Claiming benefits: Gujarati
www.macmillan.org.uk/translations ખાતે
�ુજરાતી ભાષામાં ક�સર િવષેની વ�ુ મા�હતી
ઉપલબ્ છે .

લાભોની માંગણી કરવી
આ ફ�ક્ શીટ લાભોની માંગણી કરવા િવષે છે .

આ ફ�ક્ શીટ નીચેની બાબતો િવષે વાત કર� છે :
• �ુ ં લાભો છે ?
• જો તમાર� પાસે �ુ.ક�નો પાસપોટર ન હોય તો �ુ ં
• સીધા લાભો
• માંદગી દરિમયાન કા� ૂની �ુકવણી (SSP-સ્ટ�ટ�ુટર િસક પે) / Statutory Sick
Pay (SSP)
• રોજગાર અને આધાર એલાઉન્ (ESA- એમ્પ્લોયમે એન્ સપોટર એલાઉન્)
/ Employment and Support Allowance (ESA)
• �ુિનવસર્ ક્ર�ડ – UC / Universal Credit
• વ્ય�ક્ત સ્વતં � ૂકવણી (PIP-પસર્ન ઇન્ડ�પેન્ડ પેમને ્) / Personal
Independence Payment (PIP)
• હાજર� એલાઉન્ (AA-એટ�ન્ડન અલાઉન્) / Attendance Allowance (AA)
• જો તમે કોઇ �વલેણ રોગથી પીડાતા હોય
• જો તમે કોઇ ક�સરથી પી�ડત વ્ય�ક્ત સંભાળ રાખતા હોય
• તમાર� ભાષામાં વ�ુ મા�હતી

• અન્ મા�હતી અને આધાર
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� ંુ લાભો છે ?
લાભો તે સરકાર મારફત �ઓને નાણાંક�ય મદદની જ�ર હોય તેવા લોકોને � ૂર� પાવામાં
આવતી �ુકવણીઓ છે . તમે લાભ માંગણી કરવા સક્ થઈ શકો છો જો તમે:
• માંદા છો
• અપંગતા ધરાવો છો
• ઓછ� આવક ધરવો છો.
અલગ-અલગ પ્રકાર ઘણાં લાભો છે . આ ફ�ક્ શીટ સૌથી સામાન્ હોય તેવી અ�ુક
બાબતો સમ�વે છે .

જો તમાર� પાસે �.ુ ક�નો પાસપોટર ન હોય તો � ંુ
તમે અ�ુક લાભો મેળવવા માટ� સક્ બનશો નહ� જો તમે:
• અન્ દ� શમાંથી �ુક�માં રહ�વા અથવા કામ કરવા આવ્ય હોય
• આશ્ શોધનાર અથવા ર� ફ�ુ� હો.
િનયમો જ�ટલ છે .
ુ ્રવ, સવાર�
સલાહ માટ�, મેકિમલનને 0808 808 00 00 પર ફોન કરો. અમે સોમવાર થી �ક
ુ ી ઉપલબ્ છ�એ. અમારા “કલયાણ હકના સલાહકારો” તમે
9 વાગ્યાથ રાત્ 8 વાગ્ય �ધ
�ા લાભો માટ� સક્ હોય શકો છો તેના િવષે વ� ુ મા�હતી આપી શક� છે .
તમે ક�� ુ અ�ુભવી રહ્ છો અથવા કોઇ �ચ�તા હોય તો તેના િવષે પણ અમને જણાવી શકો છો.
જો કોઇ �ગ્લી બોલી શક� ુ ન હોય તો અમે �ુભાિષયા સેવઓ પણ ધરાવીએ છ�એ. જો તમે
સાંભળવાની તકલીફ ધરાવતા હોય, તો તમે ટ�ક્સ્ટફ 0808 808 0121 અથવા ટ�ક્સ
�રલેનો ઉપયોગ કર� શકો છો.
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માંદગી દરિમયાન કા� ૂની �કુ વણી (SSP-સ્ટ�ટ�ુટર િસક પે) / Statutory Sick Pay
(SSP)
તમે SSP મેળવવા સક્ થઈ શકો છો જો તમે :
• માંદા હોવાના કારણે કામ ન કર� શકતા હોય.
તમારા નોકર�દાતા માંદગીના 28 સપ્તા �ુધી �ુકવણી કરશે. જો તમે તે માટ�
લાયક ઠરશો તો તેઓ તમને ઓછ� �ુકવણી કર� શકશે નહ�.
તમાર� વૈધાિનક માંદગીની �ુકવણી � ૂણર થાય તે પહ�લાંઅથવા જો તમે તે માટ� લાયક ન
ઠરો, તો તપાસ કરો ક� તમે રોજગાર અને આધાર એલાઉન્ (ESA) મેળવી શક્શ ક� ક�મ. આ
લાભ માંદગી અથવા અપંગતાના કારણે કામ કર� શકતા નથી તેવા લોકો માટ� છે .

રોજગાર અને આધાર એલાઉન્ (ESA) / Employment and Support
Allowance (ESA)
તમે ESA મેળવવા સક્ થઈ શકો છો જો તમે કામ કરવાની �મરના હો અને:
• તમે માંદગી અથવા અપંગતાના કારણે કામ ન કર� શકતા હો
• જો તમે માંદગી અથવા અપંગતાના કારણે � ૂબજ ઓ�ં કામ કર� શકતા હોય.
ESA ના બે િવિવધ પ્રકા હોય છે :
• સહાયક ESA / Contributory ESA – તમે આ તોજ મેળવી શકો છો જો તમે � ૂરતો
‘રાષ્ટ્ વીમો’ ભર� લો હોય.
• આવક-આધા�રત ESA / Income-related ESA – તમે આ તો જ મેળવી શકો છો જો
તમાર� આવક અને બચતો અ�ુક ચો�સ રકમ કરતાં ઓછ� હોય.
જો તમે આ બેમાંથી કાંઇપણ ન મેળવી શકો તો તમે માત “ક્ર�� ઓનલી” ક્લેઇ કર� શકો
છો. આમાં તમે કોઇ રકમ મેળવતા નથી, પરં � ુ તમે કામ ન કર� શકો તે દર� ક અઠવા�ડયા
માટ� રાષ્ટ્ વીમા ‘ક્ર�ડ’ કહ�વાતી સહાય મેળવો છો. આ ક્ર�� તમને ESA મેળવવામાં
અથવા ભિવષ્યમા અન્ લાભો �વા ક� તમા�ંુ સ્ટ� પ�શન મેળવવામાં મદદ કર� શક� છે .
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ESA ના 13 સપ્તા પછ�
પ્ર 13 સપ્તા દરિમયાન, તમાર� ‘કાયર ક્ષમતા આકારણી’ કરાવવાની જ�ર પડ� શક�
છે . આ તમાર� માંદગી અથવા અક્ષમ કામ કરવાથી તમને ક�વી ર�તે અટકાવે છે એ
શોધવા માટ� છે . તમાર� િમટ�ગમાં હાજર રહ�વાની જ�ર પડ� શક� છે . જો આકારણી એ દશાર ્વ
ક� તમે હ� ESA મેળવી શકો છો, તો તમને બે માંથી એક સ� ૂહમાં � ૂકવામાં આવી શક� છે ‘કાયર-સંબિધત પ્ ર�ૃ સ� ૂહ’ અથવા ‘આધાર સ� ૂહ’.
કાયર-સંબિં ધત પ્ ર�ૃ સ� ૂહ
જો તમાર� કાયર કરવાની ક્ષમ મયાર્�દ છે , પરં � ુ ગંભીર નથી, તો તમને ‘કાયરસંબિં ધત પ્ ર�ૃ સ� ૂહ’માં � ૂકવામાં આવે છે . તમાર� કાયર િવષે એક અથવા વ�ુ
ઇન્ટવ્�ુર્મા પસાર થ�ું પડ� છે . તમે ESA અને વધારાની �ુકવણીનો ‘પાયાનો દર’
મેળવશો.
આધાર સ� ૂહ
જો તમાર� માંદગી અથવા અપંગતા તમાર� કામ કરવાની ક્ષમ પર ગંભીર અસર ધરાવતી
હોય, તો તેમને આધાર સ� ૂહમાં � ૂકવામાં આવશે. આનો મતલબ છે ક� તમને કાયર માટ�
ઇન્ટવ્�ુર્મા પસાર થ�ું પડશે નહ�. તમે ESA નો ‘પાયાનો દર’ મેળવશો અને અન્ સ� ૂહ
કરતાં થોડ� વધારાની �ુકવણી મેળવશો.
‘આવક આધા�રત ESA'ને બદલતા લાભો
એિપ્ 2013 થી સાવર્િત ક્ર�� કહ�વાતો એક નવો લાભ �ગ્લ�, સ્કોટલ� અને વેલ્સમા 16
થી 64 વષર્ન �મરના લોકો માટ� ‘આવક આધા�રત ESA ને બદલે છે . ભિવષ્યમા ઉ�ર�
આયરલ�ડમાં સાવર્િત ક્ર�� વાપરવા�ુ ં શ� કરવાની યોજના છે .
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�િુ નવસર્ ક્ર�ડ - UC / Universal credit
�ુિનવસર્ ક્ર�ડ (UC) સ્કોટલ� અને વેલ્સન લોકો માટ� નવો લાભ છે ક� �ઓ:
• કામ શોધી રહ્ હોય
અથવા
• ઓછ� આવક ધરાવતા હોય.
તે આ બાબતો માટ� પૈસાનો સમાવેશ કર� છે :
• � ૂળ� ૂત �વન �વવા
• બાળકોની સંભાળ લેવા
• સંભાળ ફરજો િનભાવવા
• કાયર કરવા માટ� અસક્ હોય તેઓ માટ�
• આવાસન
UC હ�ુ �ુધી તમામ જગ્યા ઉપલબ્ નથી. તે અત્યા થી 2017 દરિમયાન �ગ્લ�,
સ્કોટલ� અને વેલ્સન િવિવધ િવસ્તારોમા ઉપયોગમાં લેવા�ુ ં શ� થઈ ર�ું છે . તેને ઉ�ર�
આયરલ�ડમાં ઉપયોગમાં લેવાની યોજના થઈ રહ� છે . તમે ઉ�ર� આયરલ�ડ િવષે તા�તરની
મા�હતી માટ� nidirect.gov.uk પર જઈ શકો છો.
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�ુિનવસર્ ક્ર�� અન્ છ લાભોને બદલી નાખે છે :
• આવક-સંબિં ધત રોજગાર અને આધાર એલાઉન્ (ESA) / income-related
Employment and Support Allowance (ESA)

• આવક આધાર / Income Support
• િનવાસન લાભ (હાઉિસ�ગ બેિન�ફટ) / Housing Benefit
• બાળક કર ક્ર�� (ચાઇલ્ ટ�ક્ ક્ર��) / Child Tax Credit
• કાયર કર ક્ર�� (વ�ક�ગ ટ�ક્ ક્ર��ડ / Working Tax Credit
• આવક-સંબિં ધત નોકર� શોધનાર�ુ ં એલાઉન્ (ઇન્ક-�રલેટ�ડ જોબ િસકસર
એલાઉન્) / income-related Jobseekers’s Allowance
જો તમે આમાં થી કોઈપણ લાભો મેળવતા હોય, તો તમારો ક્લેઇ અત્યા અને 2017 ની
વચ્ચ �ુનીવસર્ ક્ર��ડટમ બદલી શક� છે . સમયગાળાનો આધાર તમે �ાં રહો છો તેના પર
રહ�શ.ે
મોટા ભાગના લોકો માટ�, જો તેઓના સંજોગો બદલાય નહ� તો તેઓ � રકમ મેળવે છે એ
સમાન રહ�શ.ે
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વ્ય�ક્ત સ્વતં � ૂકવણી (PIP-પસર્ન ઇન્ડ�પેન્ડ પેમેન્) / Personal
Independence Payment (PIP)
વ્ય�ક્ત સ્વતં �ુકવણી (PIP) 16 થી 64 વષર્ન �મરના �ગ્લ�, સ્કોટલ� અને વેલ્સમા
રહ�તા લોકો માટ� એક નવો લાભ છે ક� �ઓને:·
• પોતાની �તની સંભાળ લેવા�ુ ં અઘ� લાગ� ુ હોય
• આસપાસ ફર�ુ અઘ� લાગ� ુ હોય.
તમને આ સમસ્યા ફર�જયાત ઓછામાં ઓછા ત્ મ�હના થી થઈ હોવી જોઇએ અને
ઓછામાં ઓછા હ�ુ નવ મ�હના માટ� ધરાવવાની શ�તા હોવી જોઇએ.
PIP બે ભાગ ધરાવે છે :
• ‘દ� િનક �વન �વવાનો ભાગ’
• ‘ગતીિ◌શીલતા ભાગ’
તમે એક અથવા બં�ે ભાગ મેળવી શકો છો.
તમે ‘દ� િનક �વન �વવાનો ભાગ', તો જ મેળવી શકો છો જો તમને ભોજન બનાવવા,
કપડા ધોવા, તૈયાર થવા �વી બાબતો કરવામાં તકલીફ અ�ુભવાતી હોય.
તમે ‘ગિતશીલતા ભાગ’ તો જ મેળવી શકો છો, જો તેમને આસપાસ ફરવામાં અથવા બહાર
જવામાં મદદની જ�ર હોય.
મોટા ભાગના લોકોને સ્વાસ્ સંભાળ લેનાર પ્રોફ�શ સાથે �બ� આકારણી કરવાની જ�ર
પડ� શક� છે . આ તમે ક�ટલી સાર� ર�તે આસપાસ ફર� શકો છે અને દ� િનક પ્ ર�ૃિ કર� શકો
છો તે ચકાસવા માટ� છે .
PIP �ગ્લ�, સ્કોટલ� અને વેલ્સમા અપંગતા સાથે �વવા�ુ ં એલાઉન્ (DLA- �ડસએ�બ�લટ�
�લવ�ગ અલાઉન્) કહ�વાતા લાભને બદલે છે . ઉ�ર� આયરલ�ડમાં, તમે હ�ુ પણ DLAમાટ�
ક્લેઇ કર� શકો છો, પરં � ુ અ�ુક સમયે PIP શ� કરવાની યોજના છે .
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અપંગતા સાથે �વવા� ંુ એલાઉન્ (DLA-�ડસએ�બ�લટ� �લવ�ગ અલાઉન્) /
Disability Living Allowance (DLA)
અપંગતા સાથે �વવા�ુ ં એલાઉન્ ઉ�ર� આયરલ�ડમાં રહ�તાં 64 વષર અને તેથી નાની
�મરના લોકો માટ� છે �ઓને:
• પોતાની �તની સંભાળ લેવા�ુ ં અઘ� લાગ� ુ હોય
• આસપાસ ફર�ુ અઘ� લાગ� ુ હોય.
તે �ગ્લ�, સ્કોટલ� અને વેલ્સમા રહ�તાં એવા લોકો માટ� પણ છે ક� �ઓ 16 વષર્થ નીચેના છે .
DLA અને PIP સમાન જ છે પરં � ુ તેમાં અ�ુક તફાવતો છે .
જો તમે 16 થી 64 વષર્ન �મરના હોય અને �ગ્લ�, સ્કોટલ� અથવા વેલ્સમા રહ�તા હોય તો
તમે DLA માટ� નવો ક્લેઇ કર� શકતા નથી. આ �મરના લોકો માટ� DLA ના બદલે
વ્ય�ક્ત સ્વતં � ૂકવણી કરવામાં આવે છે .
જો તમે પેહલ
� થ
ે ી જ DLA મેળવી રહ્ છો:
• જો તમે 8 એિપ્, 2013 ના રોજ 65 વષર્થ નીચે હોય, તો PIP માટ� અત્યારથ અને
2018 ની વચ્ચ અ�ુક સમયે તમાર� ફર�થી આકરણી કરવામાં આવશે.
• જો તમે 8 એિપ્, 2013 ના રોજ 65 વષર ક� તેથી વધાર� �મર ધરાવતા હોય, તો
તેમને જ�ર હોય ત્યા �ુધી DLAસતત મેળવતા રહશો.
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હાજર� એલાઉન્ (AA-એટ� ન્ડન અલાઉન્) / Attendance Allowance (AA)
હાજર� એલાઉન્ 65 વષર ક� તેથી વધાર� �મરના એવા લોકો માટ� છે ક� �ઓને:
• પોતાની �તની સંભાળ લેવા�ુ ં અઘ� લાગ� ુ હોય
જો તમને પથાર�માંથી બહાર આવવામાં, સ્ના કરવામાં અથવા �તે તૈયાર થવામાં
મદદની જ�ર રહ�તી હોય તો તમે AA મેળવવા સક્ બની શકો છો. તમને સંભાળ
રાખનારની જ�ર� નથી, પરં � ુ તમાર� ફર�જયાત ઓછામાં ઓછા છ મ�હના માટ� સંભાળની
જ�ર પડ� હોવી જ�ર� છે .
લાભ િસસ્ટ જ�ટલ છે . તમે �ો લાભ મેળવવા માટ� સક્ છો તે શોધવા માટ�,
મેકિમલનને 0808 808 00 00 પર ફોન કરો અને ‘કલ્યા હ� સલાહકાર’ સાથે વાત
કરો.

જો તમે કોઇ �વલેણ રોગથી પીડાતા હોય
જો તમે �વલેણ રોગથી પીડાતા હોય, તો તમે ‘િવિશષ્ િનયમો’ હ�ઠળ PIP, DLA અથવા AA
મેળવવા માટ� સક્ બની શકો છો. આ નો મતલબ છે ક� તમે ક�ટલા લાંબા સમયથી સમસ્ય
ધરાવતા હતા તેના િવષેની શરતોને � ૂર� કરવાની જ�ર નથી. તમારા ક્લેઇમન � ુરં ત જ
ધ્યા આપવામાં આવશે, અને તમે � લાભ માટ� અર� કર� છે તેના �ચામાં �ચા દર� તે
લાભ મળશે. ◌ેિ◌ ‘િવિશષ્ િનયમ’ હ�ઠળ ક્લેઇ કરવા માટ�, તમાર� તમાર� �સ્થિ માટ� એક
તબીબી અહ�વાલ મેળવવાની જ�ર રહ�શ.ે

જો તમે કોઇ ક�સરથી પી�ડત વ્ય�ક્ત સંભાળ રાખતા હોય
સંભાળ લેનાર�ુ ં એલાઉન્ એ સાપ્તા�હ લાભ છે � ગંભીર સંભાળની જ��રયાત ધરાવતા
લોકોની સંભાળ લઈ રહ્ હોય તેવા લોકોને મદદ કર� છે . તમે 16 વષર ક� તેથી વ�ુ �મરના
હો તે જ�ર� છે અને એક સપ્તાહમા ઓછામાં ઓછ� 35 કલાક માટ� કોઇપણની સંભાળ લેવી
જ�ર� છે . તમાર� તે વ્ય�ક્ત� સંબધ
ં ી હો�ું ક� તેઓની સાથે રહ�� ું જ�ર� નથી. જો તમે કોઈ
� ૂકવણી વા� કામ કરતા હો તો પણ આ લાભ માટ� ક્લેઇ કર� શકો છો. જો તમે આ લાભ
માટ� લાયક ન ઠરો, તો તમે સંભાળ લેનારની ક્ર�� (ક�રસર ક્ર��) માટ� અપ્લા કર� શકો છો.
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જો તમે સંભાળ લેનારની ક્ર�� મેળવતા હો તો તમને કોઇ રકમ મળશે નહ�, પરં � ુ તે એ
ખાતર� કરવામાં મદદ કર� છે ક� �વનમાં પછ�થી તમે સ્ટ� પ�શન માટ� ક્લેઇ કર� શકો
છો. સંભાળ લેનારની ક્ર�� માટ� લાયક ઠરવા, તમાર� ફર�જયાત એક સપ્તાહમા 20 કલાક
અથવા વધાર� માટ� એક અથવા વધાર� અપંગ લોકોની સંભાળ લેવી જ�ર� છે .

તમાર� ભાષામાં વ� ુ મા�હતી માટ�
અમાર� પાસે નીચેના �ુદ્ િવષે તમાર� ભાષામાં ફ�ક્ શીટ પણ ઉપલબ્ છે :
• સ્ત ક�સર
• મોટા �તરડા�ુ ં ક�સર
• ફ�ફસાં� ુ ં ક�સર
• પ્રોસ્ ક�સર
• ક�મોથેરપી
• ર� �ડયોથેરપી (િવ�કરણોત્સગ ઉપચાર)
• શ��ક્ર
• ક�સર સારવારની આડ અસરો
• પોતાની �તની મદદ કરવા માટ� તમે �ુ ં કર� શકો છો
• �વનનો �ત
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તમાર� ભાષામાં અમાર� સાથે વાત કરો
તમે મેકિમલનને મફત 0808 808 00 00 પર ફોન કર� અને �ુભાિષયાની મદદ દ્વા
તમાર� ભાષામાં અમાર� સાથે વાત કર� શકો છો. તમે �ચ�તાઓ અને તબીબી પ્ર િવષે
અમને વાત કર� શકો છો. અમે તમને એ પણ જણાવી શક�એ છ�એ ક� તમે �ા લાભ
મેળવવા સક્ બની શકો છો.
અમે સોમવારથી �ુક્રવ, સવાર� 9 વાગ્યાથ રાત્ 8 વાગ્ય �ુધી ઉપલબ્ છ�એ. જો તમે
સાંભળવાની તકલીફ ધરાવતા હોય, તો તમે ટ�ક્સ્ટફ 0808 808 0121 અથવા ટ�ક્સ
�રલેનો ઉપયોગ કર� શકો છો.

અન્ મા�હતી અને આધાર
અમે અહ� માત અ�ુક લાભો િવષે જ વાત કર� છે . તમે મેળવી શકો તેવા અન્ લાભો પણ
હોઇ શક� છે . લાભ િસસ્ટ (બેિન�ફટ િસસ્સટ) મજવામાં અઘર� છે . એક અ�ુભવી ‘કલ્યા
હ� સલાહકાર’ સાથે વાત કરવી તે એક સારો િવચાર છે . તમે મેકિમલનને 0808 808 00
00પર ફોન કર�ને પોતાની ભાષામાં કોઇ સાથે વાત કર� શકો છો..
તમે gov.uk (�ગલ�ડ, વેલ્ અને સ્કોટલ�) અને nidirect.gov.uk (ઉ�ર� આયલ�ડ)
ખાતે લાભો િવષે �ણી શકો છો અને તેઓની માટ� ઓનલાઇન અપ્લા કર� શકો છો.
અમાર� � ૂકલેટ Help with the cost of cancer (હ�લ્ વીથ ધી કોસ્ ઓફ ક�સર)
�ગ્લ�, સ્કોટલ� અને વેલ્સમા ઉપલબ્ હોય તેવા લાભો િવષે િવગતવાર મા�હતી ધરાવે
છે .
macmillan.org.uk/benefitsખાતે એક િવડ�યો પણ છે ક� � ઉપયોગી બની શક� છે .
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સંદભર અને આભારદશર્
આ ફ�ક્ શીટ અમાર� � ૂકલેટ Help with the cost of cancer (હ�લ્ વીથ ધી કોસ્ ઓફ
ક�સર)પર આધા�રત છે . તે મેકિમલન ક�સર આધારની ક�સર મા�હતી િવકાસ ટ�મ દ્વા
લખવામાં, ચકાસવામાં અને �ુધારવામાં આવી છે . તે નીલ સાઉથવીક, મેકમીલન
ફાઇનાંિસયલ સપોટર પ્રોગ લીડ દ્વા મં�ૂર કરવામાં આવેલ છે .
ક�રો�લન પેઇન, ટ�મ નેતા, કલ્યા હ� ટ�મ, મેકિમલન ક�સર સપોટર , અને ક�સરની અસર
થયેલા લોકોનો આભાર �ઓએ અમાર� � ૂકલેટ Help with the cost of cancer (હ�લ્
વીથ ધી કોસ્ ઓફ ક�સર) ની સમીક્ કર� છે .
અમે આ ફ�ક્ શીટ લખવા માટ� નીચેના સ�હત ઘણાં ભરોસાપાત �ોતોમાંથી મા�હતી
ઉપયોગમાં લીધેલ છે :
• અપંગતા હ�ો UK વેબસાઇટ. www.disabilityrightsuk.org (�ૂન 2015 માં
ઉપયોગમાં લેવાઇ હતી).
• Gov.uk વેબસાઇટ. www.gov.uk (�ૂન 2015 માં ઉપયોગમાં લેવાઇ હતી)
• NI ડાયર� ક્ટન વેબસાઇટ. www.nidirect.gov.uk (�ૂન 2015 માં ઉપયોગમાં
લેવાઇ હતી).
અમે � મા�હતી � ૂર� પાડ� રહ્ છ�એ તે ચો�સ છે તેની ખાતર� કરવા માટ� અમે બનતા પ્રય કયાર છે પરં � ુ
તે તબીબી સંશોધનની વતર્મા પ�ર�સ્થિતન દશાર્વવ માટ� ઉપયોગમાં ન લેવાવી જોઇએ, � સતતપણે
બદલતી રહ� છે . જો તમે તમારા સ્વાસ્ માટ� �ચ�િતત હો, તો તમાર� ડોક્ટરન સંપકર સાધવો જોઇએ. મેકિમલન
આ મા�હતીમાં અથવા ત્રા�-પક્ષ મા�હતી �મ ક� અમે � વેબસાઇટને �લ�ક કર�એ છ�એ તે મા�હતીની
અચો�સતામાંથી પ�રણમતી કોઇપણ ખોટ અથવા �ુકશાન માટ� જવાબદાર� સ્વીકાર શકશે નહ�.
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Claiming benefits: English

Claiming benefits
This fact sheet is about claiming benefits.

This fact sheet talks about:
• What are benefits?
• If you don’t have a UK passport
• Different benefits
• Statutory Sick Pay (SSP)
• Employment and Support Allowance (ESA)
• Universal Credit
• Personal Independence Payment (PIP)
• Attendance Allowance (AA)
• If you are terminally ill
• If you look after someone with cancer
• More information in your language
• Other information and support
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What are benefits?
Benefits are payments that the government give to people who need financial
help. You may be able to claim benefits if you:
• are ill
• have a disability
• have a low income.
There are many different benefits. This fact sheet explains the most common
ones.

If you don’t have a UK passport
You may not be able to get some of the benefits if you:
• have come from another country to live or work in the UK
• are an asylum seeker or refugee.
The rules are complicated.
For advice, call Macmillan free on 0808 808 00 00. We are open Monday
to Friday, 9am to 8pm. Our ‘welfare rights advisers’ can tell you more
about which benefits you may be able to claim.
You can also talk to us about how you are feeling and any worries you have. We
have interpreters if you don’t speak English. If you have problems hearing, you can
use textphone 0808 808 0121 or Text Relay.

Statutory Sick Pay (SSP)
You may be able to get SSP if:
• you cannot work because you are ill.
Your employer will pay this for up to 28 weeks of sickness. If you qualify
for it, they cannot pay you less.
Before your Statutory Sick Pay ends, or if you do not qualify for it, check whether
you can get Employment and Support Allowance (ESA). This benefit is for people
who cannot work because they are ill or disabled.
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Employment and Support Allowance (ESA)
You may be able to get ESA if you are working age and:
• you cannot work because of illness or disability
• you can only do a small amount of work because of illness or disability.
There are two different types of ESA:
• Contributory ESA – you can get this if you have paid enough ‘national
insurance’.
• Income-related ESA – you can get this if your income and savings are
below a certain amount.
If you cannot get either of these, you can make a ‘credit only’ claim. This is where
you do not get any money, but you get things called national insurance ‘credits’
for each week you cannot work. These credits can help you claim ESA or other
benefits in the future, including your state pension.
After 13 weeks of ESA
During the first 13 weeks, you may need to have a ‘work capability assessment’.
This is to find out how your illness or disability stops you from working. You may
need to attend a meeting. If the assessment shows that you can still get ESA, you
will be put in one of two groups – the ‘work-related activity group’ or the
‘support group’.
Work-related activity group
If your ability to work is limited, but not severely, you will be put in the
‘work-related activity group’. You will have to go to one or more interviews
about work. You will get the ‘basic rate’ of ESA and an extra payment.
Support group
If your illness or disability has a severe effect on your ability to work, you will be
put in the support group. This means you won’t have to go to interviews about
work. You will get the ‘basic rate’ of ESA and a slightly bigger extra payment than
the other group.
New benefit replacing ‘income-related ESA’
Since April 2013, a new benefit called Universal Credit has been replacing
‘income-related ESA’ in England, Scotland and Wales for people aged 16 to 64.
There are plans to start using Universal Credit in Northern Ireland in the future.
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Universal Credit (UC)
Universal Credit (UC) is a new benefit for people in England, Scotland and
Wales who:
• are looking for work
or
• have a low income.
It includes money for:
• basic living
• looking after children
• caring duties
• being unable to work
• housing
UC is not available everywhere yet. It is starting to be used in different areas of
England, Scotland and Wales, between now and 2017. There are also plans to
start using it in Northern Ireland. You can go to nidirect.gov.uk for the latest
information about Northern Ireland.
Universal Credit is replacing six other benefits:
• income-related Employment and Support Allowance (ESA)
• Income Support
• Housing Benefit
• Child Tax Credit
• Working Tax Credit
• income-related Jobseekers’s Allowance
If you get any of these benefits, your claims may change to Universal Credit
between now and 2017. The timing depends on where you live.
For most people, the amount of money you get will stay the same, if your
circumstances don’t change.
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Personal Independence Payment (PIP)
Personal Independence Payment (PIP) is a new benefit for people aged 16 to 64
in England, Scotland or Wales who:
• find it hard to care for themselves
• find it hard to move around.
You must have had these problems for at least three months, and expect to have
them for at least nine months more.
PIP has two parts:
• the ‘daily living component’
• the ‘mobility component’.
You may get one or both parts.
You may get the ‘daily living component’ if you find it hard to do things like
prepare food, wash and dress.
You may get the ‘mobility component’ if you need help with going out or moving
around.
Most people need to have a face-to-face assessment with a healthcare
professional. This is to find out how well you can move around and do daily
activities.
PIP replaces a benefit called Disability Living Allowance (DLA) in England,
Scotland and Wales. In Northern Ireland, you can still claim DLA, but there are
plans to introduce PIP at some point.

Disability Living Allowance (DLA)
Disability Living Allowance is for people in Northern Ireland aged 64 and under
who:
• find it hard to care for themselves
• find it hard to move around.
It is also for people in England, Scotland and Wales who are under 16.
DLA is similar to PIP but there are some differences.
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If you are aged 16 to 64 and live in England, Scotland or Wales, you cannot make
a new claim for DLA. Personal Independence Payment has replaced DLA for
people this age.
If you already get DLA:
• If you were under 65 on 8 April 2013, you will be reassessed for PIP at some
time between now and 2018
• If you were 65 or over on 8 April 2013, you will continue to get DLA as long
as you still need it.

Attendance Allowance (AA)
Attendance Allowance (AA) is for people aged 65 or over who:
• find it hard to care for themselves.
You may be able to get AA if you need help with things like getting out of bed,
having a bath or dressing yourself. You don’t need to have a carer, but you
must have needed care for at least six months.
The benefits system is complicated. To find out which benefits you might
be able to get, call Macmillan on 0808 808 00 00 and speak to a
‘welfare rights adviser’.

If you are terminally ill
If you are terminally ill, you may be able to get PIP, DLA or AA under the ‘special
rules’. This means you don’t need to meet the conditions about how long you’ve
had problems for. Your claim will be dealt with quickly, and you will get the
benefit you applied for at the highest rate. To claim under the ‘special rules’, you
need a medical report about your condition.

If you look after someone with cancer
Carer’s Allowance is a weekly benefit that helps people who look after someone
with serious care needs. You need to be aged 16 or over and be caring for
someone for at least 35 hours a week. You don’t need to be related to the person
or living with them. You can claim this benefit even if you do some paid work. If
you don’t qualify for this benefit, you can apply for Carer’s Credit.
If you get Carer’s Credit, you do not get any money, but it helps to make sure
you can claim a State Pension later in life. To qualify for Carer’s Credit, you
must care for one or more disabled people for 20 hours or more a week.
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More information in your language
We also have fact sheets in your language about:
• Breast cancer
• Large bowel cancer
• Lung cancer
• Prostate cancer
• Chemotherapy
• Radiotherapy
• Surgery
• Side effects of cancer treatment
• What you can do to help yourself
• End of life
Speak to us in your language
You can call Macmillan free on 0808 808 00 00 and speak to us in your own
language through an interpreter. You can talk to us about your worries and
medical questions. We can also tell you which benefits you may be able to get.
We are open Monday to Friday, 9am to 8pm. If you have problems hearing you
can use textphone 0808 808 0121 or Text Relay.

Other information and support
We have only talked about some benefits here. There may be others you can
get. The benefits system can be hard to understand. It’s a good idea to talk to an
experienced ‘welfare rights adviser’. You can speak to one in your language by
calling Macmillan on 0808 808 00 00.
You can find out about benefits and apply for them online at gov.uk (England,
Wales and Scotland) and nidirect.gov.uk (Northern Ireland).
Our booklet Help with the cost of cancer has more detailed information
about benefits available in England, Scotland and Wales.
There is also a video at macmillan.org.uk/benefits that might be useful.
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