
 

۔  ایک صارف یک ہینڈ بک۔ .1 اس دستاویز میں آپ ےک گھر ےک بارے میں اہم معلومات ہیں

ے یک مرمت ےک لئے  یہ  دستاویز آپ کو بتاتی ہے کہ کس طرح کیس ےس اپنے گھر میں کیس چیں

۔ دستاویز یہ بیھ بتاتی ہے کہ اپنے گھر یک دیکھ بھال کیےس کریں ، مائرز ےس آپ   کہا جائے

۔فراہیم یک یک رسورسے   نک  ہیں
 توقع کرسکئی ہیں اور وہ آپ ےس کیا توقع کرتی

 

 یہ۔ یڈگائیک  ہوم آفس   یلن  رہنے ک ی  رہائش موالوں یک اسائلم  .2

 ہومہے جو آپ  بتاتی  یں ےک بارے م رسورسے آپ کو ان  یز دستاو 

  یںآفس ےس وصول کر 
 
رہ رہے ہوں  یں اور جب آپ اپنے گھر م ےک

 
 
  یےسک  آپ یک مائیگرنٹ ہیلپاور  ز تو مائر ےک

 
۔ مدد کرے یک

ہے  جاتی  توقع یک یا ہے کہ آپ ےس ک بتاتی  بیھ یہ کو آپ   یز دستاو 

 یک  یلیوں، خدشات اور تبد یشانیوںپر  یں اور آپ ےک حاالت م

۔ یاطالع کہاں د  جائے

 

 ہے جو آپ کو اپنے مقایم معلومات بتاتی  ییسآپ کو ا یز دستاو  یہ۔ یکپ یشنلوکل انفارم .3

  
ی
مدد فراہم   یں تے مہوآباد وہاں جانئے اور  کو عالق

   یںکر 
 

 ۔یک

آپ کو دکانوں ، پبلک ٹرانسپورٹ ،  دستاویز 

وں ، دندان سازوں ،   الئق مشاہدہ مقاماتڈاکیر

۔ اس  بتاتی  یں ےک بارے مکاموں   اور کرتے واےل ہے

فہرست ہے جہاں  یکا یکرسورسے  یں م یز دستاو 

 یں ےک لوگوں ےس ملئے جاسکئی ہ کمیوننر   آپ اپنے 

 ۔ یں کرسکئی ہ  کش بیھ  یشبپ سپورٹ یکمدد اور  عمیل جو اکی  

 

سائٹ  یبو یک   NEMPآپ کو  یجر کا ہاؤسنگ من  آپ

www.nemp.org.uk  یں کا لنک دے گا جس م 

آپ مدد  جن ےسفہرست ہے  یکا یک  سپورٹ رسورسے 

 بتاتی  بیھ یہسائٹ آپ کو  یب۔ و یں حاصل کرسکئی ہ

اور  یںکر   یےسبھال ک یکھد صحت یک ہے کہ آپ اپنے 

سائٹ آپ کو  یب۔ و یں بن یےسک  یناچھے والد یں م یوےک

ے ےک قوان یوےک ۔ و  بتاتی  بیھ یں ےک بارے م یں  یبہے

اور  یڈیوز معلومات اور و  یں مختلف زبانوں م یں سائٹ م

 یں مخترص آن الئن لرننگ کوررسے موجود ہ

 

  برطانیہ میں خوش آمدید

 تو کیا 
ے
 کرے گا کہ جب آپ پہےل اپنے نئ  گھر می  داخل ہوںگ

 
یہ کتابچہ آپیک راہنمائ

 ہوگا۔

 رہائش

 تو آپ کا ہاؤسنگ منیجر 
 
جب آپ اپنے گھر پہنچیں ےک

آپ ےس مالقات کرے گا۔ اگر آپ انگریزی نہیں 

جمسمجھ سکئی تو ، ہاؤسنگ مینیجر ایک  فراہم   میی

کرے گا۔ ریذیڈنٹ ویلفییے منیجر آپ یک منتقیل ےک 

دن بعد آپ ےس مالقات کرے گا یہ دیکھنے ےک لئے کہ آپ اپنے ننے کمیوننر میں کس طرح  5-7

 ۔ا گ  ےآباد ہورہے ہیں اور مزید مشورے یا مدد فراہم کر

گھر دکھائے گا۔ ہاؤسنگ   ا آپ کو آپ ک یجر آپ کا ہاؤسنگ من

وںآپ کو بتائے گا کہ چ ینیجر م ے مثال ےک  یںکر   یےسکا استعمال ک  یں

کر کا استعمالاور   طور پر گھر میں ہیٹنگ
ُ
 یجر ۔ ہاؤسنگ من ک

  اور پاتے  ، بجیل یسگ  میں صورتحال  آپ کو دکھائے گا کہ ہنگایم

پوچھے گا   آپ ےس ینیجر ۔ ہاؤسنگ منا ہوتا ہے بند کر  یےسکو ک

۔معلومات سمجھ دی گنے آپ کو  یا کہ ک  گنے ہیں
ٓ
آپ کو اپنے  ا

۔ ہاؤسنگ من
 
گھر میں   کو آپ   یجر نام پر دستخط کرنا ہوں ےک

پر دستخط کرتے ےک  یز دستاو  ےک معاہدے یک رہائش پذیر ہوتے 

 کہے گا۔  لئے بیھ

 معلومات

 یں م یزاتآپ کو دستاو  یجر دے گا۔ ہاؤسنگ من یزاتدستاو  مزید آپ کو  یجر آپ کا ہاؤسنگ من

 یں زبان م یہ آپ کو اپنے  یجر بتائے گا۔ ہاؤسنگ من یں بارے ماہم معلومات ےک دی گنے 

 تاکہ آپ انیر ن یںلنک د یا طباعت شدہ ورژن  یککا ا  یزاتدستاو 
 
  یزاتپر موجود دستاو  یٹےک

 میں لنک کو  ینیجر ۔ ہاؤسنگ میں کو پڑھ سک
مدد کرے گا تاکہ آپ  آپ یک محفوظ کرتے

 یزاتہفتہ ےک بعد آپ کو دستاو  یکا جر ینی۔ اگر ہاؤسنگ میں کو دوبارہ پڑھ سک  یزاتدستاو 

۔ یںستاویزات دکہ وہ آپ کو د  یں مطالبہ کرسکئی ہ یہےس  ینیجر آپ ہاؤسنگ م تو  یتا د یں نہ

:  یکا یکیہ ان آپ کو دے گا  ینیجر ہاؤسنگ م یزاتجو دستاو   فہرست ہے

 

http://www.nemp.org.uk/


 سپورٹ رسورسے 
ےس  نزدییک رسورسے  آپ یک منیجر آپ ےس ملئے آئے گا۔ ریذیڈنٹ ویلفییے منیجر ریذیڈنٹ ویلفییے 

 میں مدد کرسکتا ہے جو آپ  
 رابطہ کرتے

 
پیک عمیل مدد بیھ کر سکیں  ، اور جو  کو ویلکم کہیں یک

ٓ
ا

 
 

 ۔ےک معامےل میں لباس اور کھائے  ا کہیسجیک
 

معلومات  ےک بارے میں آپ کو   رسورسے ریذیڈنٹ ویلفییے منیجر آپ ےس پوچھے گا کہ کیا ان دیگر 
پکا کو   رسورسے کہ کیا ان   ے گا ؟ وہ پوچھگا   ہے ردینا ٹھیک 

ٓ
نام ، پتہ ، فون نمیر ، آپ ےک کنبہ ےک  ا

؟ وہ آپ ےس ےک بارے میں افراد یک عمر اور آپ یک زبان  فارم پر دستخط کرتے  ایکبتانا ٹھیک ہے
  
 
۔ اس فارم کو رضامندی  کو اس نات یک تصدیق کرے گا کہےک لئے کہیں ےک دینے  ایسا کرنا ٹھیک ہے

۔ اگر آپ  نہیں کرنا چاہنی ہیں تو ، فارم پر دستخط نہ کریں۔ تاہم ، اگر  ایسا کا فارم کہا جاتا ہے
کرتے آپ ےس رابطہ  وایل رسورسے کو آپ فارم پر دستخط نہیں کرتی تو ، وہ مدد یک پیش کش کرتے 

۔ہہ نہیں کےک لئے 
 

 سکیں یک
 

 
mapmiddlesbrough.org.uk 

 

 
www.redcross.org.uk 

 
actionfoundation.org.uk 
  

 walkingwith.co.uk 

 
thecomfreyproject.org.uk 
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  fodisunderland.org 
 
URDU 

 
   darlingtonrefugees.org 
 
 

 پیسہ

ے کارڈ  ہاؤسنگ مینیجر آپ ےس پوچھے گا کہ کیا آپ ےک پاس ایسپیں

ے کارڈ نہیں ہے تو ، ہاؤسنگ منیجر آپ   ؟ اگر آپ ےک پاس ایسپیں ہے

وری رہائیسی اشیاء یک خریداری  4کو  دن تک کھانا اور دیگر ضے

. ہر دنمیں مدد کرتے ےک لئے رقم   دے گا۔ یہ رقم ہر شخص ےک لئے

۔  £5
 

دن ےک بعد ، ہاؤسنگ مینیجر آپ ےس پوچھے گا کہ   4ہویک

ے کارڈ موصول ہو  ؟ اگر آپ ےک پاس گی  کیا آپ کو ایسپیں ا ہے

ے کارڈ حاصل کرتے ےک  ے کارڈ نہیں ہے تو ، ہاؤسنگ مینیجر آپ کو ایسپیں ےس بات   مائیگرنٹ ہیلپایسپیں

ے کارڈ استعمال نہیں ہوا ہے ، می اگر کرتے کو کہے گا۔  ز ئے اس بات یک تصدیق یک کہ اسپیں ہاؤسنگ  تو یے

دن ےک لئے رقم دے گا۔ ہاؤسنگ مینیجر یہ چیک کرتا رہے گا کہ آیا آپ ےک پاس  4منیجر آپ کو مزید 

ے کارڈ موجود ہے  یا یا نہیں اور  آپ ےک ایسپیں
ٓ
آئے تک آپ کو رقم  کارڈ   اور  کہ نہیں   ا ہے رہ یہ استعمال ہو ا

 
 

 رہے یک
 ۔ملنی

 صحت

مفت ےک پاس آپ  کا فیصلہ نہیں ہو جاتا پناہ  یک آپ  تک جب 

 ۔ہوتی ہے  ڈینٹل کئیں  اینڈ  یڈیکلم یسا یچا ینا

ل پر  یککو ا  آپ ( اور  ت   " )جر ت   "جر  یکٹیشیے جیے ڈاکیر ہے

ر ہوتے دانتوں ےک ڈاکیر ےک ساتھ  ۔  یک  رجسیر ورت ہے ضے

دانتوں ےک ڈاکیر ےس کہا  یا ڈاکیر کہ مطلب ہے   رجسیر ہوتے کا 

پکا  یں فہرست م جاتا ہے کہ وہ ان لوگوں یک
ٓ
  یہکو   آپ۔ یں بھال کرتی ہ یکھوہ د جن یک لیں نام شامل کر  ا

۔لی ہو سےک کر  یجلد جتنے کام  ڈ جر  کا تو ، پھر آپ   یں ہوجائی ہ یمار آپ ب یں اگر بعد م نا چاہنے  رجسیر

 یکپ یشنآپ کو اپنے لوکل انفارم یجر بھال کرے گا۔ آپ کا ہاؤسنگ من یکھد دانتوں کا ڈاکیر آپ یک یا  ت  

پ کو اور دانتوں ےک ڈاکیر  ت   جر  یں م
ٓ
 معلومات دے گا۔ یں تے ےک بارے موارجسیر کر  ےک پاس اپنے ا

 ہیں  یں ہ یں دوائ وہآپ ےک پاس  یا پوچھے گا کہ ک ینیجر م ہاؤسنگ
پ عام طور پر استعمال کرتی

ٓ
اگر  ؟جو ا

ورت ہو تو ، ہاؤسنگ م طور پر دوا یک یآپ کو فور  وں ےک ساتھ  یآپ کو فور  ینیجر ضے طور پر ڈاکیر

 کرواتے کا بندوبست کرے گا۔  رجسیر 

 اسکول

تو ، ہاؤسنگ  یں بچے ہ یک عمر ےک  سال 18ےس  5اگر آپ ےک 

 یں ےک بارے م ینے جگہ ل یں آپ کو اپنے بچے ےک اسکول م ینیجر م

 رجسیر ےک لئے  داخےل میں اسکول  معلومات دے گا۔ اےس کیس

۔ ہاؤسنگ مہونا    یا آپ ےس پوچھے گا کہ ک ینیجر کہا جاتا ہے

 میں  رجسیر ےک لئے  میں داخےلاسکول  آپ کو کیس
۔ یکمدد  ہوتے ورت ہے  ضے
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