
یکباره پولم تمام شد
از دست دادن شغل/کاهش ساعات	 
از دست دادن پول/مخارج غیرمنتظره	 
بالیای طبیعی )مثل سیل یا آتش سوزی(	 
از هم پاشیدن رابطه	 
قطع دریافت پول )مثل مشکل پزشکی(	 
تحریم - گزینه 5 مالحظه شود	 

گزینه های روبرو مالحظه شود

 منتظر دریافت نوعی مزایا هستم
کمک هزینه/صدور رأی پرونده

تقاضای جدیدی برای مزایا مطرح کردم	 
پرداخت مزایا به تأخیر افتاده است	 
منتظر صدور رأی برای دریافت مزایا هستم	 

گزینه های روبرو مالحظه شود

 پول من به اندازه کافی
جوابگو نیست

انتخاب بین مواد غذایی/سوخت/شارژ خط تلفن همراه	 
درآمد کم یا قرارداد کاری آزاد )بدون تعیین تعداد ساعات کار(	 
 پایین بودن »غرامت دستمزد ایام بیماری«	 

)Statutory Sick Pay( برای پوشش دادن هزینه ها
عدم اطمینان از داشتن صالحیت برای دریافت پشتیبانی	 
تغییر در شرایط )مثالً تولد نوزاد/عزاداری/بیماری/ترک همسر(	 

گزینه روبرو مالحظه شود

بدهی دارم
بدهی های عقب افتادۀ اجاره بها یا مالیات شورای شهر	 
گاز یا برق	 
کارت های اعتباری یا فروشگاهی	 
وام های شخصی یا اضافه برداشت از حساب	 
بدهی به دوستان یا خانواده	 
بازپرداخت مزایا	 

3گزینه روبرو مالحظه شود
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مرحله 2: چه گزینه هایی وجود دارد؟ مرحله 1: چه مشکلی وجود دارد؟

صندوق رفاه اسکاتلند  1 
 )Scottish Welfare Fund(

افراد کم درآمد ممکن است بتوانند از اعانۀ شرایط بحرانی که 
شورای شهر ارائه می کند بهره مند شوند. 

این مبلغی است که به شما در مقابله با شرایط اضطراری یا 
بالیای طبیعی، یا مشکالتی که درپی مخارج غیرمنتظره بوجود 
می آید، کمک می کند. اعانۀ شرایط بحرانی نیاز به بازپرداخت 

ندارد )وام نیست(. 

درآمدتان را به حداکثر برسانید  2
کلیه کسانی که از لحاظ مالی در مضیقه هستند می توانند 

بخواهند که بررسی مزایا برایشان انجام شود و برای بهره مندی 
از مشاوره رایگان و محرمانه، با یک مشاور صحبت کنند. 

با بررسی مزایا می توان اطمینان یافت که از کلیه مبالغی 
که مستحق دریافت آنها هستید برخوردار باشید، باالخص 
اگر اخیراً تغییری در شرایط شما رخ داده است. صحبت 

کردن با مشاور می تواند به شما در یافتن خدمات ارزان تر 
برای چیزهایی مثل گاز و برق کمک کند و اطمینان یابید 

که فرصت های موجود برای چیزهایی مثل کمک هزینۀ لباس 
مدرسه یا غذاهای رایگان مدرسه را از دست ندهید. 

مشاوره در بدهی ها  3
بدهی برای هرکسی ممکن است پیش بیاید. مشاوره و پشتیبانی 

رایگان می تواند به شما در یافتن راه هایی برای مدیریت بدهی ها 
و کاهش پرداخت های هر ماه کمک کند. 

پیش پرداخت مزایا  4
اگر تقاضای جدیدی برای مزایا مطرح کرده اید و تا زمانی که 
اولین مبلغ برایتان پرداخت شود در مضیقه مالی هستید، ممکن 
است بتوانید پیش پرداختی دریافت کنید تا هزینه هایی مثل اجاره 
یا مواد غذایی را پوشش دهید. دریافت مشاوره قبل از استفاده 
کردن از پیش پرداخت حائز اهمیت است. پیش پرداخت مزایا 

باید برگردانده شود، و این پول از مبالغی که بابت مزایای آتی 
 شما پرداخت می گردد کسر خواهد شد )مثل وام(. 

کمک هزینه سختی شرایط  5
اگر تحریم شده اید، ممکن است بتوانید درخواست کنید که مبلغی 

بابت سختی شرایط از Jobcentre برایتان پرداخت شود. 
کمک هزینه سختی شرایط همیشه بالفاصله انجام نمی گیرد، و 

ضمناً برای همه هم قابل دریافت نیست. کمک هزینۀ سختی شرایط 
از Universal Credit بازپرداخت دارد )مثل وام است(، 

اما برای کمک هزینه سختی شرایط از »مستمری افراد جویای 
کار« )Job Seekers Allowance( یا »مستمری حمایت از 
اشتغال« )Employment Support Allowance(، نیازی 

به بازپرداخت نیست )وام نیست(. 

اعتراض به رأی  6
اگر یکی از مزایای شما قطع شده / تحریم شده / کاهش یافته / 

رد شده است یا پرداخت مازادی صورت گرفته است، می توانید 
به رأی اتخاذشده برای پرداخت مزایایتان اعتراض کنید. برای 

اعتراض به اکثر رأی های صادره درخصوص مزایا، الزم 
است ظرف یک ماه اقدام شود.

مرحله 3: از کجا می توانم در رابطه با این 
گزینه ها کمک بگیرم؟
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اگر دخل و خرجتان 
با هم نمی سازد 

 پشتیبانی و مشاوره
مالی در دسترس است

این گام ها را دنبال کنید تا از محل دریافت کمک در 
Aberdeenshire مطلع شوید

مرحله 3: از کجا می توانم کمک بگیرم؟

 نگران
مسائل مالی 

هستید؟

سایر پشتیبانی ها

با پشتیبانی

PACE
کمک به افرادی که با تعدیل نیرو مواجه می شوند

 0800 917 8000 | www.redundancyscotland.co.uk

SCARF
مشاوره و پشتیبانی برای مسائل مربوط به انرژی و سوخت

 01224 213 005 | www.scarf.org.uk

Home Energy Scotland
مشاوره رایگان و بی طرفانه درخصوص بهره وری انرژی جهت 

کمک به کاهش هزینه قبوض و حفظ گرمای خانه
 0808 808 2282 | www.homeenergyscotland.org

 Turn2Us
اطالعات و پشتیبانی مالی

2000 802 0808  )خط رایگان(
www.turn2us.org.uk 

benefits-calculator.turn2us.org.uk

Step Change
مشاوره رایگان درخصوص بدهی و مدیریت پول

 0800 138 1111 | www.stepchange.org

 Shelter
مشاوره رایگان مسکن

 0808 800 4444 | scotland.shelter.org.uk

Breathing Space
خط تلفن محرمانه برای کلیه کسانی که حس بی حوصلگی، 

اضطراب یا افسردگی دارند
 0800 83 85 87 | www.breathingspace.scot

)Scottish Welfare Fund( صندوق رفاه اسکاتلند
 اعانۀ شرایط بحرانی برای پوشش دادن هزینه های اضطراری

 01467 537 400 
www.aberdeenshire.gov.uk/benefits-and-grants/

welfare-reform/scottish-welfare-fund

 Social Security( سازمان تأمین اجتماعی اسکاتلند
)Scotland

ممکن است واجد شرایط برخورداری از پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی 
 ،Scottish Child Payment اسکاتلند باشید. برای مثال، برنامه های

 Best Start Grant و Best Start Foods می تواند به شما در 
 هزینه های فرزندداری کمک کند. 

mygov.scot/benefits |  2222 182 0800  )خط رایگان( 

123456

به روزرسانی در 21/03/14 
 تجربه تان را از بکار بردن این راهنما درمیان بگذارید: 

www.bit.ly/moneyadvicefeedback

 هریک از این خدمات ارائه دهنده مشاوره رایگان
و محرمانه هستند

Citizens Advice دفتر
مشاوره درخصوص مسائلی مثل مزایا، بدهی ها، پول، مسکن و 

اشتغال و غیره

North West Aberdeenshire 
 01888 562 495 | adviser@nwacab.org.uk 

www.nwacab.org.uk
South West Aberdeenshire 

 01224 747 714 | enquiries@swacab.org.uk 
www.swacab.org.uk

Banff and Buchan 
 01779 471 515 | www.banffandbuchancab.org.uk 

bureau@aberdeenshirecab.casonline.org.uk
Kincardine and Mearns 

 01569 766 578 | www.kamcab.org.uk 
bureau@kamcab.casonline.org.uk

کمک در گزینه های زیر: 

:Aberdeenshire شورای 
تیم پشتیبانی و مشاوره

کمک در سؤاالت مربوط به مزایای مسکن، تخفیف مالیات شورا 
 ،)Blue Badges( نشان های آبی ،)Council Tax Reduction(
غذاهای رایگان مدرسه )Free School Meals(، کمک هزینه لباس 

مدرسه )School Clothing Grant( و صندوق رفاه اسکاتلند 
)Scottish Welfare Fund(

 03456 081 200 | asat@aberdeenshire.gov.uk 
www.aberdeenshire.gov.uk

123456کمک در گزینه های زیر: 

نسخه دیجیتال

www.worryingaboutmoney.co.uk/
aberdeenshire


