برطانیہ میں خوش آمدید
ے
یہ کتابچہ آپیک راہنمائ کرے گا کہ جب آپ پہےل ے
اپن نئ گھر می داخل ہوںگ تو کیا
ہوگا۔
رہائش
جب آپ ے
پہنچی ےک تو آپ کا ہاؤسنگ منیجر
اپن گھر
ں
نہی
آپ ےس مالقات کرے گا۔ اگر آپ انگریزی ں
سکئ تو  ،ہاؤسنگ مینیجر ایک ی
سمجھ ی
میجم فراہم
ے
ویلفیی منیجر آپ یک منتقیل ےک
کرے گا۔ ریذیڈنٹ
ے
ر
ے
ے
می کس طرح
 5-7دن بعد آپ ےس مالقات کرے گا یہ
دیکھن ےک ےلئ کہ آپ اپن نن کمیونن ں
ہورہ ںہی اور مزید مشورے یا مدد فراہم کرے گا۔
آباد
ے
آپ کا ہاؤسنگ منیجر آپ کو آپ کا گھر دکھا ے
ئ گا۔ ہاؤسنگ
مینیجر آپ کو بتا ے
ئ گا کہ چ ں ےیوں کا استعمال کیےس کریں مثال ےک
ُ
می ہیٹنگ اورککر کا استعمال ۔ ہاؤسنگ منیجر
طور پر گھر ں
ئ گا کہ ہنگایم صورتحال می گیس  ،بجیل اور پاتے
آپ کو دکھا ے
ں
کو کیےس بند کرنا ہوتا ےہ۔ ہاؤسنگ مینیجر آپ ےس پوچھے گا
گن ںہی۔ آپ کو ے
گن معلومات سمجھ ٓا ے
کہ کیا آپ کو دی ے
اپن
می
نام پر دستخط کرنا ہوں ےک۔ ہاؤسنگ منیجر آپ کوگھر ں
ہوت ےک معاہدے یک دستاویز پر دستخط ے
رہائش پذیر ے
کرت ےک
ےلئ بیھ کہے گا۔
معلومات
آپ کا ہاؤسنگ منیجر آپ کو مزید دستاویزات دے گا۔ ہاؤسنگ منیجر آپ کو دستاویزات م ںی
گن اہم معلومات ےک بارے می بتا ے
ئ گا۔ ہاؤسنگ منیجر آپ کو ے
دی ے
اپن یہ زبان م ںی
ں
دستاویزات کا ایک طباعت شدہ ورژن یا لنک دیں ےک تاکہ آپ ر
انی نیٹ پر موجود دستاویزات
ے
می آپ یک مدد کرے گا تاکہ آپ
کو پڑھ سک ںی۔ ہاؤسنگ مینیجر لنک کو محفوظ کرت ں
دستاویزات کو دوبارہ پڑھ سک ںی۔ اگر ہاؤسنگ مینیجر ایک ہفتہ ےک بعد آپ کو دستاویزات
ی
کرسکئ ہ ںی کہ وہ آپ کو دستاویزات دیں۔
نہ ںی دیتا تو آپ ہاؤسنگ مینیجر ےس یہ مطالبہ
جو دستاویزات ہاؤسنگ مینیجر آپ کو دے گا یہ انیک ایک فہرست ےہ:

می اہم معلومات ںہی۔
می آپ ےک گھر ےک بارے ں
 .1ایک صارف یک ہینڈ بک۔ اس دستاویز ں
ی
می کیس ں ے
چی یک مرمت ےک لئے
ے
یہ دستاویز آپ کو بتات ےہ کہ کس طرح کیس ےس اپن گھر ں
ئ۔ دستاویز یہ بیھ ی
کہا جا ے
بتات ہ کہ ے
اپن گھر یک دیکھ بھال کیےس کریں  ،مائرز ےس آپ
ے
کرسکئ ہی اور وہ آپ ےس کیا توقع ی
ے
کرت ںہی۔
رسورس یک فراہیم یک توقع
کن
ی ں
 .2اسائلم والوں یک رہائش می ے
رہن کیلن ہوم آفس یک گائیڈ۔ یہ
رسورس ےک بارے می ی
ے
بتات ےہ جو آپ ہوم
دستاویز آپ کو ان
ں
ے
رہ ہوں
آفس ےس وصول کریں ےک اور جب آپ اپن گھر م ںی رہ ے
ےک تو مائرز اور مائیگرنٹ ہیلپ آپ یک کیےس مدد کرے یک۔
بتات ہ کہ آپ ےس کیا توقع یک ی
دستاویز آپ کو یہ بیھ ی
جات ےہ
ے
اور آپ ےک حاالت م ںی پریشانیوں  ،خدشات اور تبدیلیوں یک
اطالع کہاں دی جا ے
ئ۔
 .3لوکل انفارمیشن پیک۔ یہ دستاویز آپ کو اییس معلومات ی
بتات ہ جو آپ کو ے
اپن مقایم
ے
ی
ق کو ے
جانئ اور وہاں آباد ہو ےت م ںی مدد فراہم
عال
کریں یک۔
دستاویز آپ کو دکانوں  ،پبلک ٹرانسپورٹ ،
ر
ڈاکیوں  ،دندان سازوں  ،الئق مشاہدہ مقامات
کرت واےل کاموں ےک بارے می ی
اور ے
بتات ےہ۔ اس
ں
ے
رسورسیک ایک فہرست ےہ جہاں
دستاویز م ںی
ی
ے
ر
آپ ے
اپن کمیونن ےک لوگوں ےس ملئ جاسکئ ہ ںی
ی
کرسکئ ہ ںی ۔
جو اکی عمیل مدد اور سپورٹ یک بپیش کش بیھ
آپ کا ہاؤسنگ منیجر آپ کو  NEMPیک ویب سائٹ
 www.nemp.org.ukکا لنک دے گا جس م ںی
ے
رسورس یک ایک فہرست ےہ جن ےس آپ مدد
سپورٹ
کرسکئ ہی۔ ویب سائٹ آپ کو یہ بیھ بتاتی
ی
حاصل
ں
ے
ےہ کہ آپ اپن صحت یک دیکھ بھال کیےس کریں اور
یوےک م ںی اچھے والدین کیےس بن ںی۔ ویب سائٹ آپ کو
ی ےک بارے می بیھ ی
یوےک ےک قوان ں ے
بتات ےہ۔ ویب
ں
سائٹ م ںی مختلف زبانوں م ںی معلومات اور ویڈیوز اور
ے
کوررس موجود ہ ںی
مخترص آن الئن لرننگ

پیسہ
ںے
ایسپی کارڈ
ہاؤسنگ مینیجر آپ ےس پوچھے گا کہ کیا آپ ےک پاس
ںے
نہی ےہ تو  ،ہاؤسنگ منیجر آپ
ےہ؟ اگر آپ ےک پاس
ایسپی کارڈ ں
ے
ی
کو  4دن تک کھانا اور دیگر ضوری رہائیس اشیاء یک خریداری
می مدد ے
کرت ےک ےلئ رقم دے گا۔ یہ رقم ہر شخص ےک ےلئ .ہر دن
ں
 £5ہویک۔  4دن ےک بعد  ،ہاؤسنگ مینیجر آپ ےس پوچھے گا کہ
ںے
ایسپی کارڈ موصول ہو گیا ےہ؟ اگر آپ ےک پاس
کیا آپ کو
ے
ںے
ںے
ایسپی کارڈ حاصل کرت ےک مائیگرنٹ ہیلپ ےس بات
نہی ےہ تو  ،ہاؤسنگ مینیجر آپ کو
ایسپی کارڈ ں
ے
ے
ے
کرت کو کہے گا۔ اگر مییز ئ اس بات یک تصدیق یک کہ ں ے
نہی ہوا ےہ  ،تو ہاؤسنگ
اسپی کارڈ استعمال ں
ے
رہ گا کہ آیا آپ ےک پاس
منیجر آپ کو مزید  4دن ےک لئ رقم دے ٓگا۔ ہاؤسنگ مینیجر یہ چیک کرتا ے
ایسپی کارڈ موجود ہ یا نہی اور ایا یہ استعمال ہو رہا ہ کہ نہی اور کارڈ آ ے
ںے
ئ تک آپ کو رقم
آپ ےک
ں
ں
ے
ے
ی
رہ یک۔
ملن ے
صحت
نہی ہو جاتا آپ ےک پاس مفت
جب تک آپ یک پناہ کا فیصلہ ں
ی
کئی ہوت ےہ۔
این ایچ ایس میڈیکل اینڈ ڈینٹل ں
ر
ے
آپ کو ایک ے
یکٹیشی ر
"ج ت" ر(ج ت ڈاکی ےہ) اور
جیل پر
رجسی ے
دانتوں ےک ر
رر
ہوت یک ےضورت ےہ۔
ڈاکی ےک ساتھ
رجسی ے
ڈاکی یا دانتوں ےک ر
ہوت کا مطلب ہ کہ ر
ر
ڈاکی ےس کہا
ے
جاتا ہ کہ وہ ان لوگوں یک فہرست می ٓاپکا نام شامل کرلی جن یک وہ دیکھ بھال ی
کرت ہ ںی۔ آپ کو یہ
ں
ں
ے
ی
ر
ے
ے
کام جتن جلدی ہو سےک کر لینا چاہن۔ اگر بعد م ںی آپ بیمار ہوجائ ہ ںی تو  ،پھر آپ کا رجسیڈ رج
ت یا دانتوں کا ر
ڈاکی آپ یک دیکھ بھال کرے گا۔ آپ کا ہاؤسنگ منیجر آپ کو ے
اپن لوکل انفارمیشن پیک
ے ٓ
ر
می رج ت اور دانتوں ےک ر
رجسی کروا ےت ےک بارے م ںی معلومات دے گا۔
اپن اپ کو
ڈاکی ےک پاس
ں
ہاؤسنگ مینیجر پوچھے گا کہ کیا آپ ےک پاس وہ دوائی ہی جو ٓاپ عام طور پر استعمال ی
کرت ںہی؟ اگر
ں ں
ر
آپ کو فوری طور پر دوا یک ےضورت ہو تو  ،ہاؤسنگ مینیجر آپ کو فوری طور پر ڈاکیوں ےک ساتھ
ے
ر
کروات کا بندوبست کرے گا۔
رجسی
اسکول
بچ ہ ںی تو  ،ہاؤسنگ
اگر آپ ےک  5ےس  18سال یک عمر ےک ے
ے
ے
بچ ےک اسکول م ںی جگہ لین ےک بارے م ںی
مینیجر آپ کو اپن ے
ر
رجسی
می داخےل ےک ےلئ
معلومات دے گا۔ اےس کیس اسکول ں
ہونا کہا جاتا ےہ۔ ہاؤسنگ مینیجر آپ ےس پوچھے گا کہ کیا
ے
ر
ے
می مدد یک ضورت ےہ۔
می داخےل ےک ےلئ رجسی ہوت ں
آپ کو کیس اسکول ں
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ے
رسورس
سپورٹ
ے
ے
ے
ے
ے
رسورس ےس
ویلفیی منیجر آپ ےس ملئ آئ گا۔ ریذیڈنٹ ویلفیی منیجر آپ یک نزدییک
ریذیڈنٹ
ٓ
ے
سکی
کہی یک  ،اور جو اپیک عمیل مدد بیھ کر ں
می مدد کرسکتا ےہ جو آپ کو ویلکم ں
رابطہ کرت ں
ے
می۔
یک جیسا کہ لباس اور کھائ ےک معامےل ں
ے
ے
می معلومات
ویلفیی منیجر آپ ےس پوچھے گا کہ کیا ان دیگر
ریذیڈنٹ
رسورس کو آپ ےک بارے ں
ٓ
ے
نمی  ،آپ ےک کنبہ ےک
دینا ٹھیک رہ گا؟ وہ پوچھے گا کہ کیا ان رسورس کو اپکا نام  ،پتہ  ،فون ر
افراد یک عمر ےاور آپ یک زبان ےک بارے می بتانا ٹھیک ہ؟ وہ آپ ےس ایک فارم پر دستخط ے
کرت
ں
ے
کہی ےک کو اس نات یک تصدیق کرے گا کہ ایسا کرنا ٹھیک ہ۔ اس فارم کو رضامندی ے
دین
ےک ےلئ ں
ے
ی
چاہن ںہی تو  ،فارم پر دستخط نہ کریں۔ تاہم  ،اگر
نہی کرنا
کا فارم کہا جاتا ےہ۔ اگر آپ ایسا ں
رسورس کو آپ ےس رابطہ کرتے
ے
آپ فارم پر دستخط نہی ی
ے
کرت تو  ،وہ مدد یک پیش کش کرت وایل
ں
سکی یک۔
نہی کہہ ں
ےک ےلئ ں

www.redcross.org.uk

mapmiddlesbrough.org.uk

actionfoundation.org.uk
walkingwith.co.uk

S.T.A.R.C.H
South Tyneside Asylum Seekers
and Refugees Church Help

thecomfreyproject.org.uk

maggregg@talktalk.net

darlingtonrefugees.org
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