸ਼ਿਲ 
ਵਰੋਕੇਸ਼ਿਲ ਕੁਆਲੀਨਫਕੇਸ਼ਿਜ਼ (ਐਿ ਵੀ ਨਕਊਜ਼) (National 
Vocational Qualifications, NVQs) ਹਿ। ਇਿ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਨਵਚ ਅਨਭਆਸੀ 
ਹੁਿਰ ਨਿਵੇਂ ਨਕ ਪ੍ਬੰਧਿ, ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਤਰਖਾਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਨਵਕਸਤ 
ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਿ। ਇਿ੍ਹ ਾਂ ਿੰੂ ਅਕਸਰ ਅਪ੍ੈਂਨਟਸਨਸ਼ਪ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਂ ਇਸ ਤੋਂ 
ਪਨਹਲਾਂ ਨਲਆ ਿਾਣਾ ਹੈ (ਪਾਠ 4 ਦੇਖਰੋ - ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਲਾਭ)।

ਅਗਲੇਰੀ ਨਸੱਨਖਆ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ।  ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ 
ਪ੍ਾਵਧਾਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਦੇ ਯਰੋਗਦਾਿਾਂ, ਨਸਖਾਦਰੂੰਆਂ 
ਦੇ ਯਰੋਗਦਾਿਾਂ ਅਤੇ ਨਸਖਾਦਰੂੰਆਂ ਦੇ ਕਰਨਜ਼ਆਂ ਦੇ ਨਮਸ਼ਰਣ ਦੁਆਰਾ 
ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਿ, ਇਹ ਕਰੋਰਸ ਦੀ ਨਕਸਮ/ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਨਸਖਾਦਰੂੰ  
ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਿ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਿ ਲਈ ਨਕ 
ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਿਕ ਖੇਤਰ ਨਵਚ ਨਕਹੜੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬੱਧ ਹਿ, ਅਤੇ ਕੀ 
ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਨਡੰਗ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਥਾਿਕ 
ਅਥਾਰਟੀ, ਕਾਲਿ ਿਾਂ ਨਸਖਲਾਈ ਪ੍ਦਾਤਾ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਰੋ ਿਾਂ ਇੱਥੇ  
www.nationalcareersservice.direct.gov.ukਵਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ ਦੇਖਰੋ

http://www.nationalcareersservice.direct.gov.uk
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Higher education
Higher education is taught at universities and individuals 
will usually begin applying between the ages of 17 and 
18. Different universities will offer different subjects and 
requirements needed to confirm a place (usually certain 
grades at A-Level sometimes in certain subjects). 

Students will receive guidance from their school 
teachers and careers advisers about where to apply 
and what to apply for. Applications are submitted 
through an online system.

University education is not free in all parts of the UK, 
and individual universities set the level of their fees. 
These are currently capped at up to £9,250 per year 
in England. You may be able to apply for a student 
loan to cover the costs of these fees, and an additional 
loan to contribute to the costs of living as a student. A 
careers adviser at your school will provide you with more 
information. 

If you have refugee status you are eligible for home fee 
status for tuition fees and you are eligible to apply for 
student loans to help with tuition fees and living costs. If 
you have Humanitarian Protection status, you will need 
to satisfy a three year ordinary residency requirement to 
qualify for home fee status and to be eligible to apply 
for student loans. 

For more information on student finance visit:  
www.gov.uk/student-finance

Student Loans Company – www.slc.co.uk.  
Telephone no: 0300 100 0622.

http://www.gov.uk/student-finance
http://www.slc.co.uk
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ਉਚੇਰੀ ਨਸੱਨਖਆ
ਉਚੇਰੀ ਨਸੱਨਖਆ ਯੂਿੀਵਰਨਸਟੀਆਂ ਨਵਚ ਕਰਵਾਈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਨਵਅਕਤੀ ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 17 ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 
ਦੇ ਨਵਚਕਾਰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਨਦੰਦੇ ਹਿ। ਵੱਖ-ਵੱਖ 
ਯੂਿੀਵਰਨਸਟੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵਨਸ਼ਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਿਗੀਆਂ 
ਅਤੇ ਸੀਟ ਪੱਕੀ ਕਰਿ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੀਆਂ (ਆਮ 
ਤੌਰ ਤੇ ਏ (A)-ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗ੍ੇਡ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਾਰ ਖਾਸ ਨਵਨਸ਼ਆਂ 
ਨਵਚ)। 

ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲੀ ਅਨਧਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ 
ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਿ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਿਗੇ ਨਕ 
ਦਰਖਾਸਤ ਨਕੱਥੇ ਨਦੱਤੀ ਿਾਵੇ ਅਤੇ ਨਕਸ ਲਈ ਨਦੱਤੀ ਿਾਵੇ। ਦਰਖਾਸਤਾਂ 
ਿੰੂ ਆਿਲਾਈਿ ਪ੍ਣਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

ਯ ੂਕ ੇ(UK) ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਹੱਨਸਆਂ ਨਵਚ ਯਿੂੀਵਰਨਸਟੀ ਨਸੱਨਖਆ ਮਫ਼ੁਤ ਿਹੀਂ 
ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵਅਕਤੀਗਤ ਯਿੂੀਵਰਨਸਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਿ। ਮਿੂੌਦਾ ਸਮੇਂ ਯ ੂਕ ੇ(UK) ਨਵਚ ਇਿ੍ਹ ਾਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਤੀ 
ਸਾਲ £9,250 ਦੀ ਸੀਮਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਇਿ੍ਹ ਾਂ ਫੀਸਾਂ ਿੰੂ 
ਪੂਰਾ ਕਰਿ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਵੱਿੋਂ 
ਰਨਹਣ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨਵਚ ਯਰੋਗਦਾਿ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਨਤਨਰਕਤ ਕਰਜ਼ 
ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਰੋਵਰੋ। ਸਕਲੂ ਨਵਖੇ ਮਿੌਦੂ ਕਰੀਅਰ ਦਾ 
ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੁਹਾਿੰੂ ਵਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਮਹੱੁਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। 

ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੋਲ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਦਾ ਦਰਿਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਟਊਸ਼ਿ 
ਫੀਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰੋਮ ਫੀਸ ਦਾ ਦਰਿਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਿ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਰੋ 
ਅਤੇ ਨਟਊਸ਼ਿ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਖਰਨਚਆਂ ਨਵਚ ਮਦਦ ਲਈ 
ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਕਰਨਜ਼ਆਂ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਰੋ। ਿੇ ਤੁਹਾਿੰੂ 
ਨਹਊਮੈਿਟੇਰੀਅਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸ਼ਿ (Humanitarian Protection) ਦਾ ਰੁਤਬਾ 
ਨਮਨਲਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਹਰੋਮ ਫੀਸ ਦਾ ਦਰਿਾ ਪਾ੍ਪਤ ਕਰਿ ਲਈ ਅਤੇ 
ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਕਰਿੇ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਰੋਣ ਲਈ ਇਕ 
ਨਤੰਿ ਸਾਲਾ ਆਮ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਿਗੀ ਪਵੇਗੀ। 

ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਿੰੂ ਨਮਲਦੇ ਨਵੱਤ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਖਰੋ:  
www.gov.uk/student-finance

ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਰੋਿਜ਼ ਕੰਪਿੀ (Student Loans Company) – www.slc.
co.uk  
ਟੈਲੀਫ਼ਰੋਿ ਿੰ: 0300 100 0622.

http://www.gov.uk/student-finance
http://www.slc.co.uk
http://www.slc.co.uk
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Adult learning
Adult learning is strongly encouraged and many 
different courses are available. Colleges, adult 
education services and other educational institutions 
in your local area may offer full and part-time adult 
learning opportunities. These could include taught 
courses, workshops and online learning on a wide 
range of subjects including job training and courses for 
personal development such as IT, gardening, arts and 
crafts, and well-being. Some courses are specifically 
designed to support parents and their families. These 
courses are likely to be available in the daytime, 
evening and weekends. Some courses, including 
literacy and numeracy, are free of charge and some 
courses are fee-paying so adults may be asked to 
contribute fully or partially towards the cost. To find out 
what opportunities are available in your local area, and 
whether you are eligible for government funding, then 
please try:

• Looking at the website or prospectus of your local 
authority adult education service, further education 
college and/or Workers’ Educational Association 
(WEA) branch

• Using the National Careers Service website, 
https://nationalcareersservice.direct.gov.uk, 
which offers advice on choosing courses and a post 
code search to help you find a suitable class

• Reading notices in local newspapers or on 
notice boards in schools, children’s centres, 
doctors’ surgeries, community centres, libraries 
or voluntary groups

• Speaking to friends, neighbours and colleagues to 
find out what’s happening locally and what courses 
are on offer

https://nationalcareersservice.direct.gov.uk
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ਬਾਲਗ ਨਸੱਨਖਆ
ਬਾਲਗ ਨਸੱਨਖਆ ਿੰੂ ਜ਼ਰੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਰੋਰਸ ਉਪਲਬੱਧ ਹਿ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਿਕ 
ਖੇਤਰ ਨਵਚ ਕਾਲਿ, ਬਾਲਗ ਨਸੱਨਖਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਰੋਰ ਨਸੱਨਖਆ 
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਲਗ ਨਸੱਨਖਆ ਲਈ ਪੂਰਿ ਕਾਨਲਕ ਅਤੇ ਅੰਸ਼-ਕਾਨਲਕ 
ਮਨੌਕਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਇਿ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਨਵਚ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ 
ਨਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਨਵਅਕਤੀਗਤ ਨਵਕਾਸ ਲਈ ਕਰੋਰਸਾਂ ਨਿਵੇਂ ਨਕ ਆਈ 
ਟੀ (IT), ਬਾਗਬਾਿੀ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਕਰਾਫ਼ਟ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਮੇਤ ਕਈ 
ਨਵਨਸ਼ਆਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋਰਸ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਆਿਲਾਈਿ 
ਨਸੱਨਖਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੋ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਕੁਝ ਕਰੋਰਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਪਆਂ ਅਤੇ 
ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਪਨਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿ। ਇਿ੍ਹ ਾਂ 
ਕਰੋਰਸਾਂ ਦੇ ਨਦਿ, ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਨਕਸੇ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬੱਧ ਹਰੋਣ 
ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਰੋਰਸ ਨਿਿ੍ਹ ਾਂ ਨਵਚ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਨਖਆਤਮਕ 
ਗਨਣਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ, ਮੁਫ਼ਤ ਨਵਚ ਹਿ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਰੋਰਸ ਭੁਗਤਾਿ ਵਾਲੇ 
ਹਿ ਤਾਂ ਿਰੋ ਬਾਲਗਾਂ ਿੰੂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ 
ਯਰੋਗਦਾਿ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਕਹਾ ਿਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਕ 
ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਿਕ ਖੇਤਰ ਨਵਚ ਨਕਹੜੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬੱਧ ਹਿ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ 
ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਨਡੰਗ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹਰੋ, ਤਾਂ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਕਰੋਨਸ਼ਸ਼ 
ਕਰਰੋ:

• ਆਪਣੀ ਸਥਾਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਲਗ ਨਸੱਨਖਆ ਸੇਵਾ, ਅਗਲੇਰੀ 
ਨਸੱਨਖਆ ਦੇ ਕਾਲਿ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਵਰਕਰਜ਼’ ਐਿੂਕੇਸ਼ਿਲ ਐਸਰੋਸੀਏਸ਼ਿ 
(ਡਬਨਲਯੂ ਈ ਏ) (Workers’ Educational Association, 
WEA) ਬ੍ਾਂਚ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਿਾਂ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਿੰੂ ਦੇਖਰੋ।

• ਿੈਸ਼ਿਲ ਕਰੀਅਰਜ਼ ਸਰਨਵਸ ਵੈਬਸਾਇਟ https://
nationalcareersservice.direct.gov.uk, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਦਆਂ, 
ਇਹ ਕਰੋਰਸਾਂ ਦੀ ਚਰੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਢੁੱ ਕਵੀਂ ਕਲਾਸ ਿੰੂ ਲੱਭਣ ਨਵਚ 
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

• ਸਥਾਿਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨਵਚਲੇ ਿੋਨਟਸ ਪੜ੍ਹਿਾ ਿਾਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਬੱਨਚਆਂ ਦੇ 
ਕੇਂਦਰਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਿਰੀਆਂ ਨਵਖੇ, ਕਨਮਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ 
ਨਵਖੇ, ਲਾਇਰ੍ੇਰੀਆਂ ਿਾਂ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਵਚਲੇ ਿੋਨਟਸ ਬਰੋਰਡ 
ਪੜ੍ਹਿਾ

• ਦਰੋਸਤਾਂ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਅਤੇ ਸਨਹਕਰਮੀਆਂ ਿਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ 
ਕਰਿੀ ਨਕ ਸਥਾਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀ ਵਾਪਰ ਨਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਹੜੇ 
ਕਰੋਰਸਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ

https://nationalcareersservice.direct.gov.uk
https://nationalcareersservice.direct.gov.uk
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Summary

Education is important, and all children must attend 
school from the age of 5 until they turn 16

There are opportunities for adults to undertake 
further learning
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ਸਾਰ
ਨਸੱਨਖਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਿ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਨਚਆਂ ਿੰੂ 
5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਿਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਿਹੀਂ ਹਰੋ ਿਾਂਦੇ, 
ਸਕੂਲ ਜ਼ਰੂਰ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬਾਲਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬੱਧ ਹਿ
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Chapter 7
Legal Rights and
Responsibilities
In this chapter you will learn about:

☑ Your rights and responsibilities

☑ What is legal and illegal

☑ Protecting and caring for your children

☑ Gender-based laws

☑ Discrimination
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ਪਾਠ 7
ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਨਿਕਾਰ ਅਤੇ 
ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ

ਇਸ ਪਾਠ ਨਵਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਸੱਖੋਗੇ:

☑ ਤੁਹਾਡੇ ਅ ਕਾਰ ਅਤੇ ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂਨਧ ਨਜ਼

☑ ਕਾ ੂੰ ੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾ ੂੰ ੀ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈਿਿ ਿਿ

☑ ਬੱ ਆਂ ਦੀ ਰੱ ਆ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ੀਨਚ ਨਖ ਿ

☑ ੰ ਗ-ਅਧਾਰਤ ਕਾ ੂੰਨਲ ਿਿ

☑ ਤਕਰਾਨਵ
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Rights and freedoms
Every person in the UK has the same basic human 
rights and freedoms, which are protected in law. These 
underpin how people live in the UK. For example:

• Every person has a right to liberty, which means you 
cannot be unlawfully detained. You also have a right 
to a fair trial. Everyone must be treated fairly and 
equally under the law.

• Every person has freedom of thought and the right to 
practise their religion. However it is illegal if, as part 
of this, you take part in activities which break UK 
laws. It is against the law to discriminate against or 
persecute someone because of their beliefs. 

• Every individual has a right to marry whomever they 
want, regardless of race, or religion. However there 
are exceptions, for example you cannot be married 
to more than one person at one time, or marry 
certain relatives.

Values and 
responsibilities 
in the UK
Based on the rights and freedoms protected in law, 
everyone living in or visiting the UK is expected to 
adhere to a set of shared values and responsibilities. 
Core values include:

• Respect and obey the law
• Respect the rights of others, including their right to 

their own opinions
• Treat others with fairness

Right to equality

Right to education

Right to work

Right to marry
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ਅਨਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ
ਯੂ ਕੇ (UK) ਨਵਚ ਹਰ ਨਵਅਕਤੀ ਿੰੂ ਸਮਾਿ ਮਿੱੁਖੀ ਅਨਧਕਾਰ ਅਤੇ 
ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨਮਲੀਆਂ ਹਿ, ਇਿ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਕਾਿੰੂਿ ਦੁਆਰਾ ਰੱਨਖਆ ਕੀਤੀ 
ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਿ ਨਕ ਯੂ ਕੇ (UK) ਨਵਚ ਲਰੋਕ ਨਕਵੇਂ ਰਨਹੰਦੇ 
ਹਿ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ:

• ਹਰੇਕ ਨਵਅਕਤੀ ਿੰੂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ 
ਹੈ ਤੁਹਾਿੰੂ ਗੈਰਕਾਿੰੂਿੀ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਨਹਰਾਸਤ ਨਵਚ ਿਹੀਂ ਰੱਨਖਆ 
ਿਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਵੀ ਅਨਧਕਾਰ ਹੈ। 
ਹਰ ਨਕਸੇ ਿਾਲ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਿਾਲ ਨਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 
ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਿੰੂਿ ਦੇ ਅਧੀਿ।

• ਹਰੇਕ ਨਵਅਕਤੀ ਿੰੂ ਨਵਚਾਰ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਧਰਮ ਦੇ ਅਨਭਆਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਨਹੱਸੇ 
ਵੱਿੋਂ ਅਨਿਹੀਆਂ ਗਤੀਨਵਧੀਆਂ ਨਵਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਰੋ ਿਰੋ ਯੂ ਕੇ (UK) 
ਕਾਿੰੂਿਾਂ ਿੰੂ ਤਰੋੜਦੀਆਂ ਹਿ ਤਾਂ ਇਹ ਅਨਭਆਸ ਗੈਰਕਾਿੰੂਿੀ ਹਰੋਏਗਾ। 
ਨਕਸੇ ਦੇ ਨਵਰੁੱ ਧ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਨਵਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਿ ਨਵਤਕਰਾ ਕਰਿਾ ਿਾਂ 
ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਿੰੂ ਸਤਾਉਣਾ ਕਾਿੰੂਿ ਦੇ ਨਵਰੁੱ ਧ ਹੈ। 

• ਹਰੇਕ ਨਵਅਕਤੀ ਿੰੂ ਿਸਲ ਿਾਂ ਧਰਮ ਤੇ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਨਬਿਾਂ ਉਸ 
ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਵਅਕਤੀ ਿਾਲ ਨਵਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਹੈ ਨਿਸ 
ਿਾਲ ਉਹ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਅਪਵਾਦ ਹਿ, ਉਦਾਹਰਣ 
ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਨਜ਼ਆਦਾ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਿਾਲ 
ਨਵਆਹ ਿਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਿਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਿਾਲ 
ਨਵਆਹ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਯੂ ਕੇ (UK) ਨਵਚ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ 
ਅਤੇ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਕਾਿੰੂਿ ਨਵਚ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਕੀਤੇ ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 
ਤੇ, ਯੂ ਕੇ (UK) ਨਵਚ ਰਨਹਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਿ ਆਉਣ 
ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਨਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕ 
ਸਮੂਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਦਰਾਂ 
ਕੀਮਤਾਂ ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

• ਕਾਿੰੂਿ ਦਾ ਸਨਤਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿੀ
• ਦੂਸਨਰਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਨਤਕਾਰ 
• ਦੂਨਿਆਂ ਿਾਲ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਿਾਲ ਨਵਹਾਰ ਕਰਿਾ

ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਨਿਕਾਰ

ਨਸੱਨਖਆ ਦਾ ਅਨਿਕਾਰ

ਕੰਮ ਦਾ ਅਨਿਕਾਰ

ਨਵਆਹ ਦਾ ਅਨਿਕਾਰ
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The law in the UK
The law applies to everyone in the UK. Cases are 
decided by judges in a court of law. In every case 
both sides are treated fairly. Every person can be 
represented by a lawyer. 

Respect for the law is very important in the UK and 
everyone must obey the law. If you break the law, there 
are consequences. You could receive a fine or you 
could go to prison. 

It is important to know that some things which may be 
allowed in other countries are not acceptable in the UK 
and it is your responsibility to live within the law of the 
UK. It is also important to understand some things which 
may not be allowed in other countries may be legal in 
the UK.

What is legal and 
illegal?
There are two types of law in the UK:

• Civil Law, which settles disputes between people
• Criminal Law, which covers crime and punishment

Both govern what you can and cannot do in the UK. 

Some specific laws vary between England, Wales, 
Scotland and Northern Ireland. 

The table below applies to England.
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ਯੂ ਕੇ (UK) ਨਵਚ ਕਾਨੰੂਨ
ਯੂ ਕੇ (UK) ਨਵਚ ਕਾਿੰੂਿ ਸਭ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 
ਨਿਰਣਾ ਕਾਿੰੂਿ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ 
ਨਵਚ ਦਰੋਵੇਂ ਨਧਰਾਂ ਿਾਲ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਿਾਲ ਨਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ 
ਨਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਤੀਨਿਧਤਾ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਯੂ ਕੇ (UK) ਨਵਚ ਕਾਿੰੂਿ ਦਾ ਸਨਤਕਾਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਿ ਹੈ ਅਤੇ 
ਹਰ ਨਕਸੇ ਿੰੂ ਕਾਿੰੂਿ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਿੰੂਿ 
ਤਰੋੜਦੇ ਹਰੋ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਿਤੀਿੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਤੁਹਾਿੰੂ ਿੁਰਮਾਿਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਿਾਂ ਤੁਸੀਂ ਿੇਲ੍ਹ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਰੋ। 

ਇਹ ਿਾਣਿਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਿ ਹੈ ਨਕ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨਿਿਾਂ ਦੀ ਦੂਿੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਵਚ 
ਆਨਗਆ ਹਰੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯੂ ਕੇ (UK) ਨਵਚ ਸਵੀਕਾਰਯਰੋਗ ਿਾ ਹਰੋਣ ਅਤੇ 
ਯੂ ਕੇ (UK) ਦੇ ਕਾਿੰੂਿ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ ਰਨਹਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ 
ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਿ ਹੈ ਨਕ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨਿਿਾਂ ਦੀ ਦੂਿੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਵਚ 
ਆਨਗਆ ਿਾ ਹਰੋਵੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂ ਕੇ (UK) ਨਵਚ ਕਾਿੰੂਿੀ ਹਰੋ ਸਕਦੀਆਂ 
ਹਿ।

ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਤੇ ਗਰੈਕਾਨੰੂਨੀ ਕੀ ਹੈ?
ਯੂ ਕੇ (UK) ਨਵਚ ਕਾਿੰੂਿ ਦੀਆਂ ਦਰੋ ਨਕਸਮਾਂ ਹਿ:

• ਦੀਵਾਿੀ ਕਾਿੰੂਿ, ਇਹ ਲਰੋਕਾਂ ਦੇ ਨਵਚਕਾਰ ਦੇ ਨਵਵਾਦ ਨਿਪਟਾਉਂਦਾ 
ਹੈ

• ਫੌਿਦਾਰੀ ਕਾਿੰੂਿ, ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੇ (UK) ਨਵਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ ਅਤੇ ਕੀ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ, 
ਇਿ੍ਹ ਾਂ ਦਰੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਾਿੰੂਿ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਵੇਲਜ਼, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ 
ਆਇਰਲੈਂਡ ਨਵਚ ਵੱਖਰੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਿ 

ਹੇਠਾਂ ਨਦੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰਣੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
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Below are some examples of issues that are 
decided in law, and their consequences:

Civil Law

Marriage and 
divorce

Anyone can marry whomever they want unless they are closely 
related (e.g. sibling, half sibling or aunt/uncle) or are already 
married. People of the same gender can marry each other. 
Either partner can apply for a divorce. If the couple is unable 
to agree the terms of the divorce, the courts will decide them.

Employment
The law protects both employers and employees. If an employer 
asks you to do things you did not agree to in a contract, you can 
challenge this.

Consumer 
rights

If a company does not provide the service or product you paid 
for, you can challenge this.

Housing
Any dispute between a tenant and landlord will be settled 
through Civil Law. As a tenant you should be fully aware of your 
rights, please look at chapter 5.

Discrimination 
and 
harassment

Discriminating against or harassing another person on the grounds 
of gender reassignment, colour, national or ethnic origin, religion or 
belief, age, disability or sexual orientation is prohibited under the 
equalities legislation. Any conduct that can reasonably be expected 
to cause harassment, alarm or distress to another person on any 
grounds is also prohibited under harassment legislation. Anyone 
who suffers this kind of discrimination or harassment can claim 
damages or seek an injunction against the perpetrator. This includes 
verbal insults based on religion. 
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ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਮਾਮਨਲਆਂ ਦੇ ਿਮੂਿੇ ਨਦੱਤੇ ਗਏ ਹਿ ਿਰੋ ਕਾਿੰੂਿ ਦੁਆਰਾ ਨਸੱਝੇ ਿਾਂਦੇ 
ਹਿ ਅਤੇ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਿਤੀਿੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਿ:

ਦੀਵਾਨੀ ਕਾਨੰੂਨ

ਨਵਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ

ਿੇਕਰ ਉਹ ਆਪਸ ਨਵਚ ਿਜ਼ਦੀਕੀ ਨਰਸ਼ਤੇ (ਭੈਣ/ਭਰਾ, ਮਤਰੇਆ ਭੈਣ/ਭਰਾ ਿਾਂ 
ਤਾਇਆ/ਚਾਚਾ/ਤਾਈ/ਚਾਚੀ) ਨਵਚ ਿਾ ਹਰੋਏ ਿਾਂ ਪਨਹਲਾਂ ਨਵਆਨਹਆ ਿਾ ਹਰੋਏ ਤਾਂ 
ਕਰੋਈ ਵੀ ਨਕਸੇ ਿਾਲ ਨਵਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਮਾਿ ਨਲੰਗ ਵਾਲੇ ਲਰੋਕ ਇਕ 
ਦਿੂੇ ਿਾਲ ਨਵਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਦਰੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨਵਚੋਂ ਕਰੋਈ ਵੀ ਤਲਾਕ ਲਈ 
ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਿਰੋੜਾ ਤਲਾਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿਾਲ ਸਨਹਮਤ ਹਰੋਣ ਦੇ 
ਸਮਰੱਥ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਿ੍ਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣਾ ਲਵੇਗੀ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਕਾਿੰੂਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਨਤਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਦਰੋਵਾਂ ਦੀ ਰੱਨਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਿੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਿ ਲਈ ਕਨਹੰਦਾ ਹੈ ਨਿਿ੍ਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ 
ਸਮਝਰੋਤੇ ਨਵਚ ਸਨਹਮਤੀ ਿਹੀਂ ਨਦੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਿੰੂ ਚਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਰੋ।

ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨਿਕਾਰ ਿੇ ਕਰੋਈ ਕੰਪਿੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਿਾਂ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਦਾਿ ਿਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 
ਭੁਗਤਾਿ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਿੰੂ ਚਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਰੋ।

ਨਰਹਾਇਸ਼

ਨਕਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਮਕਾਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਵਚਕਾਰ ਨਕਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵਵਾਦ ਿੰੂ ਦੀਵਾਿੀ 
ਕਾਿੰੂਿ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਿਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਨਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਨਵਚ ਤੁਹਾਿੰੂ 
ਆਪਣੇ ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਾਗਰੂਕ ਹਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਪਾਠ 5 ਦੇਖਰੋ।

ਨਵਤਕਰਾ ਅਤੇ 
ਉਤਪੀੜ੍ਹਨ

ਨਕਸ ੇਵੀ ਨਵਅਕਤੀ ਿਾਲ ਉਸਦੇ ਨਲੰਗ ਬਦਲਾਵ, ਰੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਿਾਂ 
ਸਨਭਆਚਾਰਕ ਨਪਛਰੋਕੜ, ਧਰਮ ਿਾਂ ਨਵਸ਼ਵਾਸ਼, ਉਮਰ, ਅਪਾਹਿਤਾ ਿਾਂ ਨਲੰਗਕ ਝੁਕਾਅ 
ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਵਤਕਰਾ ਕਰਿਾ ਿਾਂ ਉਤਪੀੜ੍ਹਿ, ਬਰਾਬਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਿੰੂਿ ਦੁਆਰਾ 
ਰਰੋਨਕਆ ਨਗਆ ਹੈ। ਨਕਸ ੇਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਹਾਰ ਨਿਸਦੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਕਸੇ 
ਦੂਿੇ ਨਵਅਕਤੀ ਲਈ, ਨਕਸ ੇਵੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਤੁਪੀੜ੍ਹਿ, ਚਤੇਾਵਿੀ, ਦੁਖ ਪੈਦਾ ਕਰਿ 
ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਤਪੀੜ੍ਹਿ ਸਬੰਧੀ ਕਾਿੰੂਿ ਦੇ ਅਧੀਿ ਰਰੋਨਕਆ 
ਨਗਆ ਹੈ। ਕਰੋਈ ਵੀ ਨਵਅਕਤੀ ਿਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵਤਕਰੇ ਉਤਪੀੜ੍ਹਿ ਿੰੂ ਸਨਹਣ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਿੁਕਸਾਿਾਂ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਵਤੀਰੇ ਿੰੂ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਵਰੱੁਧ 
ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਨਵਚ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ 
ਮਨੌਖਕ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ 
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Criminal Law

Violence

It is illegal to kill or injure another person or group of people, 
and this can be punished severely. Violent offences which are 
against UK law include forced sexual contact or behaviour and 
domestic violence between family members in the home.

Racist and 
religious hate 
crime

Criminal behaviour such as violence, verbal abuse, 
bullying or damage to property is hate crime if it is 
carried out because of race or religion. This can include 
where the victim is believed to be of a particular religion 
or race, or where their partner or friend is. It is also illegal 
to encourage religious or racial hatred.

Harassment

Any conduct that can reasonably be expected to cause 
harassment, alarm or distress to another person on any 
grounds is a criminal offence. The perpetrator can face 
criminal charges as well as or instead of damages or an 
injunction under civil law.

Sex 
The age of consent (when it is legal) for two people 
to have sex is 16, regardless of gender or sexual 
orientation. 
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ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੰੂਨ

ਨਹੰਸਾ

ਨਕਸੇ ਦਿੂੇ ਨਵਅਕਤੀ ਿਾਂ ਲਰੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਿੰੂ ਿਾਿੋਂ  ਮਾਰਿਾ ਿਾਂ ਸੱਟ ਮਾਰਿਾ 
ਗੈਰਕਾਿੰੂਿੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਨਦੱਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੰਸਕ 
ਅਪਰਾਧ ਿਰੋ ਯੂ ਕੇ (UK) ਦੇ ਕਾਿੰੂਿ ਦੇ ਨਵਰੁੱ ਧ ਹਿ, ਦੇ ਨਵਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਲੰਗੀ 
ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਿਾਂ ਨਵਹਾਰ ਕਰਿਾ, ਘਰ ਦੇ ਨਵਚ ਪਨਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ 
ਨਵਚਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਨਹੰਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ।

ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਿਾਰਨਮਕ 
ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਅਪਰਾਿ

ਅਪਰਾਧਕ ਨਵਹਾਰ ਨਿਵੇਂ ਨਕ ਨਹੰਸਾ, ਮੌਨਖਕ ਦੁਰਨਵਹਾਰ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ 
ਿਾਂ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਿੁਕਸਾਿ ਕਰਿਾ ਿਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਿੇਕਰ ਅਨਿਹਾ 
ਿਸਲੀ ਿਾਂ ਧਾਰਨਮਕ ਕਾਰਿ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ 
ਸਰੋਨਚਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਪੀਨੜ੍ਹਤ ਨਕਸੇ ਖਾਸ ਧਰਮ ਿਾ ਿਸਲ ਦਾ 
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਿਾਂ ਨਿੱਥੇ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਿਾਂ ਦਰੋਸਤ ਨਕਸੇ ਖਾਸ ਧਰਮ ਿਾਂ 
ਿਸਲ ਦਾ ਹਰੋਵੇ। ਧਾਰਨਮਕ ਿਾਂ ਿਸਲੀ ਿਫ਼ਰਤ ਿੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਿਾ ਵੀ 
ਗੈਰਕਾਿੰੂਿੀ ਹੈ।

ਉਤਪੀੜ੍ਹਨ

ਕਰੋਈ ਵੀ ਨਵਹਾਰ ਨਿਸਦੇ ਕਾਰਿ ਨਕਸ ੇਨਵਅਕਤੀ ਿੰੂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਰੂਪ ਨਵਚ 
ਉਤਪੀੜ੍ਹਿ, ਚਤੇਾਵਿੀ ਿਾਂ ਕਸ਼ਟ ਹਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਿ ਮੰਨਿਆ ਿਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਅਪਰਾਨਧਕ ਉਲੰਘਣਾ ਹਰੋਵਗੇੀ। ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਿੰੂ ਕਰਿ 
ਵਾਲਾ ਅਪਰਾਨਧਕ ਦਰੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਾਲ ਦੀ ਿਾਲ ਿਾਂ 
ਿੁਕਸਾਿਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਿਾਂ ਦੀਵਾਿੀ ਕਾਿੰੂਿ ਦੇ ਅਧੀਿ ਆਦੇਸ਼ ਹਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਨਲੰਗੀ ਸਬੰਿ 
ਦਰੋ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਦਰਨਮਆਿ ਸਨਹਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਹੈ (ਿਦੋਂ ਇਹ 
ਕਾਿੰੂਿੀ ਹਰੋਏ), ਇਹ ਨਲੰਗ ਿਾਂ ਨਲੰਗਕ ਝੁਕਾਅ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਨਬਿਾਂ ਲਾਗੂ 
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 
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Criminal Law

Drugs
It is illegal to possess, transport or distribute certain controlled 
drugs. Punishments can be severe, including custodial 
sentences. 

Alcohol
It is legal for adults over 18 to purchase and consume 
alcohol. 
It is illegal to drive under the influence of alcohol. 

Smoking

It is illegal to smoke indoors in most public areas, e.g. 
shops, restaurants, bars. It is illegal to sell tobacco to 
anyone under the age of 18. In England it is also illegal 
to smoke in vehicles with passengers under 18. Breaking 
these laws could lead to a fine.

Driving

It is illegal to drive without a driving licence. You can 
begin learning to drive from 17 years of age and you 
must pass a driving test in order to obtain a driving 
licence.

Weapons You cannot buy or possess a firearm without a licence. 
Carrying a knife in public is also punishable.
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ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੰੂਨ

ਨਸ਼ੇ
ਕੁਝ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੰਨਤ੍ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਿੰੂ ਰੱਖਣਾ, ਇਿ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਢੁਆਈ ਕਰਿਾ 
ਿਾਂ ਨਵਤਰਣ ਕਰਿਾ ਗੈਰਕਾਿੰੂਿੀ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਸਖਤ ਹਰੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਵਚ 
ਨਹਰਾਸਤ ਨਵਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹਰੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਸ਼ਰਾਬ
18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਖੀ੍ਦਣਾ ਅਤੇ 
ਵਰਤਣਾ ਕਾਿੰੂਿੀ ਹੈ। 
ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪ੍ਭਾਵ ਅਧੀਿ ਵਾਹਿ ਚਲਾਉਣਾ ਗੈਰਕਾਿੰੂਿੀ ਹੈ। 

ਨਸਗਰਟਨੋਸ਼ੀ

ਬਹੁਤੇ ਿਿਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨਵਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸਗਰਟਿੋਸ਼ੀ ਕਰਿਾ 
ਗੈਰਕਾਿੰੂਿੀ ਹੈ, ਉਦਾ. ਦੁਕਾਿਾਂ, ਰੈਸਟਰੋਰੈਂਟਾਂ, ਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। 18 ਸਾਲ 
ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਿੰੂ ਤੰਬਾਕੂ ਵੇਚਣਾ ਗੈਰਕਾਿੰੂਿੀ ਹੈ। 
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਵਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਿਾਲ 
ਵਾਹਿ ਦੇ ਨਵਚ ਨਸਗਰਟਿੋਸ਼ੀ ਕਰਿਾ ਵੀ ਗੈਰਕਾਿੰੂਿੀ ਹੈ। ਇਿ੍ਹ ਾਂ ਕਾਿੰੂਿਾਂ 
ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਿ ਕਰਕੇ ਿੁਰਮਾਿਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ

ਡਰਾਈਨਵੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇ ਨਬਿਾਂ ਵਾਹਿ ਚਲਾਉਣਾ ਗੈਰਕਾਿੰੂਿੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 
17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵਾਹਿ ਚਲਾਉਣਾ ਨਸੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ ਅਤੇ 
ਡਰਾਈਨਵੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ ਤੁਹਾਿੰੂ ਡਰਾਈਨਵੰਗ ਟੈਸਟ 
ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਸ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਨਥਆਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਤੋਂ ਨਬਿਾਂ ਅਗਿ-ਹਨਥਆਰ ਿੰੂ ਖੀ੍ਦ ਿਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੋਲ ਿਹੀਂ 
ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਿਿਤਕ ਖੇਤਰ ਨਵਚ ਚਾਕੂ ਨਲਿਾਉਣਾ ਵੀ ਸਜ਼ਾਯਰੋਗ ਹੈ।
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Protecting and caring 
for your children
The UK has signed the UN Convention on the Rights 
of the Child and other international laws promoting 
children’s rights. The UK takes children’s rights seriously 
and is always trying to improve the situation of all 
children. For this reason the UK has passed a number of 
laws that help protect children.

Children have a right to have their views listened to and 
considered. There are official Children’s Commissioners 
that help make sure that the rights and views of children 
are considered.

In some circumstances in the UK, children aged 14 
and older have a right to make certain decisions for 
themselves, such as medical decisions.

As a parent you are legally responsible for the 
protection, care and well-being of your children.

• It is a parent’s responsibility to make sure their children 
attend school. If you do not there can be legal action 
such as: a Parenting Order, an Education Supervision 
Order, a School Attendance Order or a fine. 

• It is an offence to leave children alone if this will 
put them at risk. Babies, toddlers and very young 
children should never be left alone.

Going to school is very important for the welfare of a 
child. Helping out with tasks at home must not stop a 
child from going to school.

When parents are having difficulties caring for their 
children, the government social services may be able to 
offer some help or advice. UK laws require social services 
to investigate allegations of child neglect or abuse.

If you beat, harm or neglect your children social 
services can intervene. In some severe cases courts can 
ask social services to take the child to a foster home to 
make sure they are safe from harm. 

Responsible 
parents

Going to school

If you are 
worried about 
your child 
or another 
child you can 
contact:
National Society for 
the Prevention of 
Cruelty to Children 
(NSPCC) on  
0808 800 5000

 Childline on  
0800 1111
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ਬੱਨਚਆਂ ਦੀ ਰੱਨਖਆ ਅਤੇ 
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ
ਯੂ ਕੇ (UK) ਿੇ ਬੱਨਚਆਂ ਦੇ ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਯੂ ਐਿ ਦੀ ਕਿਵੈਿਸ਼ਿ 
(UN Convention) ਅਤੇ ਬੱਨਚਆਂ ਦੇ ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਿੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਿ 
ਵਾਲੇ ਹਰੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਿੰੂਿਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਿ। ਯੂ ਕੇ 
(UK) ਬੱਨਚਆਂ ਦੇ ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਿੰੂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਿਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਹ ਬੱਨਚਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਵਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਿ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਰੋਨਸ਼ਸ਼ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਿ ਕਰਕੇ ਯੂ ਕੇ (UK) ਿੇ ਕਈ ਕਾਿੰੂਿ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 
ਹਿ ਿਰੋ ਬੱਨਚਆਂ ਦੀ ਰੱਨਖਆ ਨਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਿ।

ਬੱਨਚਆਂ ਿੰੂ ਆਪਣੇ ਨਵਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣੇ ਿਾਣ ਅਤੇ ਇਿ੍ਹ ਾਂ ਿੰੂ ਨਵਚਾਰੇ 
ਿਾਣ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੱਨਚਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਨਮਸ਼ਿਰਜ਼ ਮੌਿੂਦ 
ਹਿ ਿਰੋ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਿ ਨਕ ਬੱਨਚਆਂ ਦੇ 
ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵਚਾਰਾਂ ਿੰੂ ਨਵਚਾਨਰਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

ਯੂ ਕੇ (UK) ਨਵਚ ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ ਨਵਚ, 14 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਜ਼ਆਦਾ 
ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਨਚਆਂ ਿੰੂ ਖੁਦ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ 
ਹੈ, ਨਿਵੇਂ ਨਕ ਨਚਨਕਤਸਾ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਣੇ।

ਇਕ ਮਾਤਾ ਨਪਤਾ ਦੇ ਵੱਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਨਚਆਂ ਦੀ ਰੱਨਖਆ, ਦੇਖਭਾਲ 
ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕਾਿੰੂਿੀ ਰੂਪ ਨਵਚ ਨਜ਼ੱਮੇਵਾਰ ਹਰੋ।

• ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਾਤਾ ਨਪਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ੰਮਵੇਾਰੀ ਹੈ ਨਕ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਦੇ 
ਬੱਚ ੇਸਕਲੂ ਿਾਂਦੇ ਹਿ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਿਹਾ ਿਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਾਿੰੂਿੀ 
ਕਾਰਵਾਈ ਹਰੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਿਵੇਂ ਨਕ: ਮਾਨਪਆਂ ਲਈ ਆਦੇਸ਼, ਇਕ 
ਨਸੱਨਖਆ ਸਬੰਧੀ ਨਿਗਰਾਿੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼, ਸਕਲੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਬੰਧੀ 
ਆਦੇਸ਼ ਿਾਂ ਿੁਰਮਾਿਾ। 

• ਿੇ ਇਹ ਬੱਨਚਆਂ ਿੰੂ ਜ਼ਰੋਖਮ ਨਵਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਨਚਆਂ ਿੰੂ ਇਕੱਲੇ 
ਛੱਡਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਛਰੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਛਰੋਟੇ ਬੱਨਚਆਂ 
ਿੰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਿਹੀਂ ਛੱਨਡਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸਕੂਲ ਿਾਣਾ ਬੱਨਚਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਿ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ 
ਨਵਚ ਕੰਮਾਂ ਨਵਚ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿੰੂ ਬੱਨਚਆਂ ਿੰੂ ਸਕੂਲ ਿਾਣ ਤੋਂ 
ਿਹੀਂ ਰਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਿਦੋਂ ਮਾਤਾ ਨਪਤਾ ਿੰੂ ਆਪਣ ੇਬੱਨਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਿ ਨਵਚ 
ਕਨਠਿਾਈਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਰੋਣ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਨਿਕ ਸਵੇਾਵਾਂ ਕਝੁ 
ਸਹਾਇਤਾ ਿਾ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਿ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਰੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ। 
ਯ ੂਕ ੇ(UK) ਦੇ ਕਾਿੰੂਿ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਿ ਨਕ ਸਮਾਨਿਕ ਸਵੇਾਵਾਂ ਬੱਨਚਆਂ ਦੀ 
ਅਣਦੇਖੀ ਿਾਂ ਦੁਰਨਵਹਾਰ ਿਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਰੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰਿ।

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਬੱਨਚਆਂ ਿੰੂ ਕੁੱ ਟਦੇ ਹਰੋ, ਿੁਕਸਾਿ ਪਹੰੁਚਾਉਂਦੇ ਹਰੋ ਿਾਂ 
ਅਣਦੇਨਖਆ ਕਰਦੇ ਹਰੋ ਤਾਂ ਸਮਾਨਿਕ ਸਵੇਾਵਾਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ। ਕਝੁ ਗੰਭੀਰ ਕਸੇਾਂ ਦੇ ਨਵਚ ਅਦਾਲਤ ਸਮਾਨਿਕ ਸਵੇਾਵਾਂ ਿੰੂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਿੰੂ ਫਰੋਸਟਰ ਹਰੋਮ ਨਵਖੇ ਨਲਿਾਉਣ ਲਈ ਕਨਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ 
ਤਾਂ ਿਰੋ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਇਆ ਿਾ ਸਕ ੇਨਕ ਉਹ ਿੁਕਸਾਿ ਤੋਂ ਸਰੱੁਨਖਅਤ 
ਹਿ। 

ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਮਾਤਾ ਨਪਤਾ

ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਂ 
ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ 
ਨਚੰਤਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 
ਇੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ:
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰ 
ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰੂਐਨਲਟੀ ਟੂ 
ਨਚਲਡਰਨ (ਐਨ ਐਸ ਪੀ ਸੀ 
ਸੀ) (National Society for 
the Prevention of Cruelty to 
Children, NSPCC) ਨੰੂ 
0808 800 5000 ਤੇ
0800 1111  
ਨਾਲ ਚਾਇਲਡਲਾਇਨ ਤੇ
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Gender and sex in law
Issues related to gender and sex are taken very 
seriously in the UK. The law says that you cannot be 
discriminated against because of your sex or your 
gender. This means:

• Organisations, including companies and individuals 
in the UK have a legal duty to treat men and 
women equally

• Men and women have equal rights and duties in 
employment and in marriage and in all aspects of 
private and public life in the UK

• Transgender people have equal rights too

You can also contact the police if you are worried about 
crime.
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ਕਾਨੰੂਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਲੰਗ ਅਤੇ 
ਨਲੰਗੀ ਸਬੰਿ
ਨਲੰਗ ਿਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਯ ੂਕ ੇ(UK) ਨਵਚ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਿਾਲ 
ਲਏ ਿਾਂਦੇ ਹਿ। ਕਾਿੰੂਿ ਕਨਹੰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਲੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਨਵਰੱੁਧ ਨਵਤਕਰਾ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ:

• ਯੂ ਕੇ (UK) ਨਵਚਲੀਆਂ ਕੰਪਿੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ 
ਸੰਗਠਿਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਿੰੂਿੀ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਕ ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ 
ਔਰਤਾਂ ਿਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਿਾਲ ਨਵਹਾਰ ਕਰਿ

• ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਯੂ ਕੇ (UK) ਨਵਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਵਆਹ ਦੇ 
ਨਰਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਨਿੱਿੀ ਅਤੇ ਿਿਤਕ ਿੀਵਿ ਨਵਚ ਬਰਾਬਰ ਅਨਧਕਾਰ 
ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ ਹਿ

• ਟ੍ਾਂਸਿੈਂਡਰ ਲਰੋਕਾਂ ਿੰੂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਅਨਧਕਾਰ ਨਮਲੇ ਹਰੋਏ ਹਿ

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸੇ ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਨਚੰਤਤ ਹਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਨੁਲਸ ਿਾਲ ਵੀ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ।
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Domestic abuse
Domestic abuse usually occurs in the home and can 
take many forms:

• It can be physical abuse like hitting, kicking or 
hair pulling

• It can include emotional abuse like blackmail, mental 
torture and threats to disown a person or harm those 
they care about

• It can also be controlling, for example, restricting 
a person’s movements or access to or contact with 
family or friends or preventing access to money or a 
chosen career

• It can be coercive behaviour for example threats, 
humiliation or intimidation that is used to harm, 
punish or frighten

• It can be rape – being married doesn’t mean that a 
partner has the right to force sex against the will of 
the other

Anybody, regardless of gender, nationality 
or any other distinguishing factor, can find 
themselves at risk of domestic abuse. 

Domestic abuse is a serious crime in the UK. 
Anyone who is violent towards their partner, spouse 
or another family member, whether they are a man 
or a woman, married or living together, can be 
prosecuted. If children witness domestic abuse this 
could be considered child abuse and social services will 
investigate.
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ਘਰੇਲੂ ਦੁਰਨਵਹਾਰ
ਘਰੇਲੂ ਦੁਰਨਵਹਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰ ਨਵਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਈ ਂ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

• ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਦੁਰਨਵਹਾਰ ਹਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਿਵੇਂ ਨਕ ਮਾਰਿਾ, ਠੱੁਡ 
ਮਾਰਿਾ ਿਾਂ ਵਾਲ ਨਖੱਚਣਾ

• ਇਸ ਦੇ ਨਵਚ ਭਾਵਿਾਤਮਕ ਦੁਰਨਵਹਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਿਵੇਂ 
ਨਕ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਿਾ, ਮਾਿਨਸਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਿੰੂ 
ਛੱਡ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਿਾਂ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਿੰੂ ਿੁਕਸਾਿ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦੀਆਂ 
ਧਮਕੀਆਂ ਨਿਿ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਿ

• ਇਹ ਨਿਯੰਤਰਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, 
ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਦੇ ਘੁੰ ਮਣ ਨਫਰਿ ਿਾਂ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਿ ਿੰੂ ਰਰੋਕਣਾ ਿਾਂ 
ਪਨਰਵਾਰ ਿਾਂ ਦਰੋਸਤਾਂ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਿੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰਿਾ ਿਾਂ ਪੈਸੇ ਿਾਂ 
ਚੁਣੇ ਗਏ ਕਰੀਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਿ ਤੋਂ ਰਰੋਕਣਾ।

• ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲਾ ਨਵਹਾਰ ਹਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 
ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਿਾਂ ਡਰਾਵਾ ਨਿਸਿੰੂ ਨਕ ਿੁਕਸਾਿ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ 
ਿਾਂ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਨਤਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ

• ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਨਵਆਹੇ ਹਰੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 
ਿਹੀਂ ਹੈ ਨਕ ਇਕ ਸਾਥੀ ਿੰੂ ਦਿੂੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਵਰੁੱ ਧ ਸੰਭਰੋਗ ਲਈ 
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਿ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਹੈ

ਨਲੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਕਸੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਕ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ 
ਨਬਨਾ, ਖੁਦ ਨੰੂ ਘਰੇਲੂ ਦੁਰਨਵਹਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮ ਤੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਯੂ ਕੇ (UK) ਨਵਚ ਘਰੇਲੂ ਦੁਰਨਵਹਾਰ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। 
ਕਰੋਈ ਵੀ ਨਵਅਕਤੀ ਿਰੋ ਆਪਣੀ ਸਾਥੀ, ਨਵਆਹੁਤਾ ਸਾਥੀ 
ਿਾਂ ਪਨਰਵਾਰ ਦੇ ਨਕਸੇ ਹਰੋਰ ਮੈਂਬਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਰਦ ਹਰੋਵੇ ਿਾਂ ਔਰਤ, 
ਨਵਆਹੇ ਹਰੋਣ ਿਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਨਹ ਰਹੇ ਹਰੋਣ, ਦੇ ਿਾਲ ਨਹੰਸਕ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ 
ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਕਰੋਈ ਬੱਚਾ ਘਰੇਲੂ ਨਹੰਸਾ ਿੰੂ 
ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਿੰੂ ਬੱਚੇ ਿਾਲ ਦੁਰਨਵਹਾਰ ਸਮਨਝਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਸਮਾਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰਿਗੀਆਂ।
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Anyone, including neighbours, can report domestic 
abuse and violence. Police will respond to reports and 
may make arrests or ask one partner to leave the home.

Conviction of a crime related to domestic abuse 
can negatively affect your immigration status and 
your ability to apply to live long term in the UK. 

In some cases courts can order the perpetrators of 
domestic abuse to stay away from the victim, from the 
family home and from places where the victim and 
children normally go, such as school. Violating this 
order can result in police action.

It is important for anyone facing domestic abuse to get 
help as soon as possible. There are safe places to go 
and stay in, called refuges or shelters. 

If you experience domestic abuse, you should report 
it to the police. They can help you find a safe place to 
stay. You can also phone the 24 hour national Domestic 
Violence Freephone Helpline on 0808 2000 247 at 
any time. 

Emergency numbers and 
Domestic Violence Helpline
• The police, ambulance and fire brigade: 999 

(freephone, 24 hours) 
• National Domestic Violence Helpline:  

0808 2000 247 (freephone, 24 hours) Run in 
partnership between Women’s Aid and Refuge 

• Broken Rainbow National LGBT domestic abuse 
helpline: 0300 999 5428 (not 24 hour  
freephone line) 

• Worldwide: visit International Directory of 
Domestic Violence Agencies for a global list of 
helplines and crisis centres

Reporting abuse

Police may make 
arrests

Police, ambulance and 
fire brigade: 
999

National Domestic 
Violence Helpline: 
0808 2000 247

Broken Rainbow 
National LGBT 
domestic abuse 
helpline: 
0300 999 5428
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ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਦੁਰਨਵਹਾਰ ਅਤੇ ਨਹਸਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਾ 
ਭੇਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਨਲਸ ਇਸ ਸਬਧ ਨਵਚ ਨਗ੍ਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ 
ਿਾਂ ਨਕਸੇ ਇਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਿ ਘਰ ਛਡ ਕੇ ਿਾਣ ਲਈ ਕਨਹ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਦੁਰਨਵਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਅਪਰਾਿਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਨਹਰਾਏ 
ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡ ੇਅਪਵਾਸ ੍ਰ ਦੇ ਰੁਤਬ ੇਨੂੰ ਅਤੇ ਯੂ ਕੇ (UK) ਨਵਚ ਲੰਬੇ 
ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਨਹਣ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 
ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਭਾ੍ਰ ਨਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਵਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਦੁਰਨਵਹਾਰ ਕਰਿ ਵਾਨਲਆਂ ਿ 
ਪੀਨੜ੍ਹਤ ਤੋਂ, ਘਰ ਤੋਂ ਿਾਂ ਉਹ ਸਥਾਿ ਨਿਥੇ ਪੀਨੜ੍ਹਤ ਅਤੇ ਬਚੇ ਿਾਂਦੇ ਹਿ, 
ਨਿਵੇਂ ਨਕ ਸਕੂਲ, ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਨਹਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ। ਇਸ 
ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲਘਣਾ ਦੇ ਿਤੀਿਤਿ ਪੁਨਲਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਨਹਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਲਈ ਇਹ ਮਹਤਵਪੂਰਿ ਹੈ 
ਨਕ ਨਿਿੀ ਿਲਦੀ ਹ ਸਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇ। ਇਸ ਸਦਰਭ 
ਨਵਚ ਸੁਰਨਖਅਤ ਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹਿ ਨਿਥੇ ਿਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰਹਾ 
ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਿਾਂ ਿ ਸ਼ਰਣ ਸਥਾਿ ਿਾਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਨਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਨਹਸਾ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਿ ਇਸ 
ਬਾਰੇ ਪੁਨਲਸ ਿ ਸੂਨਚਤ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਿ ਰਨਹਣ ਲਈ 
ਸੁਰਨਖਅਤ ਥਾਂ ਲਭਣ ਨਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਤੁਸੀਂ 24 
ਘਟੇ ਉਪਲਬਧ ਰਨਹਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘਰੇਲੂ ਨਹਸਾ ਦੀ ਫ੍ੀਫ਼ਰੋਿ 
ਹੈਲਪਲਾਇਿ (Domestic Violence Freephone Helpline) ਿ 
0808 2000 247 ਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਫ਼ਰੋਿ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ। 

ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਨਬਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਹਸਾ ਦੀ 
ਹੈਲਪਲਾਈਨ
• ਪੁਨਲਸ, ਐਬੁਲਸ ਅਤੇ ਅਗਿੀਸ਼ਮਿ ਦਸਤਾ: 999 (ਫ੍ੀਫ਼ਰੋਿ, 24 

ਘਟੇ) 
• ਿਸ਼ਿਲ ਡਮੈਸਨਟਕ ਵਾਇਲਸ ਹੈਲਪਲਾਇਿ (National 

Domestic Violence Helpline):  
0808 2000 247 (ਫ੍ੀਫ਼ਰੋਿ, 24 ਘਟੇ) ਇਹ ਵੂਮੈਿ'ਜ਼ ਏਡ ਐਡ 
ਨਰਫ਼ਊਜ਼ (Women’s Aid and Refuge) ਦੇ ਿਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 
ਨਵਚ ਚਲਦੀ ਹੈ 

• ਬ੍ਰੋਕਿ ਰੇਿਬ ਿਸ਼ਿਲ ਐਲ ਿੀ ਬੀ ਟੀ (Broken Rainbow 
National LGBT) ਘਰੇਲੂ ਦੁਰਨਵਹਾਰ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਇਿ: 0300 
999 5428 (24 ਘਟੇ ਦੀ ਫ੍ੀਫ਼ਰੋਿ ਲਾਇਿ ਿਹੀਂ ਹੈ) 

• ਵਰਲਡਵਾਇਡ: ਹੈਲਪਲਾਇਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਨਵਸ਼ਵ 
ਪਿਰੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਟਰਨਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਆਫ਼ 
ਡੋਮੈਸਨਟਕ ਵਾਇਲਸ ਏਜਸੀਜ਼ (International Directory of 
Domestic Violence Agencies) ਦੇਖ
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ਪੁਨਲਸ, ਐਬੁਲਸ ਅਤੇ 
ਅਗਨੀਸ਼ਮਨ ਦਸਤਾ: 
999

ਨਸ਼ਨਲ ਡੋਮੈਸਨਟਕ ਵਾਇਲਸ 
ਹੈਲਪਲਾਇਨ (National 
Domestic Violence 
Helpline): 
0808 2000 247

ਬਕਨ ਰੇਨਬੋ ਨਸ਼ਨਲ ਐਲ ਜੀ 
ਬੀ ਟੀ (Broken Rainbow 
National LGBT) ਘਰੇਲੂ 
ਦੁਰਨਵਹਾਰ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਇਨ: 
0300 999 5428
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Honour based violence
In the UK it is illegal to abuse or harm anyone 
for cultural reasons or reasons of family honour, 
whether they are a member of the same family 
or not. For example, it is illegal to punish another 
family member for what someone considers to be 
dishonourable behaviour. There are men and women in 
the UK who have been convicted and sent to prison for 
harming family members for reasons of honour. 

If you are worried about honour based violence you 
can speak to the police. You can also get confidential 
advice from an organisation called Karma Nirvana on 
0800 5999 247.

Karma Nirvana:  
0800 5999 247

Female Genital 
Mutilation
Female Genital Mutilation (FGM) also known as cutting 
or female circumcision is illegal in the UK. Practising 
FGM or taking a girl or woman abroad for FGM is a 
criminal offence punishable by law.

If you are a victim of FGM, you need to speak with your 
doctor. There are doctors who specialise in helping 
FGM victims. You can also ask for advice from one of 
several national organisations, such as the NSPCC on 
0800 028 3550. 

Children who are worried that they are in danger of 
FGM can speak to police, teachers, social workers, or 
Childline on 0800 1111. 

NSPCC:  
0800 028 3550

Childline:  
0800 1111
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ਮਾਣ ਅਿਾਨਰਤ ਨਹੰਸਾ
ਯੂ ਕੇ (UK) ਨਵਚ ਸਨਭਆਚਾਰਕ ਕਾਰਿਾਂ ਕਰਕੇ ਿਾਂ ਪਨਰਵਾਰਕ 
ਸਿਮਾਿ ਦੇ ਕਾਰਿਾਂ ਕਰਕੇ ਨਕਸੇ ਿਾਲ ਦੁਰਨਵਹਾਰ ਕਰਿ ਿਾਂ ਿੁਕਸਾਿ 
ਪਹੁੰ ਚਾਉਣਾ ਗੈਰਕਾਿੰੂਿੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਕਰੋ ਪਨਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰੋਣ ਿਾਂ 
ਿਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਨਰਵਾਰ ਦੇ ਨਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਿੰੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ 
ਦੇਣੀ ਨਕਉਂਨਕ ਕਰੋਈ ਦੂਿਾ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਨਵਹਾਰ ਿੰੂ ਗੈਰਸਿਮਾਿਿਿਕ ਨਵਹਾਰ 
ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਕੇ (UK) ਨਵਚ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਹਿ ਨਿਿ੍ਹ ਾਂ ਿੰੂ ਦਰੋਸ਼ੀ 
ਠਨਹਰਾਇਆ ਨਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦੇ ਕਾਰਿਾਂ ਕਰਕੇ ਪਨਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ 
ਿੰੂ ਿੁਕਸਾਿ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਿੇਲ੍ਹ ਭੇਨਿਆ ਨਗਆ ਹੈ। 

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਅਧਾਨਰਤ ਨਹੰਸਾ ਬਾਰੇ ਨਚੰਤਤ ਹਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਨੁਲਸ ਿਾਲ 
ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ। ਤੁਸੀਂ 0800 5999 247 ਤੇ ਕਰਮਾ ਨਿਰਵਾਣਾ ਿਾਮ 
ਦੇ ਸੰਗਠਿ ਤੋਂ ਗਰੋਪਿੀਯ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ।

ਕਰਮਾ ਨਨਰਵਾਣਾ:  
0800 5999 247

ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਣਨਅੰਗ ਦਾ ਖਤਨਾ 
(Female Genital Mutilation)
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਿਣਿਅੰਗ ਦਾ ਖਤਿਾ (ਐਫ਼ ਿੀ ਐਮ) (Female Genital 
Mutilation) ਨਿਸਿੰੂ ਨਕ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣਾ ਿਾਂ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਖਤਿਾ 
ਨਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਯੂ ਕੇ (UK) ਨਵਚ ਗੈਰ ਕਾਿੰੂਿੀ ਹੈ। ਐਫ਼ ਿੀ ਐਮ 
(FGM) ਕਰਿਾ ਿਾਂ ਨਕਸੇ ਕੁੜੀ ਿਾਂ ਔਰਤ ਿੰੂ ਐਫ਼ ਿੀ ਐਮ (FGM) ਦੇ 
ਲਈ ਨਵਦੇਸ਼ ਲੈ ਿਾਣਾ ਕਾਿੰੂਿ ਨਵਚ ਸਜ਼ਾਯਰੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਐਫ਼ ਿੀ ਐਮ (FGM) ਦੇ ਪੀਨੜ੍ਹਤ ਹਰੋ, ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ 
ਿਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮੌਿੂਦ ਹਿ ਿਰੋ 
ਐਫ਼ ਿੀ ਐਮ (FGM) ਦੇ ਪੀਨੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿ ਨਵਚ ਮਹਾਰਤ 
ਰੱਖਦੇ ਹਿ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਂਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਿਾਂ ਨਵਚੋਂ ਇਕ, ਨਿਵੇਂ ਨਕ ਐਿ 
ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਸੀ (NSPCC) ਕਰੋਲੋਂ 0800 028 3550 ਤੇ, ਸਲਾਹ ਮੰਗ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ। 

ਉਹ ਬੱਚੇ ਿਰੋ ਐਫ਼ ਿੀ ਐਮ (FGM) ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੇ ਹਰੋਣ ਬਾਰੇ ਨਚੰਤਤ 
ਹਿ, ਉਹ ਪੁਨਲਸ, ਅਨਧਆਪਕਾਂ, ਸਮਾਿਕ ਕਾਰਿਕਰਤਾਵਾਂ, ਿਾਂ 
ਚਾਇਲਡਲਾਇਿ ਿਾਲ 0800 1111 ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ। 

ਐਨ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਸੀ (NSPCC):  
0800 028 3550

ਚਾਇਲਡ ਲਾਇਨ:  
0800 1111
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Marriage 
There is a distinction between civil and religious 
marriages. Religious marriages are not recognised unless 
they are registered by the state. Some religious marriages 
are not recognised in the UK and couples entering into 
them must have a civil marriage as well.

The legal minimum age to marry in the UK is 16. 
In England you need parental consent to marry 
between the ages of 16 and 18. 

In England it is legal and accepted for men and women 
to marry, for women and women to marry and for men 
and men to marry. All of these marriages are protected 
by law. 

A marriage should be entered into with the full and free 
consent of both people involved. 
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ਨਵਆਹ 
ਿਾਨਗਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਨਮਕ ਨਕਸਮ ਦੇ ਨਵਆਹਾਂ ਨਵਚ ਅੰਤਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
ਧਾਰਨਮਕ ਨਵਆਹਾਂ ਿੰੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਿਤਾ ਿਹੀਂ ਨਮਲਦੀ ਿਦੋਂ ਤੱਕ 
ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਿੰੂ ਰਾਿ ਦੁਆਰਾ ਰਨਿਸਟਰ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ। ਕਝੁ ਧਾਰਨਮਕ 
ਨਵਆਹਾਂ ਿੰੂ ਯ ੂਕ ੇ(UK) ਨਵਚ ਮਾਿਤਾ ਿਹੀਂ ਨਮਲੀ ਹਰੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿ੍ਹ ਾਂ 
ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵਆਹੁਤਾ ਿਰੋਨੜਆਂ ਿੰੂ ਿਾਗਨਰਕ ਨਵਆਹ ਲਈ 
ਰਨਿਸਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਯੂ ਕੇ (UK) ਨਵਚ ਨਵਆਹ ਦੀ ਨਿਊਿਤਮ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ 
ਨਵਚ 16 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦਰਨਮਆਿ ਨਵਆਹ ਕਰਵਾਉਣ 
ਲਈ ਤੁਹਾਿੰੂ ਮਾਤਾ ਨਪਤਾ ਦੀ ਸਨਹਮਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਵਚ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਿਾਲ ਨਵਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਔਰਤਾਂ 
ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਿਾਲ ਨਵਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਮਰਦਾਂ ਿਾਲ 
ਨਵਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਾਿੰੂਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰਯਰੋਗ ਹੈ। ਨਵਆਹ ਦੀਆਂ 
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਕਸਮਾਂ ਕਾਿੰੂਿ ਦੁਆਰਾ ਰੱਨਖਅਤ ਹਿ। 

ਇਕ ਨਵਆਹ, ਇਸ ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਰੋਵੇਂ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਿ ਅਤੇ 
ਸੁਤੰਤਰ ਸਨਹਮਤੀ ਦੇ ਿਾਲ ਹਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
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Arranged marriages, where both parties agree to the 
marriage, are acceptable in the UK. 

Forced marriage is where one or both parties do not 
or cannot give their consent or where duress is a factor. 
Forcing another person to marry is a criminal offence. 
Parents cannot force their children to marry. It is also 
an offence to take someone overseas to force them 
to marry.

For advice on forced marriage, contact Karma Nirvana 
on 0800 5999 247 or The Forced Marriage Unit on 
020 7008 0151. 

Karma Nirvana:  
0800 5999 247

The Forced  
Marriage Unit: 
020 7008 0151

Racism and 
discrimination
In the UK it is illegal to treat anyone differently because 
of their gender, race, religion, age, disability or sexual 
orientation. 

Racism is unacceptable in the UK. It is a serious offence 
to injure, harass or verbally abuse someone because of 
their race or to damage their property for that reason. 
It is also against the law to stir up racial hatred. It is 
unacceptable to discriminate against another person 
because of their race, ethnicity or where they came 
from. You should not be treated any differently because 
of your race when applying for a job, looking for 
somewhere to live, using the National Health Service 
(NHS) or just buying something in a shop. 
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ਮਾਨਪਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਬਧਤ ਨਵਆਹ, ਨਿਥੇ ਦਵੇਂ ਨਧਰਾਂ ਨਵਆਹ ਲਈ 
ਸਨਹਮਤ ਹਣ, ਯੂ ਕੇ (UK) ਨਵਚ ਸਵੀਕਾਰਯਗ ਹਿ। 

ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਵਆਹ ਉਹ ਨਵਆਹ ਹੈ ਨਿਥੇ ਦਵਾਂ ਨਵਚੋਂ ਇਕ ਨਧਰ 
ਆਪਣੀ ਸਨਹਮਤੀ ਿਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਿਾਂ ਨਿਥੇ ਦਬਾਓ ਇਕ ਕਾਰਕ 
ਹੈ। ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਿਾਲ ਨਵਆਹ ਵਾਸਤੇ ਿਬਰਦਸਤੀ ਕਰਿਾ ਇਕ 
ਫੌਿਦਾਰੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਨਪਤਾ ਆਪਣੇ ਬਨਚਆਂ ਿਾਲ ਨਵਆਹ ਲਈ 
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਕਸੇ ਿਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਵਆਹ ਕਰਿ 
ਲਈ ਉਸਿ ਨਵਦੇਸ਼ ਲ ਿਾਣਾ ਵੀ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।

ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਨਵਆਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲਈ 0800 5999 247 
ਉੱਪਰ ਕਰਮਾ ਨਿਰਵਾਣਾ ਿਾਲ ਿਾਂ ਨਦ ਫਰਸਡ ਮੈਨਰਿ ਯੂਨਿਟ ਿਾਲ 
020 7008 0151 ਉੱਤੇ ਸਪਰਕ ਕਰ। 

੍ ੰ ੱ ਰੋ
ਰੋ ਰੋ

ੱ ਰੋ
ੱ

ੱ

ੂੰ ੈ

ਰੋ
ੰ ਰੋ

ਕਰਮਾ ਨਨਰਵਾਣਾ:  
0800 5999 247

ਨਦ ਫੋਰਸਡ  
ਮੈਨਰਜ ਯੂਨਨਟ (The Forced 
Marriage Unit): 
020 7008 0151

ਨਸਲੀਪੁਣਾ ਅਤੇ ਨਵਤਕਰਾ
ਯੂ ਕੇ (UK) ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਿਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਲੰਗ, ਿਸਲ, ਧਰਮ, ਉਮਰ, 
ਅਪਾਹਿਤਾ ਿਾਂ ਨਲੰਗਕ ਝੁਕਾਅ ਦੇ ਕਾਰਿ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਹਾਰ ਕਰਿਾ 
ਗੈਰਕਾਿੰੂਿੀ ਹੈ। 

ਯੂ ਕੇ (UK) ਨਵਚ ਿਸਲੀਪੁਣਾ ਅਸਵੀਕਾਰਯਰੋਗ ਹੈ। ਨਕਸੇ ਿੰੂ ਉਸਦੀ 
ਿਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚਰੋਨਟਲ ਕਰਿਾ, ਉਤਪੀੜ੍ਹਿ ਕਰਿਾ ਿਾਂ ਮੌਨਖਕ 
ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਦੁਰਨਵਹਾਰ ਕਰਿਾ ਿਾਂ ਇਸ ਕਾਰਿ ਕਰਕੇ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਦੀ 
ਸੰਪਤੀ ਿੰੂ ਿੁਕਸਾਿ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣਾ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਿਸਲੀ ਿਫ਼ਰਤ 
ਿੰੂ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਕਾਿੰੂਿ ਦੇ ਨਵਰੁੱ ਧ ਹੈ। ਨਕਸੇ ਦੂਿੇ ਨਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਵਰੁੱ ਧ, 
ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਿਸਲ, ਸਨਭਆਚਾਰ, ਿਾਂ ਨਿੱਥੋਂ ਉਹ ਆਏ ਹਿ, ਇਸ ਕਾਰਿ 
ਕਰਕੇ ਨਵਤਕਰਾ ਕਰਿਾ ਅਸਵੀਕਾਰਯਰੋਗ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ 
ਨਦੰਨਦਆਂ, ਰਨਹਣ ਲਈ ਨਕਸੇ ਸਥਾਿ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਦਆਂ, ਿੈਸ਼ਿਲ ਹੈਲਥ 
ਸਰਨਵਸ (ਐਿ ਐਚ ਐਸ) (National Health Service, NHS) ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਦਆਂ ਿਾਂ ਨਕਸੇ ਦੁਕਾਿ ਤੇ ਕੁਝ ਖ੍ੀਦਾਰੀ ਕਰਨਦਆਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਿਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਹਾਰ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
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You should not experience racial harassment at 
work, school or in public (where other people make 
comments about your race or where you come from 
that are offensive or make you uncomfortable). If you or 
someone you know is the victim of racism:

Do tell the authorities about it. 

• You can go to the police. If you don’t want to walk 
into a police station there are many ways you 
can report a racist crime; for example you can do 
it online at www.report-it.org.uk/home

Do not try to deal with racism or racist attackers on 
your own. Get the authorities involved. If you try to 
resolve it on your own you could get hurt or even get 
into trouble with the police yourself.

Harassment

Talk to the police

Report crime online

http://www.report-it.org.uk/home
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ਤੁਹਾਿੰੂ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਿ, ਸਕੂਲ, ਿਾਂ ਿਿਤਕ ਸਥਾਿਾਂ ਤੇ (ਨਿੱਥੇ ਲਰੋਕ 
ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਿਾਂ ਨਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹਰੋ, ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਨਿਹੀਆਂ 
ਨਟੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਿ ਿਰੋ ਅਪਮਾਿਿਿਕ ਹਿ ਿਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਤਕਲੀਫ਼ਦੇਹ 
ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਿ) ਿਸਲੀ ਉਤਪੀੜ੍ਹਿ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਹੀਂ ਕਰਿਾ 
ਚਾਹੀਦਾ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਿਾਂ ਕਰੋਈ ਹਰੋਰ ਨਿਸਿੰੂ ਤੁਸੀਂ ਿਾਣਦੇ ਹਰੋ, ਿਸਲੀਪੁਣੇ ਦਾ 
ਪੀਨੜ੍ਹਤ ਹੈ:

ਤਾਂ ਅਨਧਕਾਰੀਆਂ ਿੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ੋ। 

• ਤੁਸੀਂ ਪੁਨਲਸ ਦੇ ਕਰੋਲ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਰੋ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਨਲਸ ਥਾਣੇ ਿਹੀਂ 
ਿਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਤਾਂ ਅਨਿਹੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਿ ਨਿਿ੍ਹ ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ 
ਿਸਲੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੂਚਿਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਰੋ; ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 
ਤੁਸੀਂ www.report-it.org.uk/home ਤੇ ਆਿਲਾਇਿ ਅਨਿਹਾ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਸਲੀਪੁਣੇ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਨਸੱਝਣ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ 
ਨਾ ਕਰਰੋ। ਅਨਧਕਾਰੀਆਂ ਿੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਰੋ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਿੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਹੱਲ ਕਰਿ ਦੀ ਕਰੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰੋਨਟਲ ਹਰੋ ਸਕਦੇ ਹਰੋ ਿਾਂ ਖੁਦ 
ਪੁਨਲਸ ਦੇ ਿਾਲ ਸਮੱਨਸਆ ਨਵਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਰੋ।

ਉਤਪੀੜ੍ਹਨ

ਪੁਨਲਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ

ਅਪਰਾਿ ਬਾਰੇ ਆਨਲਾਇਨ 
ਸੂਚਨਾ ਨਦਓ

http://www.report-it.org.uk/home
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The police and 
their duties
The police in the UK will:

• Protect life and property
• Prevent disturbances
• Prevent and detect crime

The police exist to protect the public, their rights and the 
law. The police are there to help and assist you and you 
should not be afraid to approach them if you are the 
victim of a crime, see a crime happening, or for general 
assistance for example if you are lost.

If you need the police because of a crime then you 
should call the following telephone numbers:

999 – This is the number to call if you have an 
emergency, for example if you are the victim of an 
assault or see a crime taking place. When you call, 
say you need ‘police’, as this is also the number to 
call an ambulance or if there is a fire.

101 – This is the number to call for less urgent 
situations, for example if your property has been 
damaged, to give police information about a crime, 
or any general enquiries.

Police
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ਪੁਨਲਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ
ਯੂ ਕੇ (UK) ਨਵਚ ਪੁਨਲਸ ਇਹ ਕਰੇਗੀ:

• ਿੀਵਿ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ
• ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਿੰੂ ਰਰੋਕੇਗੀ
• ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰਰੋਕਥਾਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗੀ

ਪੁਨਲਸ ਲਰੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਕਾਿੰੂਿ ਦੀ ਰੱਨਖਆ ਲਈ 
ਮੌਿੂਦ ਹੈ। ਪੁਨਲਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਿੇ 
ਤੁਸੀਂ ਨਕਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੀਨੜ੍ਹਤ ਰਹੇ ਹਰੋ, ਨਕਸੇ ਅਪਰਾਧ ਿੰੂ ਹੁੰ ਦੇ ਦੇਨਖਆ 
ਹੈ, ਿਾਂ ਆਮ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਿਵੇਂ ਨਕ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰ ਮ ਗਏ ਹਰੋ ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਿੰੂ ਪੁਨਲਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਿ ਨਵਚ ਡਰਿਾ ਿਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।

ਿੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਨਕਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੁਨਲਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ 
ਹੇਠ ਨਲਖੇ ਟੈਲੀਫ਼ਰੋਿ ਿੰਬਰਾਂ ਤੇ ਫ਼ਰੋਿ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

999 - ਇਸ ਿੰਬਰ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾੱਲ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇ ਿਦੋਂ ਆਪਾਤਕਾਲੀਿ 
ਸਨਥਤੀ ਹਰੋਏ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀਨੜ੍ਹਤ ਹਰੋ 
ਿਾਂ ਿੇ ਨਕਸੇ ਅਪਰਾਧ ਿੰੂ ਹੁੰ ਦੇ ਦੇਨਖਆ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾੱਲ ਕਰਦੇ ਹਰੋ, 
ਤਾਂ ਕਹਰੋ ਨਕ ਤੁਹਾਿੰੂ ਪੁਨਲਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਕਉਂਨਕ ਇਹ ਿੰਬਰ 
ਐਬਂੁਲੈਂਸ ਿੰੂ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਦੁਰਘਟਿਾ ਲਈ ਵੀ ਹੈ।

101 - ਇਸ ਿੰਬਰ ਤੇ ਘੱਟ ਆਪਾਤਕਾਲੀਿ ਹਾਲਤਾਂ ਲਈ ਕਾੱਲ ਕੀਤੀ 
ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਤੀ ਿੰੂ ਿੁਕਸਾਿ 
ਪਹੁੰ ਨਚਆ ਹੈ, ਪੁਨਲਸ ਿੰੂ ਨਕਸੇ ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਿਾਂ ਆਮ 
ਪੁੱ ਛਨਗੱਛ ਕਰਿੀ ਹੈ।

ਪੁਨਲਸ
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Summary

Everyone in the UK has rights that are protected in law – 
everyone also has a responsibility to respect the law

The law may be different from where you came from, so 
you should make sure you understand what is legal and 
illegal in the UK

If you have children, you have a responsibility for their 
health and well-being

Issues related to gender are taken very seriously in the 
UK – domestic violence, FGM, forced marriages, and 
discrimination based on sex are illegal

Discrimination is illegal in the UK – if you experience 
racism, you should report it

The police exist to enforce the law, and protect and assist 
you if needed – you should call 999 in an emergency
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ਸਾਰ
ਯੂ ਕੇ (UK) ਨਵਚ ਹਰ ਨਕਸੇ ਕਰੋਲ ਕਾਿੰੂਿ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਨਖਅਤ 
ਕੀਤੇ ਅਨਧਕਾਰ ਹਿ - ਕਾਿੰੂਿ ਦਾ ਸਨਤਕਾਰ ਕਰਿਾ ਹਰ ਇਕ ਦੀ 
ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ

ਨਿਸ ਸਥਾਿ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹਰੋ ਉਸ ਸਥਾਿ ਦੇ ਕਾਿੰੂਿ ਿਾਲਰੋ ਇੱਥੇ 
ਦਾ ਕਾਿੰੂਿ ਵੱਖਰਾ ਹਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ 
ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਰੋ ਨਕ ਯੂ ਕੇ (UK) ਨਵਚ ਕੀ ਕਾਿੰੂਿੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਕੀ ਗੈਰਕਾਿੰੂਿੀ ਹੈ

ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਿ ਤਾਂ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੀ 
ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ

ਨਲੰਗ ਿਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਯੂ ਕੇ (UK) ਨਵਚ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ 
ਿਾਲ ਲਏ ਿਾਂਦੇ ਹਿ -ਘਰੇਲੂ ਨਹੰਸਾ, ਐਫ਼ ਿੀ ਐਮ (FGM), 
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੇ ਨਵਆਹ, ਅਤੇ ਨਲੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਗਆ 
ਨਵਤਕਰਾ ਗੈਰਕਾਿੰੂਿੀ ਹਿ

ਯੂ ਕੇ (UK) ਨਵਚ ਨਵਤਕਰਾ ਗੈਰਕਾਿੰੂਿੀ ਹੈ - ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਿਸਲੀਪੁਣੇ 
ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕਰਦੇ ਹਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਾ ਦੇਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੁਨਲਸ ਕਾਿੰੂਿ ਿੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਿੇ ਤੁਹਾਿੰੂ 
ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਨਖਆ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ 
ਲਈ ਹੈ - ਆਪਾਤਕਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਵਚ ਤੁਹਾਿੰੂ 999 ਿੰੂ ਕਾੱਲ 
ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
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Chapter 8
Healthcare
In this chapter you will learn about:

☑ Accessing health services

☑ The National Health Service

☑ What other health services are available and how you can 
access them
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ਪਾਠ 8
ਨਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ
ਇਸ ਪਾਠ ਨਵਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਸੱਖੋਗੇ:

☑ ਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰ ੀਨਸ ਿ

☑ ੈ ਸ਼ ਲ ਹੈਲਥ ਸਰ ਸਿ ਿ ਨਵ

☑ ਹਰ ਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬੱਧ ਹ  ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇ ੍ਹ ਾਂ ਤੱਕ ਵੇਂ ਰੋ ਨਕ ਿ ਿ ਨਕ
ਪਹੁੰ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ
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A General Practitioner
A General Practitioner (GP) is the first doctor you will 
usually visit when accessing healthcare in the UK. 
You may have registered with a GP before you were 
granted status. 

If someone is seriously ill or injured and their 
life is at risk call 999.

You can also visit your nearest hospital with an  
Accident and Emergency (A&E) Department if there 
is a genuine life-threatening emergency. If you have 
phoned 999 an ambulance may take you to the 
hospital. Do not use A&E for minor medical problems.

If you urgently need medical help or advice 
but it’s not a life threatening situation call 
NHS 111 if you are living in England.

A General Practitioner (GP) is the first 
doctor you will usually visit when accessing 
healthcare in the UK
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ਇਕ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਕੈਟੀਸ਼ਨਰ
ਇਕ ਿਿਰਲ ਪ੍ੈਕਟੀਸ਼ਿਰ (ਿੀ ਪੀ) (General Practitioner, 
GP) ਉਹ ਪਨਹਲਾ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਨਿਸ ਕਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੇ (UK) 
ਨਵਚ ਨਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ ਿਾਓਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ 
ਨਕ ਤੁਹਾਿੰੂ ਕਰੋਈ ਰਨਹਣ ਸਬੰਧੀ ਰੁਤਬਾ ਨਮਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸੇ ਿੀ ਪੀ 
(GP) ਦੇ ਕਰੋਲ ਰਨਿਸਟਰਡ ਹਰੋ ਸਕਦੇ ਹਰੋ। 

ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਆਦਾ ਨਬਮਾਰ ਹੋ ਨਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ 
ਜੀਵਨ ਖਤਰੇ ਨਵਚ ਹੈ ਤਾਂ 999 ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

ਿੇਕਰ ਵਾਕਈ ਿੀਵਿ-ਜ਼ਰੋਖਮ ਨਵਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਪਾਤਕਾਲੀਿ 
ਸਨਥਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਵਚ ਵੀ ਿਾ ਸਕਦੇ 
ਹਰੋ ਨਿੱਥੇ ਨਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਐਡਂ ਐਮਰਿੈਂਸੀ (ਏ ਐਡਂ ਈ) (Accident 
and Emergency, A&E) ਨਵਭਾਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ 999 ਿੰੂ ਫ਼ਰੋਿ 
ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਐਬਂੁਲੈਂਸ ਤੁਹਾਿੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਨਲਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਮਾਮੂਲੀ ਨਚਨਕਸਤਕ ਸਮੱਨਸਆਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਏ ਐਡਂ ਈ (A&E) ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਿਾ ਕਰਰੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਨਚਨਕਤਸਕ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 
ਪਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਖਤਰੇ ਨਵਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ 
ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਵਚ ਰਨਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਨ ਐਚ ਐਸ (NHS) ਨੰੂ 
111 ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

ਇਕ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਕੈਟੀਸ਼ਨਰ (ਜੀ ਪੀ) (General Practitioner, GP) 
ਉਹ ਪਨਹਲਾ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਨਜਸ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੇ (UK) ਨਵਚ 
ਨਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ
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What is the National 
Health Service?
As a person granted humanitarian protection or refugee 
status, you are entitled to access the health services 
provided by the National Health Service (NHS) if you 
are living in Great Britain.

You can access the following services for free: 

• General Practitioners (GPs), also known as 
family doctors

• Hospitals

• Maternity services

The NHS provides services to those who need medical 
treatment and can also help with - contraception, family 
planning, healthy eating and mental health. 

Your health will not affect your immigration status or 
affect what NHS services are available to you. None 
of the people who work for the NHS, including doctors, 
nurses and interpreters will pass on any information 
about your health to any other person or organisation 
outside of the NHS without your permission (except in 
very exceptional circumstances, such as if the doctor 
believes you may be of harm to yourself or others).

Visit a GP

Visit A&E

Call 999 or 111



161

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਨਵਸ 
(National Health Service) 
ਕੀ ਹੈ?
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ੇਟ ਨਬਟ੍ੇਿ ਨਵਚ ਰਨਹ ਰਹੇ ਹਰੋ, ਨਹਊਮੈਿੀਟੇਰੀਅਿ 
ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਸ਼ਿ (humanitarian protection) ਿਾਂ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ 
ਪ੍ਾਪਤ ਨਵਅਕਤੀ ਵੱਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿੈਸ਼ਿਲ ਹੈਲਥ ਸਰਨਵਸ (ਐਿ ਐਚ ਐਸ) 
(National Health Service, NHS) ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ 
ਿਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਰੋ ।

ਤੁਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਨਵਚ ਹੇਠ ਨਲਖੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

• ਿਿਰਲ ਪ੍ੈਕਟੀਸ਼ਿਰਜ਼ (ਿੀ ਪੀਜ਼) (General Practitioners, 
GPs), ਇਿ੍ਹ ਾਂ ਿੰੂ ਪਨਰਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ

• ਹਸਪਤਾਲ

• ਪ੍ਸੂਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਐਿ ਐਚ ਐਸ (NHS) ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਿੰੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਦਾਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਿਿ੍ਹ ਾਂ ਿੰੂ 
ਨਚਨਕਤਸਕ ਇਲਾਿ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਰਭਰਰੋਕੂ ਉਪਾਵਾਂ, 
ਪਨਰਵਾਰ ਨਿਯਰੋਿਿ, ਨਸਹਤਮੰਦ ਖਾਣ-ਪਾਣ ਅਤੇ ਮਾਿਨਸਕ ਨਸਹਤ - 
ਿਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਹਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪ੍ਵਾਸ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਿੰੂ ਿਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਉਪਲਬੱਧ 
ਐਿ ਐਚ ਐਸ (NHS) ਸੇਵਾਵਾਂ ਿੰੂ ਪ੍ਭਾਨਵਤ ਿਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ, 
ਿਰਸਾਂ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆਂ ਸਮੇਤ ਐਿ ਐਚ ਐਸ (NHS) ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਿ 
ਵਾਲੇ ਲਰੋਕਾਂ ਨਵਚੋਂ ਕਰੋਈ ਵੀ, ਐਿ ਐਚ ਐਸ (NHS) ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੀ 
ਨਸਹਤ ਬਾਰੇ ਕਰੋਈ ਵੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨਕਸੇ ਦੂਿੇ ਨਵਅਕਤੀ ਿਾਂ ਸੰਗਠਿ ਿੰੂ 
ਤੁਹਾਡੀ ਆਨਗਆ (ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਆਦਾ ਅਪਵਾਦ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਿੰੂ 
ਛੱਡ ਕੇ, ਨਿਵੇਂ ਿਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਮੰਿ ਨਰਹਾ ਹਰੋਏ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਿੰੂ ਿਾਂ 
ਦੂਨਿਆਂ ਿੰੂ ਿੁਕਸਾਿ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਕਦੇ ਹਰੋ) ਦੇ ਨਬਿਾਂ ਅੱਗੇ ਿਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।

ਨਕਸੇ ਜੀ ਪੀ 
(GP) ਨੰੂ ਨਮਲਣਾ

ਏ ਐਡਂ ਈ (A&E) 
ਨਵਚ ਜਾਣਾ

999 ਜਾਂ 111 ਨੰੂ ਕਾੱਲ 
ਕਰਨਾ
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Seeing a General 
Practitioner (GP)
What are GP services?
Visit a GP if it is not an emergency and you need to see 
a doctor or nurse about your health. GPs are highly 
skilled doctors who are trained in all aspects of general 
medicine e.g. child health, adult medicine and mental 
health. Practice nurses are qualified and registered 
nurses who usually run clinics for long-term conditions 
e.g. diabetes.

GPs also provide services such as: 

• Antenatal care (care for pregnant women and their 
unborn children)

• Vaccinations

• Advice on smoking and diet

You will not be charged for the majority of GP services. 
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ਨਕਸੇ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਕੈਟੀਸ਼ਨਰ (ਜੀ 
ਪੀ) (General Practitioner, 
GP) ਨੰੂ ਨਮਲਣਾ
ਜੀ ਪੀ (GP) ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?
ਿੇ ਆਪਾਤਕਾਲੀਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿਾ ਹਰੋਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣੀ ਨਸਹਤ ਦੇ 
ਸਬੰਧ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਡਾਕਟਰ ਿਾਂ ਿਰਸ ਿੰੂ ਨਮਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਰੋਏ ਤਾਂ 
ਿੀ ਪੀ (GP) ਿਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਰੋ। ਿੀ ਪੀਜ਼ (GPs) ਉੱਚ ਹੁਿਰ 
ਪ੍ਾਪਤ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਿ ਿਰੋ ਆਮ ਉਪਚਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨਿਵੇਂ ਨਕ 
ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਸਹਤ, ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਮਾਿਨਸਕ ਨਸਹਤ, ਨਵਚ 
ਨਸਖਲਾਈ ਪ੍ਾਪਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਿ। ਪ੍ੈਕਨਟਸ ਿਰਸਾਂ ਪਾਤਰਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਅਤੇ 
ਰਨਿਸਟਰਡ ਿਰਸਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਿ ਿਰੋ ਦੀਰਘ-ਕਾਲੀਿ ਸਮੱਨਸਆਵਾਂ ਨਿਵੇਂ 
ਨਕ ਸ਼ੱਕਰ ਰਰੋਕ ਲਈ ਕਲੀਨਿਕ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਿ।

ਿੀ ਪੀ (GP) ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਿ: 

• ਿਣੇਪੇ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ (ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਦੇ 
ਅਣਿੰਮੇ ਬੱਨਚਆਂ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ)

• ਟੀਕਾਕਰਿ

• ਨਸਗਰਟਿੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ

ਬਹੁਤੀਆਂ ਿੀ ਪੀ (GP) ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਿਹੀਂ ਲਏ 
ਿਾਣਗੇ। 
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How do I register with a GP?
You will need to register at a GP surgery, also called a 
practice, near where you are living as soon as possible, 
even if you are not currently ill. 

The NHS Choices website has a list of all GP surgeries 
in the UK: www.nhs.uk/Service-Search/GP/
LocationSearch/4. You should check online to see 
where your nearest surgery is and how you can register 
there.

GP surgeries are generally open Monday to Friday 
between 8.30am and 6.30pm, and some surgeries are 
also open on Saturdays.

To register with a GP you will need to give your 
name, date of birth, address and telephone number 
if you have one. GP surgeries may ask to see proof 
of identity with your name and date of birth (such as 
your Biometric Residence Permit) and proof of address 
(such as your tenancy agreement). However, they 
cannot refuse to register you if these are not available. 
More information about registering with a GP can be 
found here:  
https://assets.nhs.uk/prod/documents/how-
to-register-with-a-gp-asylum-seekers-and-
refugees.pdf  

After you have registered with your new GP you might 
be asked to have a health check. This will usually be 
carried out by a nurse. It is important that you go to 
this appointment even if you are well.

If you move to a different part of the UK you will need to 
register with a new GP. 

Biometric Residence 
Permit

Proof of address

Health check

ADDRESS

http://www.nhs.uk/Service-Search/GP/LocationSearch/4
http://www.nhs.uk/Service-Search/GP/LocationSearch/4
https://assets.nhs.uk/prod/documents/how-to-register-with-a-gp-asylum-seekers-and-refugees.pdf
https://assets.nhs.uk/prod/documents/how-to-register-with-a-gp-asylum-seekers-and-refugees.pdf
https://assets.nhs.uk/prod/documents/how-to-register-with-a-gp-asylum-seekers-and-refugees.pdf
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ਮੈਂ ਜੀ ਪੀ (GP) ਨਾਲ ਰਨਜਸਟਰ ਨਕਵੇਂ ਹੋਵਾਂ?
ਨਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਨਹੰਦੇ ਹਰੋ ਉਸ ਸਥਾਿ ਦੇ ਿਜ਼ਦੀਕ ਤੁਹਾਿੰੂ ਨਿੰਿੀ ਿਲਦੀ ਹਰੋ 
ਸਕੇ ਇਕ ਿੀ ਪੀ (GP) ਸਰਿਰੀ, ਨਿਸਿੰੂ ਨਕ ਪ੍ੈਕਨਟਸ ਵੀ ਕਨਹੰਦੇ ਹਿ, 
ਦੇ ਕਰੋਲ ਰਨਿਸਟਰ ਹਰੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਿੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨਬਮਾਰ ਿਾ ਵੀ 
ਹਰੋਵਰੋ। 

ਐਿ ਐਚ ਐਸ ਚੁਆਇਸਜ਼ (NHS Choices) ਵੈਬਸਾਇਟ ਤੇ ਯੂ ਕੇ 
(UK) ਨਵਚਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਿੀ ਪੀ (GP) ਸਰਿਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਹੈ: 
www.nhs.uk/Service-Search/GP/LocationSearch/4. ਤੁਹਾਡੀ 
ਿਜ਼ਦੀਕੀ ਸਰਿਰੀ ਨਕੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਨਿਸਟਰ ਨਕਵੇਂ ਹਰੋ ਸਕਦੇ 
ਹਰੋ, ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਿਲਾਇਿ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਿੀ ਪੀ (GP) ਸਰਿਰੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਤੱਕ 
ਸਵੇਰੇ 8.30 ਵਿੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 6.30 ਵਿੇ ਦੇ ਨਵਚਕਾਰ ਖੁੱ ਲ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ 
ਹਿ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਰਿਰੀਆਂ ਸ਼ਿੀਵਾਰ ਿੰੂ ਵੀ ਖੁੱ ਲ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਿ।

ਇਕ ਿੀ ਪੀ (GP) ਦੇ ਕਰੋਲ ਰਨਿਸਟਰ ਹਰੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣਾ ਿਾਮ, 
ਿਿਮ ਤਾਰੀਖ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਲੀਫ਼ਰੋਿ ਿੰਬਰ ਦੇਣਾ 
ਪਵੇਗਾ। ਿੀ ਪੀ (GP) ਸਰਿਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਮ ਅਤੇ ਿਿਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 
ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ (ਨਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਇਓਮੈਨਟ੍ਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ 
ਪਰਨਮਟ) ਅਤੇ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ (ਨਿਵੇਂ ਨਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦਾ 
ਸਮਝੌਤਾ) ਨਦਖਾਉਣ ਲਈ ਕਨਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ। ਵੈਸੇ ਿੇ ਇਹ ਉਪਲਬੱਧ 
ਿਹੀਂ ਹਿ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਿੰੂ ਰਨਿਸਟਰ ਕਰਿ ਤੋਂ ਮਿ੍ਹ ਾਂ ਿਹੀਂ ਕਰ 
ਸਕਦੀਆਂ। ਇਕ ਿੀ ਪੀ (GP) ਦੇ ਕਰੋਲ ਰਨਿਸਟਰ ਹਰੋਣ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: https://assets.nhs.uk/prod/
documents/how-to-register-with-a-gp-asylum-seekers-
and-refugees.pdf  

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਿਵੇਂ ਿੀ ਪੀ (GP) ਕਰੋਲ ਰਨਿਸਟਰ ਹਰੋਣ ਦੇ 
ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਿੰੂ ਨਸਹਤ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਕਹਾ ਿਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਿਰਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। ਇਹ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਿ ਹੈ ਨਕ ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹਰੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ 
ਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਰੋ।

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੇ (UK) ਦੇ ਨਕਸੇ ਹਰੋਰ ਨਹੱਸੇ ਨਵਚ ਚਲੇ ਿਾਂਦੇ ਹਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ 
ਿਵੇਂ ਿੀ ਪੀ (GP) ਦੇ ਕਰੋਲ ਰਨਿਸਟਰ ਹਰੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। 

ਬਾਇਓਮੈਟਨਰਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ 
ਪਰਨਮਟ (Biometric 
Residence Permit)

ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ

ਨਸਹਤ ਜਾਂਚ

ਪਤਾ

http://www.nhs.uk/Service-Search/GP/LocationSearch/4
https://assets.nhs.uk/prod/documents/how-to-register-with-a-gp-asylum-seekers-and-refugees.pdf
https://assets.nhs.uk/prod/documents/how-to-register-with-a-gp-asylum-seekers-and-refugees.pdf
https://assets.nhs.uk/prod/documents/how-to-register-with-a-gp-asylum-seekers-and-refugees.pdf
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What if a GP refuses to 
register me?
A GP surgery can refuse your application to register 
if they have reasonable grounds for doing so, but a 
surgery cannot refuse an application on the grounds 
of race, gender, social class, age, religion, sexual 
orientation, appearance, disability or medical 
condition. A GP surgery cannot refuse to register a 
patient because they do not have identification or proof 
of address. 

If a GP refuses to register you, they must provide, free 
of charge, any immediately necessary treatment that is 
requested for a period of up to 14 days (this can vary 
according to circumstances).

If a GP surgery refuses to register you the surgery must 
notify you, in writing, of the refusal and the reason for it, 
within 14 days of its decision.

A GP surgery may not be able to register you if they 
have no space, but you will always be able to find 
another surgery near to your home that can register you.

If you have difficulty registering with a GP you can 
contact your local NHS England area team: 
www.nhs.uk/Service-Search/Area-Team/
LocationSearch/1839

http://www.nhs.uk/Service-Search/Area-Team/LocationSearch/1839
http://www.nhs.uk/Service-Search/Area-Team/LocationSearch/1839
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ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਜੀ ਪੀ (GP) ਮੈਨੰੂ 
ਰਨਜਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਨਦੰਦਾ ਹੈ?
ਇਕ ਿੀ ਪੀ (GP) ਸਰਿਰੀ ਤੁਹਾਿੰੂ ਰਨਿਸਟਰ ਕਰਿ ਤੋਂ ਇਿਕਾਰ 
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿੇਕਰ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਕਰੋਲ ਅਨਿਹਾ ਕਰਿ ਦੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਆਧਾਰ 
ਮਿੌੂਦ ਹਿ, ਪਰ ਸਰਿਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਲ, ਨਲੰਗ, ਸਮਾਨਿਕ ਸ਼੍ੇਣੀ, 
ਉਮਰ, ਧਰਮ, ਨਲੰਗਕ ਝੁਕਾਅ, ਨਦੱਖ, ਅਪਾਹਿਤਾ ਿਾਂ ਨਚਨਕਤਸਕ 
ਹਾਲਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਿੰੂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਿਹੀਂ ਕਰ 
ਸਕਦੀ। ਇਕ ਿੀ ਪੀ (GP) ਸਰਿਰੀ ਨਕਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਿੰੂ ਰਨਿਸਟਰ ਕਰਿ 
ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਿਕਾਰ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਨਕਉਂਨਕ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਕਰੋਲ 
ਪਛਾਣ ਿਾਂ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਿਹੀਂ ਹੈ। 

ਿੇ ਕਰੋਈ ਿੀ ਪੀ (GP) ਤੁਹਾਿੰੂ ਰਨਿਸਟਰ ਕਰਿ ਤੋਂ ਇਿਕਾਰ ਕਰਦੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਿੰੂ ਿੇ ਕਰੋਈ ਹੈ, ਕਰੋਈ ਵੀ ਬੇਿਤੀ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਤੁਰੰਤ ਲਰੋੜੀਂਦਾ 
ਇਲਾਿ 14 ਨਦਿਾਂ (ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ) 
ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਨਵਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਿੇ ਿੀ ਪੀ (GP) ਸਰਿਰੀ ਤੁਹਾਿੰੂ ਰਨਿਸਟਰ ਕਰਿ ਤੋਂ ਇਿਕਾਰ ਕਰ 
ਨਦੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਿਰੀ ਿੰੂ ਇਿਕਾਰ ਕਰਿ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਿ 
ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਨਿਰਣੇ ਦੇ 14 ਨਦਿਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਲਖਤ ਨਵਚ 
ਤੁਹਾਿੰੂ ਸੂਨਚਤ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਿੇ ਿੀ ਪੀ (GP) ਸਰਿਰੀ ਕਰੋਲ ਥਾਂ ਿਾ ਹਰੋਵ ੇਤਾਂ ਹਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਉਹ 
ਤੁਹਾਿੰੂ ਰਨਿਸਟਰ ਿਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਪਰ ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣ ੇਘਰ ਦੇ ਿਜ਼ਦੀਕ 
ਕਰੋਈ ਹਰੋਰ ਸਰਿਰੀ ਨਮਲ ਿਾਵਗੇੀ ਿਰੋ ਤੁਹਾਿੰੂ ਰਨਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਿੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਿੀ ਪੀ (GP) ਦੇ ਕਰੋਲ ਰਨਿਸਟਰ ਹਰੋਣ ਨਵਚ ਸਮੱਨਸਆ ਆ 
ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਿਕ ਐਿ ਐਚ ਐਸ (NHS) ਇੰਗਲੈਂਡ 
ਏਰੀਆ ਟੀਮ: 
www.nhs.uk/Service-Search/Area-Team/
LocationSearch/1839 ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ:

http://www.nhs.uk/Service-Search/Area-Team/LocationSearch/1839
http://www.nhs.uk/Service-Search/Area-Team/LocationSearch/1839
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• Your local Patient Liaison Service: www.nhs.uk/
Service-Search/Patient-advice-and-liaison-
services-(PALS)/LocationSearch/363 

• Doctors of the World: www.doctorsoftheworld.
org.uk/pages/UK-Programme

How do I make an appointment?
To see a GP or nurse, you must make an appointment in 
person in the GP surgery or by telephone or online. 

You can ask to see a male or female GP or nurse and 
your GP surgery will do their best to accommodate this. 

You may have to wait a few days for a non-urgent 
appointment. If you think you need to see the doctor 
urgently tell the receptionist when you make the 
appointment that you need an emergency appointment. 
You will be seen that day if appropriate.

If the GP thinks you are too ill to come to the surgery, 
they may visit you at home.

GP appointments are usually 10 minutes long and 
occasionally longer if appropriate. 

You must make a separate appointment for each family 
member as the GP or nurse will only be able to see one 
patient in each appointment.

Please make sure you arrive on time for your 
appointment or cancel it if you are unable to attend. 

Male or female GP

Appointments  
are usually  

10 minutes long

http://www.nhs.uk/Service-Search/Patient-advice-and-liaison-services-(PALS)/LocationSearch/363
http://www.nhs.uk/Service-Search/Patient-advice-and-liaison-services-(PALS)/LocationSearch/363
http://www.nhs.uk/Service-Search/Patient-advice-and-liaison-services-(PALS)/LocationSearch/363
http://www.doctorsoftheworld.org.uk/pages/UK-Programme
http://www.doctorsoftheworld.org.uk/pages/UK-Programme
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• ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਾਇਜ਼ਿ ਸਰਨਵਸ (Patient Liaison 
Service): www.nhs.uk/Service-Search/Patient-advice-
and-liaison-services-(PALS)/LocationSearch/363 

• ਡਾਕਟਰਜ਼ ਆਫ਼ ਦੀ ਵਰਲਡ (Doctors of the World): www.
doctorsoftheworld.org.uk/pages/UK-Programme

ਮੈਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਕਵੇਂ ਨਨਰਿਾਰਤ ਕਰਾਂ?
ਨਕਸੇ ਿੀ ਪੀ (GP) ਿਾਂ ਿਰਸ ਿੰੂ ਨਮਲਣ ਲਈ ਤੁਹਾਿੰੂ ਿੀ ਪੀ (GP) 
ਸਰਿਰੀ ਨਵਚ ਖੁਦ ਿਾ ਸਕੇ ਿਾਂ ਟੈਲੀਫ਼ਰੋਿ ਰਾਹੀਂ ਿਾਂ ਆਿਲਾਇਿ 
ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਤੁਸੀਂ ਨਕਸੇ ਮਰਦ ਿਾਂ ਔਰਤ ਿੀ ਪੀ (GP) ਿਾਂ ਿਰਸ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੇ 
ਿਾਣ ਲਈ ਕਨਹ ਸਕਦੇ ਹਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿੀ ਪੀ (GP) ਸਰਿਰੀ ਇਸ 
ਮੰਗ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਿ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕਰੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗੀ। 

ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਿੰੂ ਕੁਝ ਨਦਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਿਾ ਪੈ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਿੰੂ ਡਾਕਟਰ ਿੰੂ ਤੁਰੰਤ ਨਮਲਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਰਸੈਪਸ਼ਨਿਸ਼ਟ ਿੰੂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 
ਦੱਸਰੋ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਿਲਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਿੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਰੋ। ਿੇ ਢੁੱ ਕਵਾਂ ਹਰੋਇਆ 
ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਉਸੇ ਨਦਿ ਦੇਨਖਆ ਿਾਵੇਗਾ।

ਿੇ ਿੀ ਪੀ (GP) ਸਰੋਚਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਸਰਿਰੀ ਨਵਚ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ 
ਨਬਮਾਰ ਹਰੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਿੰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਨਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਿੀ ਪੀ (GP) ਿਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 
10 ਨਮਿਟ ਲੰਬੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਿ ਅਤੇ ਿੇ ਢੁੱ ਕਵਾਂ ਹਰੋਏ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਿ। 

ਤੁਹਾਿੰੂ ਪਨਰਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਿੀਅ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਿਰਧਾਰਤ 
ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਕਉਂਨਕ ਿੀ ਪੀ (GP) ਿਾਂ ਿਰਸ ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਕਾਤ 
ਨਵਚ ਕੇਵਲ ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਿੰੂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਰੋਏਗੀ।

ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮੇਂ 
ਨਸਰ ਪਹੁੰ ਚ ਿਾਂਦੇ ਹਰੋ ਿਾਂ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਵਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਰੋਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ 
ਿਹੀਂ ਹਰੋ ਤਾਂ ਇਸਿੰੂ ਰੱਦ ਕਰ ਨਦਓ। 

ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ ਜੀ ਪੀ (GP)

ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 10 
ਨਮਨਟ ਲੰਬੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ

http://www.nhs.uk/Service-Search/Patient-advice-and-liaison-services-(PALS)/LocationSearch/363
http://www.nhs.uk/Service-Search/Patient-advice-and-liaison-services-(PALS)/LocationSearch/363
http://www.doctorsoftheworld.org.uk/pages/UK-Programme
http://www.doctorsoftheworld.org.uk/pages/UK-Programme
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What if I do not speak English?
If you need an interpreter you must tell the receptionist 
when you make the appointment. Tell the staff which 
language you speak and they will book an interpreter 
for you or get an interpreter on the phone. 

It is important that you and the doctor understand each 
other so that he/she can make an accurate diagnosis of 
your problem. 

You will not be charged if you require an interpreter. 
Everything discussed in the consultation is confidential 
including anything discussed in the presence of an 
interpreter.

What do I do if my GP surgery is 
closed?
If your GP surgery is closed:

• For minor illness or injury (cuts, sprains, or rashes), 
you can visit a walk-in centre, minor injuries unit 
or urgent care centre. Visit NHS Choices online 
(www.nhs.uk/pages/home.aspx) to find your 
nearest centre. 

• You can also get medical help for problems that 
cannot wait by calling the NHS non-emergency 
number, 111. This number is free to call and the 
service is available 24 hours a day. You will be 
asked for some details, such as your name and 
address. If you do not speak English, you will need 
to either request an interpreter in English at the 
beginning of the call or ask a friend or relative to 
make the call for you to ask for an interpreter.

http://www.nhs.uk/pages/home.aspx
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ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾ ਬੋਲਦਾ/ਦੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਕੀ 
ਹੋਏਗਾ?
ਿੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਨਕਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਨਰਸੈਪਸ਼ਨਿਸ਼ਟ ਿੰੂ 
ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮਲੇ ਿੰੂ 
ਦੱਸਰੋ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਨਕਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਰੋਲਦੇ ਹਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ 
ਬੁੱ ਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਿਾਂ ਫ਼ਰੋਿ ਉੱਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਗੇ। 

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਿ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇਕ ਦੂਿੇ ਿੰੂ ਸਮਝਦੇ ਹਰੋ 
ਤਾਂ ਿਰੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਨਸਆ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕੇ। 

ਿੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਿਹੀਂ 
ਲਏ ਿਾਣਗੇ। ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਵਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ 
ਸਮੇਤ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਵਚ ਨਵਚਾਰੀ ਗਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗਰੋਪਿੀਯ ਹੁੰ ਦੀ 
ਹੈ।

ਜੇ ਜੀ ਪੀ (GP) ਸਰਜਰੀ ਬੰਦ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ 
ਕੀ ਕਰਾਂ?
ਿੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿੀ ਪੀ (GP) ਸਰਿਰੀ ਬੰਦ ਹੈ:

• ਮਾਮੂਲੀ ਨਬਮਾਰੀ ਿਾਂ ਸੱਟ (ਕੱਟ ਲੱਗਣਾ, ਮਰੋਚ ਆਉਣ, ਿਾਂ ਧੱਫ਼ੜਾਂ) 
ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ-ਇਿ ਸੈਂਟਰ, ਮਾਇਿਰ ਇੰਿਰੀਜ਼ ਯੂਨਿਟ ਿਾਂ 
ਅਰਿੈਂਟ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਰੋ। ਆਪਣੇ ਿਜ਼ਦੀਕੀ ਸੈਂਟਰ 
ਿੰੂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਐਿ ਐਚ ਐਸ ਚੁਆਇਸਜ਼ (NHS Choices) 
ਆਿਲਾਈਿ (www.nhs.uk/pages/home.aspx) ਦੇਖਰੋ। 

• ਤੁਸੀਂ ਐਿ ਐਚ ਐਸ (NHS) ਦੇ ਗੈਰ-ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਿੰਬਰ 111 ਤੇ 
ਕਾੱਲ ਕਰਕੇ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਸਮੱਨਸਆਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ ਨਿਿ੍ਹ ਾਂ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ 
ਿੰਬਰ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਦਿ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਉਪਲਬੱਧ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 
ਤੁਹਾਿੰੂ ਕੁਝ ਵੇਰਨਵਆਂ, ਨਿਵੇਂ ਨਕ ਤੁਹਾਡਾ ਿਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ, ਬਾਰੇ 
ਪੁੱ ਨਛਆ ਿਾਵੇਗਾ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਹੀਂ ਬਰੋਲਦੇ ਹਰੋ, ਤੁਹਾਿੰੂ ਿਾਂ 
ਤਾਂ ਕਾੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਲਈ ਬੇਿਤੀ ਕਰਿੀ 
ਪਵੇਗੀ ਿਾਂ ਨਕਸੇ ਦਰੋਸਤ ਿਾਂ ਨਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਿੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕਾੱਲ 
ਕਰਕੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਿ ਲਈ ਕਹਰੋ।

http://www.nhs.uk/pages/home.aspx
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How do I access specialist 
services?
Your GP will decide if you need to see specialist 
services (for example, a specialist doctor in a hospital). 
A specialist doctor can also be called a consultant.  

Everyone has to wait to see a specialist; the waiting time 
can vary from two weeks to a number of months. 

The hospital will write to you with details of your 
appointment. 

If you need an interpreter, contact the hospital and let 
them know.

It is very important that you tell your doctor that you 
have either Humanitarian Protection or refugee status 
so that you do not get charged for any part of your 
hospital stay and treatment. 

Specialist
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ਮੈਂ ਮਾਹਰਾਨਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਕਵੇਂ ਕਰਾਂ?
ਤੁਹਾਡਾ ਿੀ ਪੀ (GP) ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣਾ ਲਵੇਗਾ ਨਕ ਕੀ ਤੁਹਾਿੰੂ 
ਮਾਹਰਾਿਾ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਨਿਵੇਂ ਨਕ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਨਵਚ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ) 
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਕ ਮਾਹਰਾਿਾ ਡਾਕਟਰ ਿੰੂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਕਹਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਨਕਸੇ ਮਾਹਰ ਿੰੂ ਨਮਲਣ ਲਈ ਹਰ ਨਕਸੇ ਿੰੂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਿਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ; 
ਇਹ ਸਮਾਂ ਦਰੋ ਹਫ਼ਨਤਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਂਮਹੀਿੇ ਦਾ ਹਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵੇਰਨਵਆਂ ਦੇ ਿਾਲ ਤੁਹਾਿੰੂ ਪੱਤਰ 
ਨਲਖੇਗਾ। 

ਿੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਰੋ 
ਅਤੇ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਿੰੂ ਦੱਸਰੋ।

ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਿ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਿੰੂ ਦੱਸਦੇ ਹਰੋ ਨਕ 
ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੋਲ ਿਾਂ ਤਾਂ ਨਹਊਮਿੈੀਟੇਰੀਅਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਿ (Humanitarian 
Protection) ਹੈ ਿਾਂ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਰੋ ਹਸਪਤਾਲ ਨਵਚ 
ਰਨਹਣ ਅਤੇ ਇਲਾਿ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰੋਈ ਪੈਸਾ ਿਾ ਨਲਆ ਿਾਵੇ। 

ਮਾਹਰ
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Mental Health Services
Mental health problems range from the worries we all 
experience as part of everyday life to serious long-term 
conditions. Anxiety, post-traumatic stress disorder and 
depression are the most common problems. If you have 
been feeling depressed for more than a few weeks 
or your anxiety is affecting your daily life, make an 
appointment to speak to your doctor. 

Advice is also available on the NHS website to support 
you on your way to feeling better. The NHS website also 
gives details of support organisations and their helplines 
that you can contact for help and advice.

The helplines are staffed by specially trained volunteers 
who will listen to you, understand what you are going 
through and help you through your immediate crisis.

Please visit www.nhs.uk/livewell/mentalhealth/
Pages/Mentalhealthhome.aspx

How to access these services:

Help is also available from the Samaritans, a charitable 
organisation operating a 24-hour service available 
every day of the year. www.samaritans.org/
how-we-can-help/contact-samaritan/. You 
can telephone them on 116 123 or email them at jo@
samaritans.org.

You can check on the Directory of Mental Health and 
Wellbeing Services at to see what your local area offers.

Further advice can be found at: 
www.nhs.uk/conditions/Suicide/Pages/
Getting-help.aspx

Migrant Health 
Website: https://migrant.health/

http://www.nhs.uk/livewell/mentalhealth/Pages/Mentalhealthhome.aspx
http://www.nhs.uk/livewell/mentalhealth/Pages/Mentalhealthhome.aspx
https://www.samaritans.org/how-we-can-help/contact-samaritan/
https://www.samaritans.org/how-we-can-help/contact-samaritan/
mailto:jo@samaritans.org
mailto:jo@samaritans.org
http://www.nhs.uk/conditions/Suicide/Pages/Getting-help.aspx
http://www.nhs.uk/conditions/Suicide/Pages/Getting-help.aspx
https://migrant.health/
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ਮਾਨਨਸਕ ਨਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਨਦਮਾਗੀ ਨਸਹਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਨਸਆਵਾਂ ਰਰੋਜ਼ਾਿਾ ਦੀ ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਨਵਚ ਸਾਡੇ 
ਦੁਆਰਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਨਚੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੀਰਘ-ਕਾਲੀਿ ਗੰਭੀਰ 
ਸਮੱਨਸਆਵਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹਰੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ। ਨਚੰਤਾ, ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਦੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਨਵਕਾਰ ਅਤੇ ਅਵਸਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸਮੱਨਸਆਵਾਂ ਹਿ। 
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਨਤਆਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਵਸਾਦੀ ਮਨਹਸੂਸ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹਰੋ ਿਾਂ ਿੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਚੰਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਰੋਜ਼ਾਿਾ ਦੀ ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਿੰੂ ਪ੍ਭਾਨਵਤ 
ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਿਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ 
ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਰੋ। 

ਚੰਗਾ ਮਨਹਸੂਸ ਕਰਿ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰੋਨਸ਼ਸ਼ਾਂ ਨਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ 
ਲਈ ਐਿ ਐਚ ਐਸ (NHS) ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ਤੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬੱਧ 
ਹੈ। ਐਿ ਐਚ ਐਸ (NHS) ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ਸਹਾਇਕ ਸੰਗਠਿਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ 
ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਇਿਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਨਿਿ੍ਹ ਾਂ ਿਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਅਤੇ 
ਸਲਾਹ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ।

ਇਿ੍ਹ ਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਿਾਂ ਨਵਚ ਖਾਸ ਨਸਖਲਾਈ ਪ੍ਾਪਤ ਸਵੈਸੇਵੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਹਿ ਿਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਿੰੂ ਸੁਣਿਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ ਹਾਲਤ ਨਵਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ 
ਹਰੋ ਉਸਿੰੂ ਸਮਝਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਤਕਾਲੀਿ ਸਮੱਨਸਆ ਨਵਚੋਂ ਨਿਕਲਣ 
ਨਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਿਗੇ।

ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਰੋ www.nhs.uk/livewell/mentalhealth/
Pages/Mentalhealthhome.aspx

ਇਿ੍ਹ ਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਨਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇ:

ਸਹਾਇਤਾ ਖੈਰਾਤੀ ਸੰਸਥਾ ਸਮਾਰੀਟਿਜ਼ (Samaritans), ਿਰੋ ਨਕ ਸਾਲ 
ਦੇ ਹਰ ਨਦਿ 24 ਘੰਟੇ ਚਲੱਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਉਪਲਬੱਧ 
ਹੈ। www.samaritans.org/how-we-can-help/contact-
samaritan/. ਤੁਸੀਂ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਿੰੂ 116 123 ਤੇ ਟੈਲੀਫ਼ਰੋਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ ਿਾਂ 
ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਿੰੂ jo@samaritans.org ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਰੋ।

ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਡਂ ਵੈਲਬੀਂਗ ਸਰਨਵਸਜ਼ 
(Directory of Mental Health and Wellbeing Services) ਕਰੋਲੋਂ 
ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਰੋ ਨਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਿਕ ਖੇਤਰ ਨਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ 
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: 
www.nhs.uk/conditions/Suicide/Pages/Getting-help.aspx

ਮਾਈਗ੍ੈਂਟ ਹੈਲਥ 
ਵੈਬਸਾਈਟ: https://migrant.health/

http://www.nhs.uk/livewell/mentalhealth/Pages/Mentalhealthhome.aspx
http://www.nhs.uk/livewell/mentalhealth/Pages/Mentalhealthhome.aspx
https://www.samaritans.org/how-we-can-help/contact-samaritan/
https://www.samaritans.org/how-we-can-help/contact-samaritan/
mailto:jo@samaritans.org
http://www.nhs.uk/conditions/Suicide/Pages/Getting-help.aspx
https://migrant.health/
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Mind 
Tel: 0300 123 3993 
Website: https://www.mind.org.uk/

Priory Group 
Tel: 0800 6911552 
Website: https://www.priorygroup.com/

Psychiatry – UK 
Tel: 0330 1241980 
Website: https://www.psychiatry-uk.com/

Refugee Council 
Website: https://www.refugeecouncil.org.uk/

Traumatic Stress Service – South London and Maudsley 
NHS Foundation Trust 
Tel: 020 322829 69

Kooth (for children and young people) 
Tel: 0845 3307090

https://www.mind.org.uk/
https://www.priorygroup.com/
https://www.psychiatry-uk.com/
https://www.refugeecouncil.org.uk/
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ਮਾਇੰਡ 
ਟੈਲੀ: 0300 123 3993 
ਵੈਬਸਾਈਟ: https://www.mind.org.uk/

ਪ੍ਾਈਓਰੀ ਗਰੁੱ ਪ (Priory Group) 
ਟੈਲੀ: 0800 6911552 
ਵੈਬਸਾਈਟ: https://www.priorygroup.com/

ਸਾਇਕਾਇਅਟ੍ੀ - ਯੂ ਕੇ (Psychiatry – UK) 
ਟੈਲੀ: 0330 1241980 
ਵੈਬਸਾਈਟ: https://www.psychiatry-uk.com/

ਨਰਫ਼ਊਿੀ ਕਾਊਂਨਸਲ (Refugee Council) 
ਵੈਬਸਾਈਟ: https://www.refugeecouncil.org.uk

ਟ੍ਰੋਮੈਨਟਕ ਸਟ੍ੈਸ ਸਰਨਵਸ (Traumatic Stress Service) -ਸਾਊਥ 
ਲੰਡਿ ਐਡਂ ਮੌਓਡਸਲੇ ਐਿ ਐਚ ਐਸ (NHS) ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਿ ਟਰੱਸਟ 
ਟੈਲੀ: 020 322829 69

ਕੂਥ (Kooth) (ਬੱਨਚਆਂ ਅਤੇ ਿੌਿਵਾਿ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ) 
ਟੈਲੀ: 0845 3307090

https://www.mind.org.uk/
https://www.priorygroup.com/
https://www.psychiatry-uk.com/
https://www.refugeecouncil.org.uk/


178

What services 
do I access in an 
emergency?
If you or a family member has an accident or a sudden 
serious illness you should go to your nearest hospital 
with an A&E department which is free for everyone. 

If it is an extreme emergency call 999 and ask for 
an ambulance to transport you to a hospital. This 
service is free of charge and should only be used in an 
emergency. 

If you are able to, you may also make your own way to 
the A&E department. 

Do not use A&E for minor medical problems. 

Once your medical situation has been stabilised in the 
Accident and Emergency department you may need to 
stay in a specialist department of the hospital until you 
have fully recovered and can return home. 

If you are admitted to hospital it is very important 
that you tell your doctor that you have either 
Humanitarian Protection or refugee status so that you do 
not get charged for any part of your hospital stay and 
treatment. 
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ਆਪਾਤਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ 
ਨਕਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ 
ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?
ਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਾਂ ਪਨਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕਰੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹਰੋਇਆ ਹੈ ਿਾਂ 
ਅਚਾਿਕ ਗੰਭੀਰ ਨਬਮਾਰੀ ਹਰੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਏ ਐਡਂ ਈ (A&E) 
ਨਵਭਾਗ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਿਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਵਚ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 
ਇਹ ਨਵਭਾਗ ਸਭ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। 

ਿੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਆਦਾ ਆਪਾਤਕਾਲੀਿ ਸਨਥਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 999 ਿੰੂ ਕਾੱਲ 
ਕਰਰੋ ਅਤੇ ਖੁਦ ਿੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਨਲਿਾਉਣ ਲਈ ਐਬਂੂਲੈਂਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਰੋ। 
ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੁਫ਼ਤ ਨਵਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਿੰੂ ਕੇਵਲ ਆਪਾਤਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 
ਵਰਨਤਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਿ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਏ ਐਡਂ ਈ (A&E) 
ਨਵਭਾਗ ਨਵਚ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਰੋ। 

ਮਾਮੂਲੀ ਨਚਨਕਸਤਕ ਸਮੱਨਸਆਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਏ ਐਡਂ ਈ (A&E) ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਿਾ ਕਰਰੋ। 

ਿਦੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਚਨਕਤਸਕ ਹਾਲਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਐਡਂ ਐਮਰਿੈਂਸੀ 
(Accident and Emergency) ਨਵਭਾਗ ਨਵਚ ਸਨਥਰ ਹਰੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇਕ ਮਾਹਰਾਿਾ ਨਵਭਾਗ ਨਵਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 
ਰਨਹਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਿਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ ਅਤੇ 
ਘਰ ਵਾਪਸ ਿਾਣ ਿਰੋਗੇ ਿਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ। 

ਿੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਨਵਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਨਲਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 
ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਿ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਿੰੂ ਦੱਸਦੇ ਹਰੋ ਨਕ ਤੁਹਾਿੰੂ 
ਨਹਊਮੈਿੀਟੇਰੀਅਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਿ (Humanitarian Protection) ਿਾਂ 
ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਨਮਨਲਆ ਹਰੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਿਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ 
ਨਵਚ ਰਨਹਣ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਿ ਅਤੇ ਇਲਾਿ ਦੇ ਨਹੱਸੇ ਵੱਿੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰੋਈ ਂ
ਪੈਸਾ ਿਹੀਂ ਨਲਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 
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How do I access 
medication from the 
pharmacy?
Your GP may want you to take medicines and will 
write you a prescription. Take your prescription to the 
pharmacy or chemist. 

You can visit NHS Choices to find your local pharmacy: 
www.nhs.uk/Service-Search/Pharmacy/
LocationSearch/10 or ask for advice at your GP 
surgery.

The pharmacist can also give free advice on treating 
minor health problems, such as colds and coughs. 

You can buy some medicines from the pharmacy 
without a prescription, including some painkillers and 
cough medicines however you will have to pay for these 
medicines. 

You may be charged for prescription medicines 
(see next section).

Pharmacy

http://www.nhs.uk/Service-Search/Pharmacy/LocationSearch/10
http://www.nhs.uk/Service-Search/Pharmacy/LocationSearch/10
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ਮੈਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਕਵੇਂ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ?
ਤੁਹਾਡਾ ਿੀ ਪੀ (GP) ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈਆਂ ਿਾਣ 
ਲਈ ਕਨਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਿੰੂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਨਲਖ ਕੇ 
ਦੇਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਿੰੂ ਦਵਾਫਰਰੋਸ਼ ਿਾਂ ਕੈਨਮਸਟ ਦੇ 
ਕਰੋਲ ਲੈ ਿਾਓ। 

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਿਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਿੰੂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਐਿ ਐਚ ਐਸ 
ਚੁਆਇਸਜ਼ (NHS Choices) ਤੇ ਿਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਰੋ: www.nhs.
uk/Service-Search/Pharmacy/LocationSearch/10 ਿਾਂ 
ਆਪਣੀ ਿੀ ਪੀ (GP) ਸਰਿਰੀ ਨਵਖੇ ਸਲਾਹ ਮੰਗਰੋ।

ਦਵਾਫਰਰੋਸ਼ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਨਸਹਤ ਸਮੱਨਸਆਵਾਂ ਨਿਵੇਂ ਨਕ ਜ਼ਕੁਾਮ ਅਤੇ ਖਾਂਸੀ 
ਦੇ ਇਲਾਿ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਸੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਨਬਿਾਂ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਖ੍ੀਦ ਸਕਦੇ ਹਰੋ, 
ਇਿ੍ਹ ਾਂ ਨਵਚ ਕੁਝ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਖਾਂਸੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਿ੍ਹ ਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿਾ ਪੈ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਿੰੂ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿਾ 
ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਦੇਖਰੋ)।

ਫਾਰਮੇਸੀ

http://www.nhs.uk/Service-Search/Pharmacy/LocationSearch/10
http://www.nhs.uk/Service-Search/Pharmacy/LocationSearch/10
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How do I access 
financial support for 
health costs?
Although treatment on the NHS is free at the point of 
delivery, prescriptions, dental treatment, sight tests, wigs 
and fabric supports are not free to everyone in some 
parts of the UK. 

Some people are automatically entitled to free 
prescriptions and dental care including children, 
pregnant women and people receiving certain 
benefits. NHS eye tests are also free for some people 
(for example children or those aged 60 or over). 

If you are no longer receiving benefits but have a low 
income, you can get financial help by filling in an HC1 
form. You will be asked to explain your current sources 
of income and to provide payslips if you have a job. 
You will then get an HC2 certificate which is normally 
valid for one year. The HC2 certificate covers:

• Prescription costs

• Dental costs

• Eye care costs

• Healthcare travel costs

• Wig and fabric supports

HC1 forms are available from your GP surgery, 
Jobcentre Plus, most NHS hospitals and may be 
available from your dentist or optician. You can also get 
an HC1 form by calling 0300 123 0849.

Visit NHS Choices for more information: www.nhs.
uk/NHSEngland/Healthcosts/Pages/nhs-low-
income-scheme.aspx

Prescription costs

Dental costs

Eye care costs

Travel costs

Wig and fabric supports

http://www.nhs.uk/NHSEngland/Healthcosts/Pages/nhs-low-income-scheme.aspx
http://www.nhs.uk/NHSEngland/Healthcosts/Pages/nhs-low-income-scheme.aspx
http://www.nhs.uk/NHSEngland/Healthcosts/Pages/nhs-low-income-scheme.aspx
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ਮੈਂ ਨਸਹਤ ਦੇ ਖਰਨਚਆਂ ਲਈ 
ਨਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਕਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?
ਭਾਵੇਂ ਨਕ ਐਿ ਐਚ ਐਸ (NHS) ਨਵਚ ਪ੍ਦਾਿ ਕਰਿ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਲਾਿ 
ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਾਂ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਲਾਿ, ਨਿਗ੍ਹਾ ਦੀਆਂ 
ਿਾਂਚਾਂ, ਨਵੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਫੈਬਨਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਯੂ ਕੇ (UK) ਦੇ ਕੁੱ ਝ ਨਹੱਨਸਆਂ 
ਨਵਚ ਸਭ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਿਹੀਂ ਹੈ। 

ਕੁਝ ਲਰੋਕ ਸੁਤੇ-ਨਸਧ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ 
ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਿ, ਇਿ੍ਹ ਾਂ ਲਰੋਕਾਂ ਨਵਚ ਬੱਚੇ, 
ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਿੰੂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਲਰੋਕ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਿ। ਐਿ ਐਚ ਐਸ (NHS) ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਿਾਂਚਾਂ ਵੀ 
ਕੁੱ ਝ ਲਰੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹਿ (ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਨਚਆਂ ਲਈ ਅਤੇ 
60 ਿਾਂ ਨਜ਼ਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਲਰੋਕਾਂ ਲਈ)। 

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲਾਭ ਪ੍ਾਪਤ ਿਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਿ 
ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ HC1 ਫਾਰਮ ਿੰੂ ਭਰ ਕੇ ਨਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾ੍ਪਤ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਰੋ। ਤੁਹਾਿੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਿ ਦੇ ਮੌਿੂਦਾ ਸਰਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਨਛਆ 
ਿਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੋਲ ਿੌਕਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਮਦਿ 
ਦੀਆਂ ਸਨਲੱਪਾਂ ਨਦਖਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਿੰੂ HC2 
ਪ੍ਮਾਣਪੱਤਰ ਨਮਲੇਗਾ ਿਰੋ ਨਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵੈਧ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 
HC2 ਪ੍ਮਾਣਪੱਤਰ ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ:

• ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਦੇ ਖਰਚੇ

• ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਲਾਿ ਦੇ ਖਰਚੇ

• ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ

• ਨਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਖਰਚੇ

• ਨਵੱਗ ਅਤੇ ਫੈਬਨਰਕ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ

HC1 ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਿੀ ਪੀ (GP) ਸਰਿਰੀ, ਿਾੱਬਸੈਂਟਰ ਪਲੱਸ, 
ਬਹੁਤੇ ਐਿ ਐਚ ਐਸ (NHS) ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਵਚ ਉਪਲਬੱਧ ਹਿ 
ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕਰੋਲ ਵੀ 
ਉਪਲਬੱਧ ਹਰੋ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਤੁਸੀਂ 0300 123 0849 ਉੱਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰਕੇ 
ਵੀ HC1 ਫਾਰਮ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ।

ਵਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਐਿ ਐਚ ਐਸ ਚੁਆਇਸਜ਼ (NHS Choices) 
ਤੇ ਿਾ ਕੇ ਦੇਖਰੋ: www.nhs.uk/NHSEngland/Healthcosts/
Pages/nhs-low-income-scheme.aspx

ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਦੇ 
ਖਰਚੇ

ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ

ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ

ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਖਰਚੇ

ਨਵੱਗ ਅਤੇ ਫੈਬਨਰਕ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ

http://www.nhs.uk/NHSEngland/Healthcosts/Pages/nhs-low-income-scheme.aspx
http://www.nhs.uk/NHSEngland/Healthcosts/Pages/nhs-low-income-scheme.aspx
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Service Description of service How to access

Dental care Regular check-ups allow your 
dentist to see if you have any 
dental problems and help 
to keep your mouth healthy. 
Your dentist will suggest how 
frequently you should have 
your next check-up based on 
how good your oral health is.

Dental surgeries provide both 
private care and care under 
the NHS. If you are not entitled 
to a HC2 certificate you will 
have to pay for NHS dental 
care. 

You can register at a dental 
surgery as an NHS patient. 
You can find your nearest 
dental surgery at www.nhs.
uk/pages/home.aspx or 
ask the organisation supporting 
you for advice.

If you require urgent dental 
care either:

1) Call your dentist 

2) Call NHS 111

3) If it is an emergency go to 
your nearest hospital with 
an A&E department

Eye care 
services

If you need your eyes tested 
or need new glasses, make an 
appointment to see an optician. 

If you are not entitled to a HC2 
certificate you will have to pay 
for eye sight tests and services.

There are opticians in most 
town centres.

If you require urgent eye care 
either:

1) Call NHS 111

2) If it is an emergency go to 
your nearest hospital 
with an Accident and 
Emergency department. 

http://www.nhs.uk/pages/home.aspx
http://www.nhs.uk/pages/home.aspx
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ਸੇਵਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਨਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਦੰਦਾਂ ਦੀ 
ਦੇਖਭਾਲ

ਨਿਯਮਤ ਿਾਂਚ ਤੁਹਿੰੂ ਦੰਦਾਂ ਦੀ 
ਸਮੱਨਸਆ ਹਰੋਣ ਤੇ ਨਕਸੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ 
ਡਾਕਟਰ ਿੰੂ ਨਮਲਣ ਦੀ ਆਨਗਆ ਨਦੰਦੀ 
ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰ ਹ ਿੰੂ ਨਸਹਤਮੰਦ 
ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ 
ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰ ਹ ਦੀ ਨਸਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 
ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ ਨਕ ਤੁਹਾਿੰੂ 
ਅਗਲੀ ਿਾਂਚ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ।

ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਿਰੀਆਂ, ਨਿੱਿੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਐਿ ਐਚ ਐਸ (NHS) 
ਦੇ ਅਧੀਿ ਦੇਖਭਾਲ, ਦਰੋਵੇਂ ਪ੍ਦਾਿ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਿ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ HC2 
ਪ੍ਮਾਣਪੱਤਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਿਹੀਂ ਹਰੋ ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਿੰੂ ਐਿ ਐਚ ਐਸ (NHS) ਦੰਦਾਂ 
ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿਾ 
ਪਵੇਗਾ। 

ਤੁਸੀਂ ਐਿ ਐਚ ਐਸ (NHS) ਦੇ ਮਰੀਜ਼ 
ਵੱਿੋਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਰਿਰੀ ਨਵਖੇ ਰਨਿਸਟਰ 
ਹਰੋ ਸਕਦੇ ਹਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ 
ਿਜ਼ਦੀਕੀ ਸਰਿਰੀ ਿੰੂ www.nhs.uk/
pages/home.aspx ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ 
ਹਰੋ ਿਾਂ ਉਸ ਸੰਗਠਿ ਿੰੂ ਪੁੱ ਛਰੋ ਿਰੋ ਤੁਹਾਿੰੂ 
ਸਲਾਹ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਰਹਾ ਹੈ।

ਿੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਦੇਖਭਾਲ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿਾਂ ਤਾਂ:

1) ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਿੰੂ ਕਾੱਲ 
ਕਰਰੋ 

2) ਐਿ ਐਚ ਐਸ (NHS) 111 ਿੰੂ 
ਕਾੱਲ ਕਰਰੋ

ਿੇ ਇਹ ਆਪਾਤਕਾਲੀਿ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤਾਂ 
ਏ ਐਡਂ ਈ (A&E) ਨਵਭਾਗ ਿੰੂ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਿਜ਼ਦੀਕੀ 
ਹਸਪਤਾਲ ਨਵਚ ਿਾਓ।

ਅੱਖਾਂ ਦੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ 
ਸੇਵਾਵਾਂ

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਿਾਂਚ 
ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਰੋ ਿਾਂ ਿਵੀਆਂ 
ਐਿਕਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਿ, ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ 
ਡਾਕਟਰ ਿੰੂ ਨਮਲਣ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ 
ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਰੋ। 

ਿੇ ਤੁਸੀਂ HC2 ਪ੍ਮਾਣਪੱਤਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ 
ਿਹੀਂ ਹਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ 
ਦੀ ਿਾਂਚ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਿ 
ਕਰਿਾ ਪਵੇਗਾ।

ਬਹੁਤੇ ਕਸਨਬਆਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਵਚ ਅੱਖਾਂ 
ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮੌਿੂਦ ਹਿ।

ਿੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਦੇਖਭਾਲ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿਾਂ ਤਾਂ

1) ਐਿ ਐਚ ਐਸ (NHS) 111 ਿੰੂ ਕਾੱਲ 
ਕਰਰੋ

2) ਿੇ ਇਹ ਆਪਾਤਕਾਲੀਿ ਸਨਥਤੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਿਜ਼ਦੀਕ ਉਸ 
ਹਸਪਤਾਲ ਨਵਚ ਿਾਓ ਨਿੱਥੇ 
ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਐਡਂ ਐਮਰਿੈਂਸੀ 
(Accident and Emergency) 
ਨਵਭਾਗ ਹੈ 

http://www.nhs.uk/pages/home.aspx
http://www.nhs.uk/pages/home.aspx
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Sexual 
health 
services

Sexual health services are free 
and available to everyone 
regardless of sex, age, ethnic 
origin and sexual orientation.

Sexual health services 
are provided by GPs and 
specialised sexual health 
clinics. You can visit any sexual 
health clinic; it doesn’t have 
to be one in your local area. 
For sexual health services, you 
do not have to give your real 
name or tell staff who your GP 
is if you do not want to. 

You can find your nearest 
sexual health service at www.
nhs.uk/pages/home.aspx 

Maternity 
services

You can access maternity 
services for free care including 
during pregnancy, childbirth 
and postnatal care. 

It is very important that you tell 
your midwife or doctor that 
you have either Humanitarian 
Protection or refugee status so 
that you do not get charged. 

After the birth of your child 
extra support will be given in 
the form of child health visitors. 
These are qualified nurses 
who provide free support and 
advice to new mothers. They 
may come to visit you and your 
baby at your home. 

When you first learn that 
you are pregnant book an 
appointment to see your GP as 
soon as possible and your GP 
will give you the details of NHS 
help and services available.

http://www.nhs.uk/pages/home.aspx
http://www.nhs.uk/pages/home.aspx
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ਨਲੰਗਕ ਨਸਹਤ 
ਸਬੰਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਨਲੰਗਕ ਨਸਹਤ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ 
ਹਿ ਅਤੇ ਨਲੰਗ, ਉਮਰ, ਸਨਭਆਚਾਰਕ 
ਮੂਲ ਅਤੇ ਨਲੰਗਕ ਝੁਕਾਅ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ 
ਨਬਿਾਂ ਸਭ ਲਈ ਉਪਲਬੱਧ ਹਿ।

ਨਲੰਗਕ ਨਸਹਤ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿੀ 
ਪੀਜ਼ (GPs) ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਨਲੰਗਕ 
ਨਸਹਤ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰਵਾਈਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਿ। ਤੁਸੀਂ ਨਲੰਗਕ 
ਨਸਹਤ ਦੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਲੀਨਿਕ ਨਵਚ 
ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਰੋ; ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਹੀਂ ਹੈ ਨਕ ਇਹ 
ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਿਕ ਖੇਤਰ ਵਾਲਾ ਹਰੋਵੇ। 
ਨਲੰਗਕ ਨਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ, ਿੇ ਤੁਸੀਂ 
ਿਹੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ 
ਿਾਮ ਦੱਸਣ ਿਾਂ ਅਮਲੇ ਿੰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਿੀ 
ਪੀ (GP) ਕੌਣ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ 
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿਹੀਂ ਹੈ। 

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ਦੀਕੀ ਨਲੰਗਕ ਨਸਹਤ 
ਸੇਵਾ ਿੰੂ ਇੱਥੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਰੋ www.nhs.
uk/pages/home.aspx 

ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਅਵਸਥਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਿਮ 
ਅਤੇ ਿਿਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਸਮੇਤ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪ੍ਸੂਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ। 

ਆਪਣੀ ਦਾਈ ਿਾਂ ਡਾਕਟਰ ਿੰੂ 
ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਿ ਹੈ ਨਕ 
ਤੁਹਾਿੰੂ ਨਹਊਮੈਿੀਟੇਰੀਅਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਿ 
(Humanitarian Protection) ਿਾਂ 
ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਨਮਨਲਆ ਹਰੋਇਆ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਿਹੀਂ ਲਏ ਿਾਂਦੇ 
ਹਿ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਿਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ 
ਦੀ ਨਸਹਤ ਦੇ ਨਵਨਜ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨਵਚ 
ਤੁਹਾਿੰੂ ਅਨਤਨਰਕਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨਦੱਤੀ 
ਿਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਵਨਜ਼ਟਰ ਪਾਤਰਤਾ 
ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਸਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਿ ਿਰੋ ਿਵੀਆਂ 
ਮਾਵਾਂ ਿੰੂ ਮੁਫ਼ਤ ਨਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ 
ਸਲਾਹ ਪ੍ਦਾਿ ਕਰਦੀਆਂ ਹਿ। ਉਹ 
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੁਹਾਿੰੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿੰੂ 
ਨਮਲਣ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ। 

ਿਦੋਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਪਨਹਲੀ ਵਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ 
ਹੈ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ 
ਨਿੰਿੀ ਿਲਦੀ ਹਰੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਿੀ ਪੀ 
(GP) ਿੰੂ ਨਮਲਣ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ 
ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿੀ ਪੀ (GP) ਤੁਹਾਿੰੂ 
ਉਪਲਬੱਧ ਐਿ ਐਚ ਐਸ (NHS) 
ਮਦਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਵੇਗਾ।

http://www.nhs.uk/pages/home.aspx
http://www.nhs.uk/pages/home.aspx
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Mental 
health

Mental health services in 
England deal with a wide 
range of issues including 
depression, anxiety and post 
traumatic stress disorder. There 
are services for children, young 
people and adults including 
older adults. 

How and what services 
are available in each area 
may differ. 

Your GP will be able to provide 
information on what services 
are available in your area. You 
can also look on NHS Choices: 
https://www.nhs.uk/
pages/home.aspx

You can access NHS mental 
health services for free. 

There are a number of ways 
to access support for mental 
health problems. 

You can make an appointment 
with your GP and ask them to  
refer you or a child  to a mental 
health service.

There may be local mental 
health services provided by 
the voluntary sector, either 
ask your GP or look on NHS 
Choices for what is available in 
your area.   

If you are an adult with 
depression or anxiety, your 
local Improving Access to 
Psychological Therapies 
services may allow you to refer 
yourself without seeing your 
GP. Look on NHS Choices to 
see what is available in your 
area:

www.nhs.uk/pages/
home.aspx

If you are dealing with a 
mental health crisis, you can: 

1) Look on NHS Choices for 
crisis services in your area

2) Contact NHS 111

3)  You could go to your 
nearest hospital with an 
A&E department

https://www.nhs.uk/pages/home.aspx
https://www.nhs.uk/pages/home.aspx
http://www.nhs.uk/pages/home.aspx
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ਮਾਨਨਸਕ 
ਨਸਹਤ

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਵਚ ਮਾਿਨਸਕ ਨਸਹਤ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਈ ਂਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱ ਨਦਆਂ ਿਾਲ 
ਨਸੱਝਦੀਆਂ ਹਿ ਨਿਿ੍ਹ ਾਂ ਨਵਚ ਅਵਸਾਦ, 
ਨਚੰਤਾ ਅਤੇ ਸਦਮਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ 
ਤਣਾਅ ਦਾ ਨਵਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ। ਵਡੇਰੀ 
ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਸਮੇਤ ਬੱਨਚਆਂ, 
ਿੌਿਵਾਿਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਉਪਲਬੱਧ ਹਿ। 

ਹਰ ਖੇਤਰ ਨਵਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਕਵੇਂ ਅਤੇ 
ਨਕਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬੱਧ ਹਿ ਇਹ 
ਵੱਖਰੋ-ਵੱਖਰਾ ਹਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡਾ ਿੀ ਪੀ (GP) ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਸ 
ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਦਾਿ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਨਵਚ ਨਕਹੜੀਆ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬੱਧ ਹਿ। ਤੁਸੀਂ ਐਿ ਐਚ 
ਐਸ ਚੁਆਇਸਜ਼ (NHS Choices) ਤੇ 
ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਰੋ: https://www.nhs.
uk/pages/home.aspx

ਤੁਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਨਵਚ ਐਿ ਐਚ ਐਸ 
(NHS) ਦੀਆਂ ਮਾਿਨਸਕ ਨਸਹਤ ਦੀਆਂ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਿ ਨਿਿ੍ਹ ਾਂ 
ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਦਮਾਗੀ ਨਸਹਤ ਦੀਆਂ 
ਸਮੱਨਸਆਵਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ। 

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿੀ ਪੀ (GP) ਦੇ ਿਾਲ 
ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ 
ਅਤੇ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਿੰੂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿੰੂ 
ਮਾਿਨਸਕ ਨਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰੋਲ ਿਾਣ 
ਲਈ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਨਹ ਸਕਦੇ 
ਹਰੋ।

ਹਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਸਵੈਸੇਵੀ ਖੇਤਰ 
ਦੁਆਰਾ ਮਾਿਨਸਕ ਨਸਹਤ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਪ੍ਦਾਿ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾ ਰਹੀਆਂ ਹਰੋਣ ਿਾਂ 
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਿੀ ਪੀ (GP) ਿੰੂ ਪੁੱ ਛਰੋ ਿਾਂ 
ਐਿ ਐਚ ਐਸ ਚੁਆਇਸਜ਼ (NHS 
Choices) ਤੇ ਦੇਖਰੋ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 
ਨਵਚ ਕੀ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ।   

ਿੇ ਤੁਸੀ ਅਵਸਾਦ ਿਾਂ ਨਚੰਤਾ ਿਾਲ ਗ੍ਸਤ 
ਇਕ ਬਾਲਗ ਹਰੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਥਾਿਕ 
ਇੰਪਰੂਨਵੰਗ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਸਾਈਕਲਰੋਨਿਕਲ 
ਥੈਰੇਪੀਜ਼ (Improving Access to 
Psychological Therapies) ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਨਬਿਾਂ ਿੀ ਪੀ (GP) ਿੰੂ ਨਮਨਲਆਂ ਤੁਹਾਿੰੂ 
ਖੁਦ ਿੰੂ ਨਦਖਾਉਣ ਦੀ ਆਨਗਆ ਦੇ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ। ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਨਵਚ ਕੀ 
ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ ਇਹ ਿਾਣਿ ਲਈ ਐਿ 
ਐਚ ਚੁਆਇਸਜ਼ (NHS Choices) 
ਦੇਖਰੋ:

www.nhs.uk/pages/home.aspx

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਿਨਸਕ ਨਸਹਤ ਆਪਦਾ ਿਾਲ 
ਨਸੱਝ ਰਹੇ ਹਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ: 

1) ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਨਵਚ ਆਪਦਾ 
ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਐਿ 
ਐਚ ਐਸ ਚੁਆਇਸਜ਼ (NHS 
Choices) ਦੇਖਰੋ

2) ਐਿ ਐਚ ਐਸ (NHS) 111 
ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਰੋ

3)  ਤੁਸੀਂ ਏ ਐਡਂ ਈ (A&E) 
ਨਵਭਾਗ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਿਜ਼ਦੀਕੀ 
ਹਸਪਤਾਲ ਨਵਚ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਰੋ

https://www.nhs.uk/pages/home.aspx
https://www.nhs.uk/pages/home.aspx
http://www.nhs.uk/pages/home.aspx
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Drugs, 
alcohol 
and 
smoking

It is illegal to:

• Buy alcohol when under 
18, or sell alcohol to 
anyone under 18

• Sell tobacco products to 
anyone under 18

• Smoke in an indoors 
public place or 
workplace

• Drive or sit in the driving 
seat of a vehicle when 
you have been drinking 
alcohol or taking 
illegal drugs and some 
prescribed medicines

• Possess or sell some 
drugs

There are many organisations 
that can give you confidential, 
non-judgemental advice on 
reducing or stopping the use of 
alcohol, nicotine or drugs. 

You can visit your GP or 
pharmacy for further support 
and information. 
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ਨਸ਼ੇ, 
ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ 
ਨਸਗਰਟਨੋਸ਼ੀ

ਇਹ ਗੈਰਕਾਿੰੂਿੀ ਹੈ:

• 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਨਵਚ ਸ਼ਰਾਬ 
ਖ੍ੀਦਣਾ, ਿਾਂ ਨਕਸੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ 
ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਿੰੂ ਸ਼ਰਾਬ 
ਵੇਚਣਾ

• ਨਕਸੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਿੰੂ 
ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣਾ

• ਿਿਤਕ ਥਾਵਾਂ ਿਾਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 
ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਨਸਗਰਟਿੋਸ਼ੀ

• ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੇ ਹਰੋ ਿਾਂ 
ਗੈਰਕਾਿੰੂਿੀ ਿਸ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਰੋ 
ਿਾਂ ਕੁਝ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ 
ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਰੋ ਉਸ 
ਸਮੇਂ ਵਾਹਿ ਚਲਾਉਣਾ ਿਾਂ 
ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਣਾ।

• ਕੁਝ ਿਨਸ਼ਆਂ ਦੀਆਂ ਨਕਸਮਾਂ ਿੰੂ ਰੱਖਣਾ 
ਿਾਂ ਵੇਚਣਾ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਿ 
ਿਰੋ ਤੁਹਾਿੰੂ ਗਰੋਪਿੀਯ, ਗੈਰ-ਨਿਰਣਾਇਕ 
ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ ਨਕ ਸ਼ਰਾਬ, 
ਨਿਕਰੋਟੀਿ ਿਾਂ ਿਨਸ਼ਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੰੂ 
ਨਕਵੇਂ ਘਟਾਉਣਾ ਿਾਂ ਰਰੋਕਣਾ ਹੈ। 

ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਿਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿੀ ਪੀ (GP) ਿਾਂ 
ਫਾਰਮੇਸੀ ਨਵਚ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਰੋ। 
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Summary
A General Practitioner (GP) is the first doctor you will 
usually visit when accessing healthcare – you should 
register with a GP as soon as possible

If someone is seriously ill or injured and their life is at risk 
call 999

If you urgently need medical help or advice but it’s not a 
life threatening situation call NHS 111 

As a refugee, you will be able to access National Health 
Services including GPs, hospitals and maternity services 
without charge
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ਸਾਰ
ਿਿਰਲ ਪ੍ੈਕਟੀਸ਼ਿਰ (ਿੀ ਪੀ) (General Practitioner, GP) 
ਉਹ ਪਨਹਲਾ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਨਿਸ ਕਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਨਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ 
ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ ਿਾਂਦੇ ਹਰੋ - ਤੁਹਾਿੰੂ ਨਿੰਿੀ ਿਲਦੀ ਹਰੋ ਸਕੇ ਿੀ 
ਪੀ (GP) ਦੇ ਕਰੋਲ ਖੁਦ ਿੰੂ ਰਨਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਿੇ ਕਰੋਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਿਾਲ ਨਬਮਾਰ ਿਾਂ ਚਰੋਨਟਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਿ੍ਹ ਾਂ 
ਦਾ ਿੀਵਿ ਖਤਰੇ ਨਵਚ ਹੈ ਤਾਂ 999 ਿੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰਰੋ

ਿੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਤੁਰੰਤ ਨਚਨਕਸਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਂ ਸਲਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 
ਪਰ ਇਹ ਿੀਵਿ ਖਤਰੇ ਨਵਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਿਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ 
ਐਿ ਐਚ ਐਸ (NHS) ਿੰੂ 111 ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰਰੋ 

ਇਕ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿੀ ਪੀਜ਼ (GPs), ਹਸਪਤਾਲਾਂ 
ਅਤੇ ਪ੍ਸੂਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਿੈਸ਼ਿਲ ਹੈਲਥ ਸਰਨਵਸ (National 
Health Services) ਦੀ ਨਬਿਾਂ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਰੋਗੇ।
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Chapter 9
Contacts 
and Further 
Information
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ਪਾਠ 9
ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ 
ਅਗਲੇਰੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ
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Emergency contact 
details
Emergency services
Call 999 and ask for the police, an ambulance or the 
fire service

National Grid
If you smell gas in or near your home, call 0800 111 
999

Other useful contacts 
and information
Police
To report crime and other concerns that do not require 
an emergency response, please call 101

Website for England: www.police.uk 

Healthcare
If you urgently need medical help or advice but it’s not 
a life-threatening situation, you can contact:

• NHS England  
Website: www.nhs.uk
Tel: 111

http://www.police.uk
http://www.nhs.uk
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ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ
ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ
999 ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰਰੋ ਅਤੇ ਪਨੁਲਸ, ਐਬਂੁਲੈਂਸ ਿਾਂ ਅਗਿੀਸ਼ਮਿ ਦਸਤੇ ਦੀ 
ਮੰਗ ਕਰਰੋ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਗ੍ਰਡ
ਿੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਵਚ ਿਾਂ ਘਰ ਦੇ ਿਜ਼ਦੀਕ ਗੈਸ ਦੀ ਗੰਧ ਆ 
ਰਹੀ ਹੈ, 0800 111 999 ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰਰੋ

ਹੋਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪੁਨਲਸ
ਨਕਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਿਾਂ ਹਰੋਰ ਨਚੰਤਾਵਾਂ ਨਿਿ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਤਕਾਲੀਿ 
ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਦੀ ਸੂਚਿਾ ਦੇਣ ਲਈ 101 
ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰਰੋ

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ: www.police.uk 

ਨਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ
ਿੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਤੁਰੰਤ ਨਚਨਕਤਸਕ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਂ ਸਲਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ 
ਇਹ ਿੀਵਿ ਿੰੂ ਖਤਰੇ ਨਵਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਿਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ 
ਇੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

• ਐਨ ਐਚ ਐਸ (NHS)  
ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੈਬਸਾਈਟ: www.nhs.uk
ਟੈਲੀ: 111

http://www.police.uk
http://www.nhs.uk
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For less urgent health needs, contact your GP or local 
pharmacist.

• Doctors of the World 
Provides help to register with a GP and access 
healthcare  
Website: www.doctorsoftheworld.org.uk
Email: clinic@doctorsoftheworld.org.uk
Tel: 0808 1647 686

• Freedom from Torture
Medical and social care, practical assistance and 
psychological and physical therapy for survivors of 
torture 
Website: www.freedomfromtorture.org 

• Helen Bamber Foundation 
Medical and social care, practical assistance and 
psychological and physical therapy for survivors of 
torture 
Website: www.helenbamber.org 

Emotional support
• Samaritans

Support for those in emotional distress or struggling 
to cope 
Website: www.samaritans.org
Email: jo@samaritans.org 
Tel: 116 123

http://www.doctorsoftheworld.org.uk
mailto:clinic@doctorsoftheworld.org.uk
http://www.freedomfromtorture.org
http://www.helenbamber.org
http://www.samaritans.org
mailto:jo@samaritans.org
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ਨਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਿੀ ਪੀ (GP) ਿਾਂ 
ਸਥਾਿਕ ਦਵਾਫਰਰੋਸ਼ ਦੇ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਰੋ।

• ਡਾਕਟਰਜ਼ ਆਫ਼ ਦੀ ਵਰਲਡ (Doctors of the World) 
ਇਕ ਿੀ ਪੀ (GP) ਦੇ ਕਰੋਲ ਰਨਿਸਟਰ ਹਰੋਣ ਅਤੇ ਨਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਦਾਿ ਕਰਦੀ ਹੈ  
ਵੈਬਸਾਈਟ: www.doctorsoftheworld.org.uk
ਈਮੇਲ: clinic@doctorsoftheworld.org.uk
ਟੈਲੀ: 0808 1647 686

• ਫ੍ਰੀਡਮ ਫਰਾਮ ਟਾਰਚਰ (Freedom from Torture)
ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਪੀਨੜ੍ਹਤਾਂ ਲਈ ਨਚਨਕਤਸਕ ਅਤੇ ਸਮਾਿਕ ਦੇਖਭਾਲ, 
ਅਨਭਆਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਿੋਨਵਨਗਆਿਕ ਅਤੇ ਨਫਜ਼ੀਕਲ 
ਥੈਰੇਪੀ ਵੈਬਸਾਈਟ: www.freedomfromtorture.org 

• ਹੈਲਨ ਬੈਮਬਰ ਫਾਊਡੇਸ਼ਨ (Helen Bamber Foundation) 
ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਪੀਨੜ੍ਹਤਾਂ ਲਈ ਨਚਨਕਤਸਕ ਅਤੇ ਸਮਾਿਕ ਦੇਖਭਾਲ, 
ਅਨਭਆਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਿੋਨਵਨਗਆਿਕ ਅਤੇ ਨਫਜ਼ੀਕਲ 
ਥੈਰੇਪੀ ਵੈਬਸਾਈਟ: www.helenbamber.org 

ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ
• ਸਮਾਰੀਟਨਜ਼ (Samaritans)

ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਲਰੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰੋ ਭਾਵਿਾਤਮਕ ਤਣਾਅ ਨਵਚ ਹਿ ਿਾਂ 
ਇਸਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਿ ਲਈ ਿੂਝ ਰਹੇ ਹਿ 
ਵੈਬਸਾਈਟ: www.samaritans.org
ਈਮੇਲ: jo@samaritans.org 
ਟੈਲੀ: 116123

http://www.doctorsoftheworld.org.uk
mailto:clinic@doctorsoftheworld.org.uk
http://www.freedomfromtorture.org
http://www.helenbamber.org
http://www.samaritans.org
mailto:jo@samaritans.org
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Refugee agencies and charities
• UNHCR UK

Website: www.unhcr.org.uk 
Tel: 0203 761 9500
Email: gbrlo@unhcr.org 

• Refugee Action 
Website: www.refugee-action.org.uk

• Refugee Council 
Website: www.refugeecouncil.org.uk

• British Red Cross 
Advice and support for family tracing and reunion 
Website: www.redcross.org.uk/What-we-
do/Refugee-support/Our-services-for-
refugees 

https://www.unhcr.org/uk/
mailto:gbrlo@unhcr.org
http://www.refugee-action.org.uk
https://www.refugeecouncil.org.uk/
http://www.redcross.org.uk/What-we-do/Refugee-support/Our-services-for-refugees
http://www.redcross.org.uk/What-we-do/Refugee-support/Our-services-for-refugees
http://www.redcross.org.uk/What-we-do/Refugee-support/Our-services-for-refugees
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ਨਰਫ਼ਊਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਚੈਨਰਟੀਆਂ
• UNHCR UK

ਵੈਬਸਾਈਟ: www.unhcr.org.uk 
ਟੈਲੀ: 0203 761 9500
ਈਮੇਲ: gbrlo@unhcr.org 

• ਨਰਫ਼ਊਜੀ ਐਕਸ਼ਨ (Refugee Action) 
ਵੈਬਸਾਈਟ: www.refugee-action.org.uk

• ਨਰਫ਼ਊਜੀ ਕਾਊਂਨਸਲ (Refugee Council) 
ਵੈਬਸਾਈਟ: https://www.refugeecouncil.org.uk

• ਨਬ੍ਰਨਟਸ਼ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ (British Red Cross) 
ਪਨਰਵਾਰ ਿੰੂ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਹਰੋਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਅਤੇ 
ਸਹਾਇਤਾ 
ਵੈਬਸਾਈਟ: www.redcross.org.uk/What-we-do/
Refugee-support/Our-services-for-refugees 

https://www.unhcr.org/uk/
mailto:gbrlo@unhcr.org
http://www.refugee-action.org.uk
https://www.refugeecouncil.org.uk/
http://www.redcross.org.uk/What-we-do/Refugee-support/Our-services-for-refugees
http://www.redcross.org.uk/What-we-do/Refugee-support/Our-services-for-refugees
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Education and employment
• National Careers Service 

Information, advice and guidance to help you 
make decisions on learning, training and work 
opportunities 
Website: www.nationalcareersservice.direct.
gov.uk 
Tel: 0800 100 900

• ACAS (Advisory, Conciliation and Arbitration 
Service) 
Advice on employment law in Great Britain 
(Scotland, Wales and England) 
Website: www.acas.org.uk
Tel: 0300 123 1100

• Modern Slavery Helpline
Website: www.modernslaveryhelpline.org/
Tel: 0330 0552 2200 

Equality
• Equality Advisory Service 

Advice and assistance on issues relating to equality 
and human rights  
Website: www.equalityadvisoryservice.com 
Tel: 0808 800 0082

http://www.nationalcareersservice.direct.gov.uk
http://www.nationalcareersservice.direct.gov.uk
http://www.acas.org.uk
http://www.modernslaveryhelpline.org/
http://www.equalityadvisoryservice.com
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ਨਸੱਨਖਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
• ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੀਅਰ ਸਰਨਵਸ 

(National Careers Service)ਪੜ੍ਹਾਈ, ਨਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ 
ਮਨੌਕਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਿਾਣਕਾਰੀ, ਸਲਾਹ 
ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਿ 
ਵੈਬਸਾਈਟ: www.nationalcareersservice.direct.gov.uk 
ਟੈਲੀ: 0800 100 900

• ਏ ਸੀ ਏ ਐਸ (ACAS) (ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸਨਹਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 
ਆਰਨਬਟ੍ਰਸ਼ੇਨ ਦੀ ਸੇਵਾ) 
ਗ੍ੇਟ ਨਬਟ੍ੇਿ (ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਵੇਲਜ਼ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ) ਨਵਚ ਰੁਜ਼ਕਾਰ ਦੇ 
ਕਾਿੰੂਿ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ 
ਵੈਬਸਾਈਟ: www.acas.org.uk
ਟੈਲੀ: 0300 123 1100

• ਮਾਡਰਨ ਸਲੇਵਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (Modern Slavery 
Helpline)
ਵੈਬਸਾਇਟ: www.modernslaveryhelpline.org/
ਟੈਲੀ: 0330 0552 2200 

ਬਰਾਬਰੀ
• ਇਕੁਐਲਟੀ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸਰਨਵਸ 

(Equality Advisory Service) ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਮਿੱੁਖੀ 
ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਿਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱ ਨਦਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ  
ਵੈਬਸਾਈਟ: www.equalityadvisoryservice.com  
ਟੈਲੀ: 0808 800 0082

http://www.nationalcareersservice.direct.gov.uk
http://www.acas.org.uk
http://www.modernslaveryhelpline.org/
http://www.equalityadvisoryservice.com
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Domestic violence 
• England Domestic Violence Helpline 

Website: www. 
nationaldomesticviolencehelpline.org.uk  
Tel: 0808 2000 247

• National Centre for Domestic Violence 
Website: www.ncdv.org.uk  
Tel: 0800 970 2070

• Men’s Advice Line 
Website: www.mensadviceline.org.uk  
Tel: 0808 801 0327

Sexual violence
• Rape Crisis England 

Information and advice for those who are 
experiencing or have experienced sexual violence 
in the past 
Website: www.rapecrisis.org.uk
Tel: 0808 802 9999

• Survivors UK 
Help for men who have experienced sexual 
violence 
Website: www.survivorsuk.org
Tel: 020 3598 3898 
Text: 020 3322 1860 

http://nationaldomesticviolencehelpline.org.uk
http://www.ncdv.org.uk
http://www.mensadviceline.org.uk
http://www.rapecrisis.org.uk
http://www.survivorsuk.org
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ਘਰੇਲੂ ਨਹੰਸਾ 
• ਇੰਗਲੈਂਡ ਡੋਮੈਸਨਟਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (England 

Domestic Violence Helpline) 
ਵੈਬਸਾਈਟ: www. nationaldomesticviolencehelpline.
org.uk  
ਟੈਲੀ: 0808 2000 247

• ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡੋਮੈਸਨਟਕ ਵਾਇਲੈਂਸ (National Centre 
for Domestic Violence) 
ਵੈਬਸਾਈਟ: www.ncdv.org.uk  
ਟੈਲੀ: 0800 970 2070

• ਮੈਨ'ਜ਼ ਅਡਵਾਇਸ ਲਾਇਨ (Men’s Advice Line) 
ਵੈਬਸਾਈਟ: www.mensadviceline.org.uk  
ਟੈਲੀ: 0808 801 0327

ਨਲੰਗੀ ਨਹੰਸਾ
• ਰੇਪ ਕ੍ਰਾਈਨਸਸ ਇੰਗਲੈਂਡ (Rape Crisis England) 

ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਲਰੋਕਾਂ ਲਈ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ, ਿਰੋ ਨਲੰਗਕ ਨਹੰਸਾ ਦਾ 
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿ ਿਾਂ ਨਿਿ੍ਹ ਾਂ ਿੇ ਭੂਤਕਾਲ ਨਵਚ ਇਸਦਾ 
ਤਜ਼ਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹ ੈ
ਵੈਬਸਾਈਟ: www.rapecrisis.org.uk
ਟੈਲੀ: 0808 802 9999

• ਸਰਵਾਈਵਰਜ਼ ਯੂ ਕੇ (Survivors UK) 
ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਿਿ੍ਹ ਾਂ ਿੇ ਨਲੰਗੀ ਨਹੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 
ਕੀਤਾ ਹ ੈ
ਵੈਬਸਾਈਟ: www.survivorsuk.org
ਟੈਲੀ: 020 3598 3898 
ਟੈਕਸਟ: 020 3322 1860 

http://nationaldomesticviolencehelpline.org.uk
http://nationaldomesticviolencehelpline.org.uk
http://www.ncdv.org.uk
http://www.mensadviceline.org.uk
http://www.rapecrisis.org.uk
http://www.survivorsuk.org
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Forced marriage
• Karma Nirvana 

Support for victims and survivors of forced marriage 
and honour based abuse 
Website: www.karmanirvana.org.uk
Tel: 0800 5999 247

• Forced Marriage Unit 
UK government helpline providing advice and 
support to victims of forced marriage. 
Email: fmu@fco.gov.uk 
Tel: 020 7008 0151 

Children
• National Society for the Prevention of 

Cruelty to Children  
Website: www.nspcc.org.uk
Tel: 0808 800 5000 

• Childline 
Website: www.childline.org.uk
Tel: 0800 1111

LGBT
• Broken Rainbow (for lesbian, gay, bisexual 

and transgender people)
Website: www.brokenrainbow.org.uk
Tel: 0845 2604 460

http://www.karmanirvana.org.uk
mailto:fmu@fco.gov.uk
http://www.nspcc.org.uk
http://www.childline.org.uk
http://www.brokenrainbow.org.uk
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ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੇ ਨਵਆਹ
• ਕਰਮਾ ਨਨਰਵਾਣਾ 

ਿਬਰੀ ਨਵਆਹ ਅਤੇ ਮਾਣ ਅਧਾਨਰਤ ਦੁਰਨਵਹਾਰ ਦੇ ਪੀਨੜ੍ਹਤਾਂ ਅਤੇ 
ਪ੍ਭਾਵਤ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ 
ਵੈਬਾਇਟ: www.karmanirvana.org.uk
ਟੈਲੀ: 0800 5999 247

• ਫੋਰਸਡ ਮਨੈਰਜ ਯੂਨਨਟ (Forced Marriage Unit)ਯੂ ਕ ੇ
(UK) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਿ ਿਰੋ ਿਬਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵਆਹਾਂ ਦੇ 
ਪੀਨੜ੍ਹਤਾਂ ਿੰੂ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਦਾਿ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਈਮੇਲ: fmu@fco.gov.uk 
ਟੈਲੀ: 020 7008 0151 

ਬੱਨਚਆਂ ਲਈ
• ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਨਦ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰੁਐਨਲਟੀ ਟੂ 

ਨਚਲਡਰਨ (National Society for the Prevention of 
Cruelty to Children)  
ਵੈਬਸਾਈਟ: www.nspcc.org.uk
ਟੈਲੀ: 0808 800 5000 

• ਚਾਇਲਡਲਾਈਨ (Childline) 
ਵੈਬਸਾਈਟ: www.childline.org.uk
ਟੈਲੀ: 0800 1111

ਐਲ ਜੀ ਬੀ ਟੀ (LGBT)
• ਬ੍ਰੋਕਨ ਰੇਨਬੋ (Broken Rainbow) (ਸਮਨਲੰਗੀ ਔਰਤਾਂ, 

ਸਮਨਲੰਗੀ ਮਰਦਾਂ, ਦੋ-ਨਲੰਗੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ)
ਵੈਬਸਾਈਟ: www.brokenrainbow.org.uk
ਟੈਲੀ: 0845 2604 460

http://www.karmanirvana.org.uk
mailto:fmu@fco.gov.uk
http://www.nspcc.org.uk
http://www.childline.org.uk
http://www.brokenrainbow.org.uk
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General information and advice
• Migrant Help 

Advice and support for migrants in the UK 
www.migranthelpuk.org 
0808 8010 503

• GOV.UK  
The UK government website, where you can 
find further details on topics included within this 
guide, such as benefits, taxes and your rights and 
responsibilities: www.gov.uk 

• Education UK 
Information about the UK’s weather, food and drink, 
language, clothing, religion and more:  
www.educationuk.org/global/sub/
welcome-to-the-uk/ 

• Expat Arrivals 
Information on life in the UK for global expats 
www.expatarrivals.com/the-united-
kingdom/culture-shock-in-the-united-
kingdom

• Citizen Advice 
Free, independent, confidential and impartial 
advice on your rights and responsibilities  

Website for England:  
www.citizensadvice.org.uk 
Tel for England: 0344 111 444

http://www.migranthelpuk.org
http://www.gov.uk
http://www.educationuk.org/global/sub/welcome-to-the-uk/
http://www.educationuk.org/global/sub/welcome-to-the-uk/
http://www.expatarrivals.com/the-united-kingdom/culture-shock-in-the-united-kingdom
http://www.expatarrivals.com/the-united-kingdom/culture-shock-in-the-united-kingdom
http://www.expatarrivals.com/the-united-kingdom/culture-shock-in-the-united-kingdom
http://www.citizensadvice.org.uk
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ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ
• ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈਲਪ (Migrant Help) 

ਯੂ ਕੇ (UK) ਨਵਚਲੇ ਪ੍ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ 
www.migranthelpuk.org 
0808 8010 503

• GOV.UK  
ਯੂ ਕੇ (UK) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾ ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਵਨਸ਼ਆਂ ਨਿਵੇਂ ਨਕ ਲਾਭਾਂ, ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹਰੋਰ ਵੇਰਵੇ ਿਾਣ ਸਕਦੇ 
ਹਰੋ: www.gov.uk 

• ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਯੂ ਕੇ (Education UK) 
ਯੂ ਕੇ (UK) ਦੇ ਮੌਸਮ, ਭਰੋਿਿ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ, 
ਪਨਹਰਾਵੇ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਹਰੋਰ ਨਵਨਸ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਰੋ:  
www.educationuk.org/global/sub/welcome-to-the-uk/ 

• ਐਕਸਪੈਟ ਅਰਾਈਵਲਜ਼ (Expat Arrivals) 
ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਵਸ਼ਵ ਦੇ ਲਰੋਕਾਂ ਲਈ ਯੂ ਕੇ (UK) ਨਵਚਲੀ ਨਜ਼ੰਦਗੀ 
ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ 
www.expatarrivals.com/the-united-kingdom/culture-
shock-in-the-united-kingdom

• ਨਸਟੀਜ਼ਨ ਅਡਵਾਈਸ (Citizen Advice) 
ਤੁਹਾਡੇ ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁਫ਼ਤ, ਆਜ਼ਾਦਾਿਾ, 
ਗਰੋਪਿੀਯ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸਲਾਹ  

ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ:  
www.citizensadvice.org.uk 
ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਟੈਲੀ: 0344 111 444

http://www.migranthelpuk.org
http://www.gov.uk
http://www.educationuk.org/global/sub/welcome-to-the-uk/
http://www.expatarrivals.com/the-united-kingdom/culture-shock-in-the-united-kingdom
http://www.expatarrivals.com/the-united-kingdom/culture-shock-in-the-united-kingdom
http://www.citizensadvice.org.uk
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