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আর্থিক সহায়তা - মের্ির্িটস ূহ 

 

এই তথ্য বের্ের্িটসমূনহর র্েষনয়। এই তনথ্যর আওতায় আনে: 

• বের্ের্িট েলনত কী বোঝায়? 

• যর্ি আপর্ে ইউনক-বত ো জনে থ্ানকে 

• যর্ি আপর্ে কাজ করনত ো পানরে ো আপোর আয় কম হয় 

• যর্ি আপোর পর্রচযিা ো চলানিরায় সাহানযযর প্রনয়াজে থ্ানক 

• যর্ি আপর্ে কযান্সানর আক্রান্ত কানরা বিখান াো কনরে 

• আপোর যর্ি বপে ে লানের েয়স হয় 

• আোসনের খরনচর র্েষনয় সাহাযয 
• এর পনর কী করনত হনে 

• মযাকর্মলাে (Macmillan) র্কোনে আপোনক সাহাযয করনত পানর 

• বাাংলা োষায় আনরা তথ্য 
• সূত্র ও ধেযোি জ্ঞাপে 

 

আমরা আ া করে বয এই তথ্য পৃষ্ঠা আপোর প্রশ্নগুনলার উত্তর বিনে।  

 

এোড়াও আপর্ে মযাকর্মলাে কযান্সার সানপাটি  (Macmillan Cancer Support)-বক 0808 808 00 00 

র্ি বিাে েম্বনর, সপ্তানহ 7 র্িে, সকাল 8 বথ্নক রাত 8টা পযিন্ত কল করনত পানরে। আমানির বিাোষী 
আনে, তাই আপর্ে আমানির সানথ্ র্েনজর োষায় কথ্া েলনত পানরে। যখে আপর্ে আমানিরনক কল 

করনেে, অেুগ্রহ কনর ইংনরর্জনত আমানিরনক জাোনেে বয আপোর বকানো োষা প্রনয়াজে। (েলেু 

“ববঙ্গলল”)৷ 

কযান্সার সম্পনকি  বাাংলা োষায় macmillan.org.uk/translations ওনয়েসাইনট আনরা তথ্য আনে 

 

Financial support - 

benefits: Bengali  
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মের্ির্িট েলতত কী মোঝায়? 

বের্ের্িট হনলা সরকার বথ্নক মােুষনক বপনমন্ট, যা যানির আর্থ্িক সহায়তা িরকার তানির বিওয়া হয়৷ 

আপোর যর্ি কযান্সার থ্ানক, আপর্ে হয়ত বের্ের্িটসমূহ বপনত সক্ষম হনত পানরে কারণ: 

• আপর্ে অসুস্থ হে 

• আপোর প্রর্তেন্ধকতা থ্ানক 

• আপোর আয় কম থ্ানক 

• আপর্ে কাউনক বিখান াো কনরে। 

 

র্ের্েন্ন ধরনের অনেকগুনলা বের্ের্িট আনে৷ এখানে আমরা সাধারণ কনয়কটির েযাখযা করর্ে।  

 

যর্ি আপর্ি ইউতক-মত িা জতে থাতকি 

আপর্ে র্কেু বের্ের্িট বপনত সক্ষম োও হনত পানরে যর্ি: 

• আপর্ে অেয আনরকটি বি  বথ্নক যুক্তরানজয েসোস করনত ো চাকর্র করনত আনসে 

• আপর্ে একজে আশ্রয়প্রাথ্ী হে৷ 

বের্ের্িট পদ্ধর্ত সম্পনকি  বোঝা কঠিে হনত পানর৷ মযাকর্মলাে (Macmillan)-বক  

0808 808 00 00 

 েম্বনর কল করনত পানরে এেং পরামন ির জেয একজে ওনয়লনিয়ার রাইটস অযাডোইজারনির সানথ্ কথ্া 
েলুে।  

 

যর্ি আপর্ি কাজ করতত িা পাতরি ো আপিার আয় ক  হয় 

• স্ট্যাটুটর্র র্সক মপ হল বসই েযর্ক্তনির জেয যানির অসসু্থতার জেয েুটি বেওয়া প্রনয়াজে। যর্ি 

আপর্ে এটার জেয বযাগ্য হে, আপোর র্েনয়াগ্কতি ানক তা আপোনক প্রর্ত সপ্তানহ বমটানত হনে। 

তারা বরানগ্র 28 সপ্তাহ পযিন্ত এর জেয অথ্ি বমটানেে। 

 

• এ প্লয়ত ন্ট অ্যান্ড সাতপাটি  অ্যালাওতয়ন্স হল বসই েযর্ক্তনির জেয যারা অসুস্থ ো অক্ষমতা 
হওয়ার কারনণ কাজ করনত পানরে ো৷ যর্ি আপর্ে বকেল অল্প পর্রমানণ কাজ করনত পানরে 

তাহনলও হয়ত আপর্ে এই বের্ের্িট বপনত পানরে।  

 

• ইউর্িভাসিল মের্িট হল অেসর গ্রহনণর েয়নসর র্েনচ থ্াকা বসই েযর্ক্তনির জেয যারা যনথ্ষ্ট অথ্ি 
বরাজগ্ার কনরে ো ো কাজ করনত পানরে ো। এনত অন্তেুি ক্ত হনত পানর সাধারণোনে োাঁচা, 
র্ শুনির বিখাশুো করা এেং আোসনের খরচ। 

যর্ি আপিার পর্রচযিা ো চলাতিরায় সাহাতযযর প্রতয়াজি থাতক 
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• পাতসিািাল ইর্ন্ডতপতন্ডন্স মপত ন্ট 16 বথ্নক বেট বপে নের েয়নসর েযর্ক্তনির জেয যানির 

চলানিরা করনত ো র্েনজনির বিখান াো করনত অসুর্েধা হয়। আপোর অে যই এই সমসযাগুর্ল 

কমপনক্ষ 3 মানসর জেয হনত হনে। আপর্ে অে যই প্রতযা া কনরে বয আপোর এগুর্ল অন্তত আনরা 
9 মাস ধনর থ্াকনে। 

• অ্যাতটিিযান্স অ্যালাওতয়ন্স  হল বেট বপে নের েয়নসর ো তার বের্  েয়সী েযর্ক্তনির জেয 
যানির র্েনজনির বিখান াো করনত সমসযা হয়। এটা এই কারনণ বয তারা অসুস্থ ো তানির বকাে 

প্রর্তেন্ধকতা আনে। উিাহরণস্বরূপ, আপোর হয়নতা র্েোো বথ্নক উঠা, বগ্াসল করা ো 
জামাকাপড় পরার মত কাজগুনলা করার জেয সাহানযযর িরকার হয়৷ আপোর অে যই এই সাহাযয 
অন্তত 6 মানসর জেয প্রনয়াজে হনত হনে।  

• যর্ি আপোর কযান্সার সারানো ো যায় এেং আপোর ডাক্তার মনে কনরে বয অঅপর্ে 6 মানসর 

কম সময় োাঁচনেে, তাহনল আপর্ে হয়ত র্েন ষ র্েয়মােলীর অধীনে পানসিাোল ইর্িনপনিন্স 

বপনমন্ট ো অযানটেনডন্স অযালাওনয়ন্স বপনত পানরে। এই র্েয়মগুর্লর অথ্ি হনলা বয আপর্ে দ্রুত এই 

বের্ের্িট বপনত পানরে এেং সেিার্ধক অথ্ি বপনত পানরে। আপোর ডাক্তার ো োসি এই র্েষনয় 

সহায়তা করনত পানরে৷ 

 

যর্ি আপর্ি কযান্সাতর আোন্ত কাতরা মিখাত ািা কতরি 

• মকয়ারারস অ্যালাওতয়ন্স হল বসই েযর্ক্তনির জেয যারা অনেক সাহানযযর প্রনয়াজে হয় এমে 

েযর্ক্তনির বিখান াো কনরে। আপোর েয়স 16 ো তার কম হনত হনে। আপোনক অে যই এই 

েযর্ক্তর 35 ঘণ্টার বের্  পর্রচযিা করনত হনে। আপোকব  তানির আত্মীয় হনত হনে ো ো 
একসানথ্ থ্াকনত হনে ো। আপর্ে অনথ্ির র্ের্েমনয় র্কেু কাজ করনলও আপর্ে এই বের্ের্িট বপনত 

পানরে৷  

• মকয়ারারস মের্িট আপোনক বকানো অথ্ি বিয় ো। র্কন্তু যর্ি আপোনক কাজ করা েন্ধ করনত 

ো কম কাজ করনত হয়, তা আপোনক জীেনের পনরর র্িনক বেট বপে নের আপোর অর্ধকার 

সুরর্ক্ষত রাখনত সাহাযয কনর। বকয়ারারস বক্রর্ডট বপনত আপোর এক জে েযর্ক্তর অন্তত 20 ঘণ্টা 
ো তার বের্  সময় ধনর বিখান াো করনত হনে। 

 

আপিার যর্ি মপি ি লাতভর েয়স হয় 

• মস্ট্ট মপি ি হল একটি সাপ্তার্হক অথ্ি বমটানো যা আপর্ে একটি েয়নস বপ াঁোনল সরকার বথ্নক 

বপনত পানরে। েয়স র্েেি র কনর কনে আপর্ে জনেনেে তার উপর। আপর্ে gov.uk/state-

pension-age-মত আপিার মস্ট্ট মপি তির েয়স জািতত পাতরি 

• মপি ি মের্িট বসই েযর্ক্তনির জেয যারা বেট বপে নের েয়নস বপ াঁনেনেে এেং যানির আয় 

কম। এটানত আপোনক বেট বপে নের উপর অর্তর্রক্ত অথ্ি বিওয়া হয়।  
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আোসতির খরতচর র্েষতয় সাহাযয 

• ইউর্িভাসিল মের্িট বের্ রোগ্ েযর্ক্তনির জেয হাউর্জং বের্ের্িটনক প্রর্তস্থার্পত কনরনে। 

আপোর োর্ড় োড়া ো অেয আোসনের খরনচ সহায়তা করনত আপর্ে হয়ত অথ্ি বপনত সক্ষম 

হনেে।  

• যর্ি আপর্ে এসনেও হাউর্জিং মের্ির্িতটর জেয বযাগ্য হে, আপর্ে কত অথ্ি পানেে তা র্েেি র 

করনে আপর্ে বকাথ্ায় থ্ানকে, আপোর েয়স এেং আপোর কতগুর্ল বেডরুম আনে তার উপর। 

 

এর পতর কী করতত হতে 

এই তনথ্য, আমরা প্রাপ্ত বের্ের্িটগুর্লর শুধু কনয়কটির র্েষনয় কথ্া েনলর্ে। আপর্ে অেয বকাে বের্ের্িনটর 

িার্ে করনত পানরে র্ক ো তা বিখার জেয আমানির ওনয়লনিয়ার রাইটস অযাডোইজারনির একজনের 

সানথ্ বিখা করা োনলা হনত পানর। আপর্ে আমানির সানথ্ 0808 808 00 00 েম্বনর র্েোমূনলয কল করনত 

পানরে। আপর্ে বকাে বের্ের্িটগুনলা হয়নতা িার্ে করনত পারনেে বস সম্পনকি  আমরা আপোনক আনরা 
জাোনত পারে৷ এোড়া আমরা আপোনক আনেিে জমা র্িনত সাহাযয করনত পার্র।  

আপর্ে অেলাইনে আনরা তথ্য বপনত পানরে এেং বের্ের্িটগুর্লর জেয আনেিে করনত পানরে। যাে: 

• gov.uk যর্ি আপর্ে ইংলযাি, স্কটলযাি ো ওনয়লনস োস কনরে 

• nidirect.gov.uk যর্ি আপর্ে েিি ােি আয়ারলযানি োস কনরে।  

 

 যাকর্ লাি (Macmillan) র্কভাতে আপিাতক সাহাযয করতত পাতর 

আপোনক এেং আপোর পর্রোরনক সাহাযয করনত মযাকর্মলাে (Macmillan) এখানে আনে। আপর্ে 

বযখাে বথ্নক সহায়তা বপনত পানরে: 

• িযা  যাকর্ লাি সাতপাটি  লাইি (The Macmillan Support Line) (0808 808 00 

00)। আমানির বিাোষী আনে, তাই আপর্ে আমানির সানথ্ র্েনজর োষায় কথ্া েলনত পানরে। 

আপর্ে বয োষাটি েযেহার করনত চাে, শুধু তার োম ইংনরর্জনত আমানিরনক েলুে। আমরা 
বমর্ডনকল প্রশ্নগুনলার উত্তর র্িনত পার্র, আপোনক আর্থ্িক সহায়তার র্েষনয় তথ্য র্িনত পার্র, ো 
আপোর অেুেূর্তগুনলার র্েষনয় আপোর সানথ্ কথ্া েলনত পার্র। সপ্তানহ 7 র্িে, সকাল 8 বথ্নক 

সন্ধযা 8টা পযিন্ত বিাে লাইে বখালা থ্ানক। 

•  যাকর্ লাি (Macmillan) ওতয়েসাইট (macmillan.org.uk)। কযান্সার এেং কযান্সার 

র্েনয় বোঁনচ থ্াকার র্েষনয় আমানির সাইনট ইংনরর্জনত অনেক তথ্য আনে। 

www.macmillan.org.uk/translations ওতয়েসাইতট অ্িযািয ভাষায় আতরা তথয আতে  



 পষৃ্ঠা 5 ম াট 8 Macmillan তথ্য পৃষ্ঠা 2019: : আর্থ্িক সহায়তা - বেনের্িটসমূহ 

• তথয ও সহায়তা পর্রতষো৷ তথ্য ও সহায়তা বকনে, আপর্ে একজে কযান্সার সহায়তা 
র্েন ষনজ্ঞর সানথ্ কথ্া েলনত পানরে এেং র্লর্খত তথ্য বপনত পানরে। 

macmillan.org.uk/informationcentres ওনয়েসাইনট আপোর সেনচনয় র্েকটস্থ বকে 

খুাঁনজ বের করুে ো আমানির কল করুে। আপোর হাসপাতানল একটি বকে থ্াকনত পানর।  

• স্থািীয় সাতপাটি  গ্রুপ - সানপাটি  গ্রুনপ আপর্ে কযান্সানর আক্রান্ত অেযােয বলাকজনের সানথ্ কথ্া 
েলনত পানরে৷ macmillan.org.uk/supportgroups ওতয়েসাইতট আপিার কাোকার্ে 

একটি গ্রুপ খুুঁতজ র্িি ো আমানিরনক কল করুে। 

•  যাকর্ লাি (Macmillan) অ্িলাইি কর্ উর্িটি – আপর্ে একই ধরনের পর্রর্স্থর্তনত থ্াকা 
েযর্ক্তনির সানথ্ macmillan.org.uk/community-এ কথা েলতত পাতরি। 
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বাাংলা ভাষায় আতরা তথয 

এই র্েষয়গুনলা সম্বনন্ধ আমানির বাাংলা োষায় তথ্য আনে: 

কযান্সাতরর ধরি 

• স্তে কযান্সার 

• েৃহিানের কযান্সার  

• িুসিুনসর কযান্সার 

• বপ্রানেট কযান্সার 

র্চর্কৎসা 

• বকনমানথ্রার্প 

• বরর্ডওনথ্রার্প 

• সাজি ার্র 

কযান্সাতরর ম াকার্েলা করা 

• যর্ি আপোর কযান্সার র্েণিয় হনয় থ্ানক - একটি চটজলর্ি 

র্েনিি র্ কা  

• বের্ের্িট িার্ে করা 

• খাওয়ার সমসযা এেং কযান্সার 

• জীেনের অেসাে 

• আর্থ্িক সহায়তা - বের্ের্িটসমূহ 

• আর্থ্িক সহায়তা - খরচ বমটানোর জেয সাহাযয 

• স্বাস্থযকর খািযােযাস 

• ক্লার্ন্ত (অেসন্নতা) এেং কযান্সার 

• কযান্সার র্চর্কৎসার পার্শ্িপ্রর্তর্ক্রয়াসমূহ 

• র্েনজনক সাহাযয করার জেয আপর্ে কী করনত পানরে 

 

এই তথ্য বিখনত, macmillan.org.uk/translations-এ যাে 

আ াতির সাতথ বাাংলায় কথা বলুন 

আপর্ে 0808 808 00 00 েম্বনর র্েোমূনলয মযাকর্মলাে (Macmillan)-এ বিাে করনত পানরে এেং 
একজে বিাোষীর সাহানযয আমানির সানথ্ বাাংলায় কথ্া েলনত পানরে। আপোর উনেগ্ ও র্চর্কৎসা 
সম্পর্কি ত প্রশ্নগুনলা র্েনয় আপর্ে আমানির সানথ্ কথ্া েলনত পানরে৷ যখে আপর্ে কল করববন শুধু 

ইাংবরজিবে বলুন ‘বাাংলা](বলুন “ববঙ্গলল”)৷ 

আমরা সপ্তানহ 7 র্িে, সকাল 8 বথ্নক সন্ধযা 8টা পযিন্ত বখালা থ্ার্ক।
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সূত্র ও ধিযোি জ্ঞাপি 

এই সকল তথ্য রচো ও সম্পািো কনরনে মযাকর্মলাে কযান্সার সানপাটি  (Macmillan Cancer 

Support)-এর কযান্সার তথ্য উন্নয়ে (Cancer Information Development) িল৷ একটি অেুোি 

বকাম্পার্ে এটি বাাংলায় অেুোি কনরনে৷ 

এই তথ্য মযাকর্মলাে (Macmillan)-এর পুর্স্তকা কযান্সার-এর খরতচর র্েষতয় সহায়তা-র র্ের্ত্তনত 

বিওয়া হনয়নে। আমরা আপোনক কর্প পাঠানত পার্র, র্কন্তু পূণি পরু্স্তকা শুধু ইংনরর্জনত পাওয়া যায়। 

এই তথ্য সংর্িষ্ট র্েন ষনজ্ঞরা পযিানলাচো কনরনেে এেং অেুনমািে কনরনেে মযাকর্মলাে (Macmillan) 

আর্থ্িক সহায়তা কমিসূর্চর প্রধাে েীল সাউথ্উইক [Neal Southwick]৷ 

ধেযোি জ্ঞাপে করা হনে: রয় র্েসে [Roy Beeson], অযাডোইস সার্েি স মযানেজার, র্ডনজর্ের্লটি 

সর্লউ েস ওনয়ে র্মডলযািস; জার্েে োটি ে [Justine Burton], মযাকর্মলাে (Macmillan) 

ওনয়লনিয়ার রাইটস টিম বটকর্েকাল র্লড; বডর্েস বিাডি  [Denise Forde], মযাকর্মলাে 

(Macmillan) ওনয়লনিয়ার রাইটস অযাডোইসার; অযান্টর্ে মাটিি ে [Anthony Martin], মযাকর্মলাে 

(Macmillan) বের্ের্িট সার্েি স পাটি োরর্ পস মযানেজার; অযােডু্র মন্টগ্মার্র [Andrew 

Montgomery], মযাকর্মলাে (Macmillan) বের্ের্িট সার্েি স পাটি োরর্ পস মযানেজার; কযাথ্র্রে 

র্ির্লপস (Macmillan), মযাকর্মলাে (Macmillan) ওনয়লনিয়ার রাইটস বটকর্েকাল র্লড, এেং টিো 
র্িথ্ [Tina Smith], মযাকর্মলাে (Macmillan) ওনয়লনিয়ার বের্ের্িটস মযানেজার, র্েথ্ বপাটি  টযালেট 

কাউর্ন্সল। 

বসই সে কযান্সার আক্রান্ত েযর্ক্তনিরও ধেযোি যারা এই সংস্করণটি পযিানলাচো কনরনেে। 

আমানির সকল তথ্য প্রাপ্ত বসরা প্রমানণর র্ের্ত্তনত বেওয়া হনয়নে। আমানির েযেহার করা উৎসগুনলার 

র্েষনয় আনরা তনথ্যর জেয অেুগ্রহ কনর bookletfeedback@macmillan.org.uk-এ আমানির 

সানথ্ বযাগ্ানযাগ্ করুে। 
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আমরা সে সময় সঠিক তথ্য বিওয়ার র্েষয়টি র্ের্িত করার জেয সে রকমোনে বচষ্টা কনর থ্ার্ক র্কন্তু প্রর্তর্েয়ত 

পর্রেতি ে ীল বমর্ডনকল গ্নেষণার েতি মাে অেস্থার প্রর্তিলনের জেয এর উপর র্েেি র করা উর্চত হনে ো৷ আপর্ে আপোর 

স্বাস্থয সম্পনকি  উর্েগ্ন থ্াকনল, আপোর ডাক্তানরর সানথ্ আনলাচো করুে। এই তনথ্য ো তৃতীয় পনক্ষর বকানো তনথ্য, বযমে 

আমানির র্লংক করা ওনয়েসাইনটর তনথ্য, বকানো েুল থ্াকার কারনণ সৃষ্ট বকানো ক্ষর্ত ো হার্ের জেয মযাকর্মলাে 

(Macmillan) বকানো িায়-িার্য়ত্ব গ্রহণ করনে ো৷ 

আমরা আ া কর্র বয আপোর র্েকট এই তথ্য সহায়ক হনয়নে। আপোর বকানো প্রশ্ন বথ্নক থ্াকনল, আমরা আপোর োষায় 

বটর্লনিানের মাধযনম তথ্য এেং সহায়তা র্িনত পার্র। আমরা র্েোমূনলয পর্রনষোগুর্ল র্িনয় থ্ার্ক। আমানিরনক বেি 0808 808 

র্েষয়েস্তুর পযিানলাচো: মাচি  2019 

পরেতী পযিানলাচোর জেয পর্রকর্ল্পত 

সময়সূর্চ: 2020 

mailto:bookletfeedback@macmillan.org.uk
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00 00 েম্বনর (সপ্তানহ 7 র্িে, সকাল 8টা বথ্নক রাত 8টা পযিন্ত) কল করুে এেং ইংনরর্জনত আপোর পেনের োষার জেয 
েলুে। 

© মযাকর্মলাে কযান্সার সানপাটি  (Macmillan Cancer Support) 2019৷ ইংলযাি ও ওনয়লস (261017),  

স্কটলযাি (SC039907) এেং আইল অে মযাে (604)-এ র্েের্ন্ধত িাতেয প্রর্তষ্ঠাে। বরর্জোডি  অর্িস: 89 Albert 

Embankment,  

London SE1 7UQ. 

MAC15139_Bengali 
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Financial support - benefits 

 

This information is about benefits. This information covers: 

• What are benefits? 

• If you were not born in the UK 

• If you cannot work or have a low income 

• If you have care or mobility needs 

• If you look after someone with cancer 

• If you are of pension age 

• Help with housing costs 

• What to do next 

• How Macmillan can help you 

• More information in [language] 

• References and thanks 
 

We hope this fact sheet answers your questions.   
 

You can also call Macmillan Cancer Support on freephone 0808 808 00 00, 7 days a 
week, 8am to 8pm. We have interpreters, so you can speak to us in your own 
language. When you call us, please tell us in English which language you need (say 
“xxxxx”). 

There is more cancer information in [language] at macmillan.org.uk/translations 

 

Financial support - 

benefits: Language 
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What are benefits? 

Benefits are payments from the government to people who need financial help. 
When you have cancer, you might be able to get benefits because you: 

• are ill 

• have a disability 

• have a low income 

• are looking after someone. 

 

There are many different benefits. Here we explain some common ones.  

 

If you were not born in the UK 

You may not be able to get some benefits if: 

• you have come from another country to live or work in the UK 

• you are an asylum seeker. 

The rules can be hard to understand. You can call Macmillan for free on  
0808 808 00 00 and speak to one of our welfare rights advisers for advice.   

 

If you cannot work or have a low income 

• Statutory Sick Pay is for people who need to take time off from their job 

because they are ill. If you qualify for this, your employer must pay it to you 

each week. They will pay it for up to 28 weeks of illness. 

 

• Employment and Support Allowance is for people who cannot work 

because they are ill or have a disability. You may also be able to get this 

benefit if you can only do a small amount of work. 

 

• Universal Credit is for people under retirement age who do not earn much 

money or cannot work. It can include money for basic living costs, looking 

after children and housing. 
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If you have care or mobility needs 

• Personal Independence Payment is for people aged 16 to State Pension 
age who have problems moving around or looking after themselves. You must 
have had these problems for at least 3 months. You must expect to have them 
for at least 9 more months. 

• Attendance Allowance is for people at or above State Pension age who 
have problems looking after themselves. This can be because they are ill or 
have a disability. For example, you might need help with things like getting out 
of bed, having a bath or getting dressed. You must have needed this help for 
at least 6 months.  

• If your cancer cannot be cured, and your doctor thinks you may live for less 
than 6 months, you may be able to get Personal Independence Payment or 
Attendance Allowance under special rules. These rules mean you can get the 
benefit quickly and at the highest amount. Your doctor or nurse can help you 
with this. 

 

If you look after someone with cancer 

• Carer’s Allowance is for people looking after someone who needs a lot of 
help. You must be aged 16 or over. You must be caring for the person for at 
least 35 hours a week. You do not need to be related to them or living 
together. You can get this benefit even if you do some paid work.  

• Carer’s Credit does not give you any money. But if you have to stop working, 
or work less, it helps protect your right to a State Pension later in life. You 
must look after at least one person for 20 hours or more a week to get Carer’s 
Credit. 

 

If you are of pension age 

• State Pension is a weekly payment you can get from the government when 
you reach a certain age. This age depends on when you were born. You can 
find out your State Pension age at gov.uk/state-pension-age 

• Pension Credit is for people who have reached State Pension age and have 
a low income. It gives you an extra amount on top of your State Pension. 
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Help with housing costs 

• Universal Credit has replaced Housing Benefit for most people. You may be 
able to get a payment to help with your rent or other housing costs.  

• If you are still eligible for Housing Benefit, the amount you can get depends 
on where you live, your age and the number of bedrooms you have. 

 

What to do next 

In this information, we have only talked about some of the benefits that are available. 
It is a good idea to talk to one of our welfare rights advisers to see if you can claim 
any other benefits. You can call us free on 0808 808 00 00. We can tell you more 
about which benefits you may be able to claim. We can also help you apply.  

You can find more information and apply for benefits online. Visit: 

• gov.uk if you live in England, Scotland or Wales 

• nidirect.gov.uk if you live in Northern Ireland.  

 
How Macmillan can help you 

Macmillan is here to help you and your family. You can get support from: 

• The Macmillan Support Line (0808 808 00 00). We have interpreters, so you 
can speak to us in your language. Just tell us, in English, the language you 
want to use. We can answer medical questions, give you information about 
financial support, or talk to you about your feelings. The phone line is open 7 
days a week, 8am to 8pm. 

• The Macmillan website (macmillan.org.uk). Our site has lots of English 
information about cancer and living with cancer. There is more information in 
other languages at macmillan.org.uk/translations  

• Information and support services. At an information and support service, 
you can talk to a cancer support specialist and get written information. Find 
your nearest centre at macmillan.org.uk/informationcentres or call us. Your 
hospital might have a centre. 

• Local support groups – At a support group you can talk to other people 
affected by cancer. Find a group near you at 
macmillan.org.uk/supportgroups or call us. 

• Macmillan Online Community – You can also talk to other people affected 
by cancer online at macmillan.org.uk/community 
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More information in [language] 

We have information in [language] about these topics: 

Types of cancer 

• Breast cancer 

• Large bowel cancer  

• Lung cancer 

• Prostate cancer 

Treatments 

• Chemotherapy 

• Radiotherapy 

• Surgery 

Coping with cancer 

• If you’re diagnosed with cancer – A quick guide  

• Claiming benefits 

• Eating problems and cancer 

• End of life 

• Financial support – benefits 

• Financial support – help with costs 

• Healthy eating 

• Tiredness (fatigue) and cancer 

• Side effects of cancer treatment 

• What you can do to help yourself 

 

To see this information, go to macmillan.org.uk/translations 

Speak to us in [language] 

You can call Macmillan free on 0808 808 00 00 and speak to us in [language] 
through an interpreter. You can talk to us about your worries and medical questions. 
Just say [language] in English when you call (say “xxxxx”). 

We are open 7 days a week, 8am to 8pm.
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References and thanks 

This information has been written and edited by Macmillan Cancer Support’s 
Cancer Information Development team. It has been translated into [language] by a 
translation company. 

This information is based on the Macmillan booklet Help with the cost of cancer. 
We can send you a copy, but the full booklet is only available in English. 

This information has been reviewed by relevant experts and approved by Neal 
Southwick, Macmillan Financial Support Programme Lead. 

With thanks to: Roy Beeson, Advice Service Manager, Disability Solutions West 
Midlands; Justine Burton, Macmillan Welfare Rights Team Technical Lead; Denise 
Forde, Macmillan Welfare Rights Adviser, Anthony Martin, Macmillan Benefit 
Service Partnerships Manager; Andrew Montgomery, Macmillan Benefit Service 
Partnerships Manager; Kathryn Phillips, Macmillan Welfare Rights Technical Lead; 
and Tina Smith, Macmillan Welfare Benefits Manager, Neath Port Talbot Council. 

Thanks also to the people affected by cancer who reviewed this edition. 

All our information is based on the best evidence available. For more information 
about the sources we use, please contact us at 
bookletfeedback@macmillan.org.uk 
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We make every effort to ensure that the information we provide is accurate but it should not be relied 

upon to reflect the current state of medical research, which is constantly changing. If you are 

concerned about your health, you should consult your doctor. Macmillan cannot accept liability for any 

loss or damage resulting from any inaccuracy in this information or third-party information such as 

information on websites to which we link. 

© Macmillan Cancer Support 2019. Registered charity in England and Wales (261017),  

Scotland (SC039907) and the Isle of Man (604). Registered office 89 Albert Embankment,  

London SE1 7UQ. 
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