Financial support benefits: Punjabi

ਵ ੁੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ - ਬੈਵਨਵਿਟਸ (ਿਾਇਦੇ)
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੈਮਨਮਿਟਸ (ਿਾਇਮਿਆਂ) ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮ ੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:
•

ਬੈਮਨਮਿਟਸ (ਿਾਇਿੇ) ਕੀ ਹਨ?

•

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਮ ੱ ਚ ਪੈਿਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ

•

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਿਨੀ ਘੱ ਟ ਹੈ

•

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਤੁਰਣ-ਮਿਰਣ ਮ ੱ ਚ ਮਿਿ ਿੀ ਲੋ ੜ ਹੈ

•

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਕਸੇ ਕੈਂਸਰ-ਪੀੜਤ ਿੀ ਿੇਖਭਾਲ ਕਰਿੇ ਹੋ

•

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਾਲੀ ਉਮਰ ਹੈ

•

ਮਕਾਨ ਲਾਗਤਾਂ ਮ ੱ ਚ ਮਿਿ

•

ਅੱ ਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ

•

ਮੈਕਮਮਲਨ (Macmillan) ਮਕ ੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਿ ਕਰ ਸਕਿੀ ਹੈ

•

ਪੰ ਜਾਬੀ ਮ ੱ ਚ ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

•

ਹ ਾਲੇ ਅਤੇ ਧੰ ਨ ਾਿ

ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਿ ਹੈ ਮਕ ਇਹ ਤੱ ਥ ਸ਼ੀਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸ ਾਲਾਂ ਿੇ ਜ ਾਬ ਮਿੰ ਿੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਮਮਲਨ ਕੈਂਸਰ ਸੁਪੋਰਟ (Macmillan Cancer Support) ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਿੇ 7 ਮਿਨ, ਸ ੇਰੇ 8 ਜੇ ਤੋਂ
ਰਾਤ 8 ਜੇ ਤਕ ਮੁਫ਼ਤ-ਿੋਨ 0808 808 00 00 ਤੇ ਕਾਲ ੀ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿੁਭਾਸ਼ੀਏ ਹਨ,
ਇਸਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖੁਿ ਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮ ੱ ਚ ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ। ਜਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਮਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਮ ੱ ਚ ਿੱ ਸੋ ਮਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਸ ਭਾਸ਼ਾ ਿੀ ਲੋ ੜ ਹੈ (ਕਹੋ “ਪੰ ਜਾਬੀ”)।
ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਮ ੱ ਚ ਇਸ ੈਬਸਾਈਟ macmillan.org.uk/translations ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਉਪਲਬਧ ਹੈ
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ਬੈਨੇਵਿਟਸ (ਿਾਇਦੇ) ਕੀ ਹਨ?
ਬੈਮਨਮਿਟਸ (ਿਾਇਿੇ) ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੰ ਿੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿੰ ਿੀ ਹੈ ਮਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਮ ੱ ਤੀ ਮਿਿ ਿੀ
ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ। ਜਿੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਮਨਮਿਟਸ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਿੇ ਹੋ ਮਕਉਂਮਕ:
•

ਤੁਸੀਂ ਮਬਮਾਰ ਹੋ

•

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਮਰੱ ਥਤਾ ਹੈ

•

ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਿਨੀ ਘੱ ਟ ਹੈ

•

ਤੁਸੀਂ ਮਕਸੇ ਿੀ ਿੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਕਈ ੱ ਖ- ੱ ਖ ਪਰਕਾਰ ਿੇ ਿਾਇਿੇ ਹਨ। ਇੱ ਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਆਮ ਿਾਇਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਾਂਗੇ।

ਜੇ ਤਸੀਂ ਯੂਕੇ ਵ ੁੱ ਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ
ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਿਾਇਿੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿੇ ਹੋ ਜੇ:
•

ਤੁਸੀਂ ਮਕਸੇ ਿੂਜੇ ਿੇਸ਼ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਮ ੱ ਚ ਰਮਹਣ ਜਾਂ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹੋ

•

ਤੁਸੀਂ ਪਨਾਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ।

ਮਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 0808 808 00 00 ਤੇ ਮੈਕਮਮਲਨ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਿੇ
ਹੋ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮਕਸੇ ਕਮਲਆਣ ਹੱ ਕਾਂ ਿੇ ਸਲਾਹਕਾਰ (welfare rights adviser) ਨਾਲ ਗੱ ਲ
ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ।
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ਜੇ ਤਸੀਂ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਤਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਘੁੱ ਟ ਹੈ
•

ਕਨੂੰਨੀ ਵਬਮਾਰੀ ਭਗਤਾਨ (Statutory Sick Pay) ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਬੈਮਨਮਿਟ (ਿਾਇਿਾ) ਹੈ
ਮਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟੀ ਲੈ ਣ ਿੀ ਲੋ ੜ ਪੈਂਿੀ ਹੈ ਮਕਉਂਮਕ ਉਹ ਮਬਮਾਰ ਹੁੰ ਿੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਿੇ
ਲਈ ਯੋਗ ਠਮਹਰਾਏ ਜਾਂਿੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰੀਿਾਤਾ ਨੂੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਿਾ
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਇਸਿਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮਬਮਾਰੀ ਿੇ 28 ਹਫ਼ਮਤਆਂ ਤਕ ਕਰਣਗੇ।

•

ਰਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਦਦ ਭੁੱ ਤਾ (Employment and Support Allowance) ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਹੈ
ਜੋ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿੇ ਮਕਉਂਮਕ ਉਹ ਮਬਮਾਰ ਜਾਂ ਅਸਮਰੱ ਥ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਮਾਤਰਾ ਮ ੱ ਚ
ਕੰ ਮ ਕਰਿੇ ਹੋ ਤਾਂ ੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੈਮਨਮਿਟ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਿੇ ਹੋ।

•

ਯੂਨੀ ਰਸਲ ਕਰੈਵਡਟ (Universal Credit) ਮਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਿੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ
ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਮਜਆਿਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਿੇ ਜਾਂ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿੇ। ਇਸ ਮ ੱ ਚ ਬੁਮਨਆਿੀ ਜੀ ਨ
ਮਜਉਣ ਿੇ ਖਰਚੇ, ਬੱ ਮਚਆਂ ਿੀ ਿੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਮਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਪੈਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਿੇ ਹਨ।
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ਜੇ ਤਹਾਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਤਰਣ-ਵਿਰਣ ਵ ੁੱ ਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
•

ਵਨਿੱਜੀ ਸਤੰ ਤਰਤਾ ਭਗਤਾਨ (Personal Independence Payment) 16 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਟ

ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਕ ਿੀ ਉਮਰ ਾਲੇ ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਮਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱ ਧਰ-ਉੱਧਰ ਤੁਰਣ-ਮਿਰਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ
ਿੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿੀਆਂ ਸਮੱ ਮਸਆ ਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਮਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱ ਮਸਆ ਾਂ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 3

ਮਹੀਮਨਆਂ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਮਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਹਾਂ ਿੇ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 9 ਹੋਰ ਮਹੀਮਨਆਂ ਤੱ ਕ
ਰਮਹਣ ਿੀ ਆਸ ਹੋ ੇ।
•

ਹਾਜ਼ਰੀ ਭੁੱ ਤਾ (Attendance Allowance) ਸਟੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਿੀ ਉਮਰ ਾਲੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਧ ਉਮਰ
ਿੇ ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਮਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਿ ਿੀ ਿੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਮ ੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਿੀਆਂ ਹਨ।

ਅਮਜਹਾ ਇਸਲਈ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ ਮਕਉਂਮਕ ਉਹ ਮਬਮਾਰ ਹੁੰ ਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜਤਾ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ।
ਮਮਸਾਲ ਿੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਬਸਤਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠਣ, ਨਹਾਉਣ ਜਾਂ ਕੱ ਪੜੇ ਪਾਉਣ ਮਜਹੀਆਂ ਮਕਮਰਆ ਾਂ ਮ ੱ ਚ
ਮਿਿ ਿੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਮਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਿਿ ਿੀ ਲੋ ੜ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 6 ਮਹੀਮਨਆਂ
ਤੋਂ ਸੀ।
•

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਸਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸੋਚਿਾ ਹੈ ਮਕ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਮਨਆਂ ਤੋਂ
ਘੱ ਟ ਲਈ ਮਜੰ ਿੇ ਰਮਹ ਸਕਿੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਮਨਯਮਾਂ ਿੇ ਤਮਹਤ ਮਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ

ਹਾਜਰੀ ਭੱ ਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਿੇ ਹੋ। ਇਨਹਾਂ ਮਨਯਮਾਂ ਿਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਾਇਿੇ
ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਧ ਤੋਂ ਧ ਮਾਤਰਾ ਮ ੱ ਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਇਸ ਮ ੱ ਚ
ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਿ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤਸੀਂ ਵਕਸੇ ਕੈਂਸਰ-ਪੀੜਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ
•

ਦੇਖਭਾਲ-ਕਰਤਾ ਦਾ ਭੁੱ ਤਾ (Carer’s Allowance) ਅਮਜਹੇ ਮਕਸੇ ਮ ਅਕਤੀ ਿੀ ਿੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ
ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਮਜਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜਆਿਾ ਮਿਿ ਿੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਧ
ਹੋਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ ਹਫ਼ਤੇ ਮ ੱ ਚ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 35 ਘੰ ਮਟਆਂ ਲਈ ਮਕਸੇ
ਮ ਅਕਤੀ ਿੀ ਿੇਖਭਾਲ ਕਰਿੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਨਹਾਂ ਿੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰ ਧ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਨਹਾਂ ਿੇ ਨਾਲ ਰਮਹੰ ਿੇ
ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੈਮਨਮਿਟ ਉਿੋਂ ੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ੈਤਮਨਕ ਕੰ ਮ
ਕਰਿੇ ਹੋ।

•

ਦੇਖਭਾਲ-ਕਰਤਾ ਦਾ ਕਰੈਵਡਟ ਮ ੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿੱ ਤੇ ਜਾਂਿੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰ ਮ ਬੰ ਿ ਜਾਂ
ਘੱ ਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਿਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਨ ਿੇ ਬਾਅਿਲੇ ਚਰਨ ਮ ੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਿੇ ਅਮਧਕਾਰ ਿੀ
ਸੁਰੱਮਖਆ ਕਰਨ ਮ ੱ ਚ ਮਿਿ ਕਰਿਾ ਹੈ। ਿੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਿਾ ਕਰੇਮਡਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ
ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਇੱ ਕ ਮ ਅਕਤੀ ਿੀ ਇੱ ਕ ਹਫ਼ਤੇ ਮ ੱ ਚ 20 ਘੰ ਟੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਿੇਖਭਾਲ
ਕਰਿੇ ਹੋ।
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ਜੇ ਤਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਾਲੀ ਉਮਰ ਹੈ
•

ਸਟੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨ (State Pension) ਇੱ ਕ ਹਫ਼ਤਾ ਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਿੋਂ ਪਰਾਪਤ
ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ ਜਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ ਮਨਸ਼ਮਚਤ ਉਮਰ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਂਿੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਮ

ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਮਨਰਭਰ ਕਰਿੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਿੀ ਉਮਰ ਿਾ ਪਤਾ gov.uk/statepension-age ਤੇ ਜਾਕੇ ਲਗਾ ਸਕਿੇ ਹੋ।
•

ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰੈਵਡਟ (Pension Credit) ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਸਟੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਿੀ ਉਮਰ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ
ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜਨਹਾਂ ਿੀ ਆਮਿਨੀ ਘੱ ਟ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਮਤਮਰਕਤ
ਰਾਸ਼ੀ ਮਿੰ ਿਾ ਹੈ।

ਮਕਾਨ ਲਾਗਤਾਂ ਵ ੁੱ ਚ ਮਦਦ
•

ਬਹੁਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀ ਰਸਲ ਕਰੈਵਡਟ ਨੇ ਹਾਉਮਜੰ ਗ ਬੈਮਨਮਿਟ ਿੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਰਾਏ
ਜਾਂ ਮਕਾਨ-ਸਬੰ ਧੀ ਹੋਰਨਾਂ ਲਾਗਤਾਂ ਮ ੱ ਚ ਮਿਿ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਿੇ ਹੋ।

•

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ੀ ਹਾਉਵਜੰ ਗ ਬੈਵਨਵਿਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਾਲੀ
ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਮਹਣ ਿੇ ਸਥਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮ ੱ ਚ ਬੈਡਰੂਮਾਂ ਿੀ ਸੰ ਮਖਆ ਤੇ
ਮਨਰਭਰ ਕਰਿੀ ਹੈ।

ਅੁੱ ਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮ ੱ ਚ, ਅਸੀਂ ਮਸਰਿ ਅਮਜਹੇ ਕੁਝ ਬੈਮਨਮਿਟਸ (ਿਾਇਮਿਆਂ) ਿੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਪਲਬਧ
ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱ ਲ ਿਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਬੈਮਨਮਿਟ ਲਈ ਿਾਅ ਾ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ,
ਸਾਡੇ ਮਕਸੇ ਕਮਲਆਣ ਹੱ ਕਾਂ ਿੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ ਇੱ ਕ ਧੀਆ ਤਰਕੀਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 0808 808
00 00 ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੇ ਸਕਿੇ ਹਾਂ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਮਕਹੜੇ
ਬੈਮਨਮਿਟਸ (ਿਾਇਮਿਆਂ) ਲਈ ਿਾਅ ਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਿੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜੀ ਿੇਣ ਮ ੱ ਚ ੀ ਮਿਿ
ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਾਂ।
ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬੈਮਨਮਿਟਸ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜੀ ਿੇ ਸਕਿੇ ਹੋ। ਇੱ ਥੇ ਜਾਓ:
•

gov.uk ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰ ਗਲੈਂ ਡ, ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ ਜਾਂ ੇਲਸ ਮ ੱ ਚ ਰਮਹੰ ਿੇ ਹੋ

•

nidirect.gov.uk ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਿਰਨ ਆਇਰਲੈਂ ਡ ਮ ੱ ਚ ਰਮਹੰ ਿੇ ਹੋ।
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ਮੈਕਵਮਲਨ (Macmillan) ਵਕ ੇਂ ਤਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਮੈਕਮਮਲਨ (Macmillan) ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਮਰ ਾਰ ਿੀ ਮਿਿ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਿ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਥੋਂ ਮਿਿ
ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ:
•

ਮੈਕਵਮਲਨ ਸਪੋਰਟ ਲਾਈਨ (Macmillan Support Line) (0808 808 00 00)। ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਿੁਭਾਸ਼ੀਏ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮ ੱ ਚ ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ। ਮਸਰਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰ ਗਰੇਜੀ

ਮ ੱ ਚ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਿਾ ਨਾਮ ਿੱ ਸੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰ ਿੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸ ਾਲਾਂ ਿਾ ਜ ਾਬ ਿੇ ਸਕਿੇ
ਹਾਂ, ਮ ੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੇ ਸਕਿੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾ ਨਾ ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫ਼ੋਨ ਲਾਈਨ ਹਫ਼ਤੇ ਿੇ 7 ਮਿਨ, ਸ ਰ
ੇ ੇ 8 ਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਜੇ ਤੱ ਕ ਖੁੱ ਲਹੀ ਹੈ।
•

ਮੈਕਵਮਲਨ (Macmillan) ਦੀ ੈਬਸਾਈਟ (macmillan.org.uk)। ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਮ ੱ ਚ ਕੈਂਸਰ
ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਿੇ ਨਾਲ ਮਜਉਣ ਬਾਰੇ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਮ ੱ ਚ ਕਾਿੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ੈਬਸਾਈਟ
ਤੇ ਿੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਮ ੱ ਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ macmillan.org.uk/translations

•

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਵਹਯੋਗੀ ਸੇ ਾ ਾਂ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਹਯੋਗੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਮ ਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਸੁਪੋਰਟ ਿੇ
ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮਲਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ। ਇਸ ੈਬਸਾਈਟ

macmillan.org.uk/informationcentres ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਕੇਂਿਰ ਿਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ
ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿੇ ਅੰ ਿਰ ੀ ਇਸਿਾ ਕੇਂਿਰ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ।
•

ਸਥਾਨਕ ਸਵਹਯੋਗੀ ਸਮੂਹ – ਸਮਹਯੋਗੀ ਸਮੂਹ ਮ ੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਮਜਹੇ ਿੂਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ

ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਪਰਭਾਮ ਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ੈਬਸਾਈਟ macmillan.org.uk/supportgroups ਤੇ
ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸਮੂਹ ਿਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।
•

ਮੈਕਵਮਲਨ (Macmillan) ਆਨਲਾਈਨ ਕਵਮਊਵਨਟੀ – ਤੁਸੀਂ ਇਸ ੈਬਸਾਈਟ
macmillan.org.uk/community ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਪਰਭਾਮ ਤ ਹੋਏ ਿੂਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ
ੀ ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ।
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ਪੰ ਜਾਬੀ ਵ ੁੱ ਚ ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਨਹਾਂ ਮ ਮਸ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰ ਜਾਬੀ ਮ ੱ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ:
ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਵਕਸਮਾਂ

ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ

•

•

•

ਛਾਤੀ ਿਾ ਕੈਂਸਰ
ੱ ਡੀ ਅੰ ਤੜੀ ਿਾ ਕੈਂਸਰ

•

ਿੇਿੜੇ ਿਾ ਕੈਂਸਰ

•

ਪਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ

ਇਲਾਜ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਗ-ਪਛਾਣ ਕੈਂਸਰ ਿੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ – ਇੱ ਕ ਤਤਕਾਲ
ਪੁਸਮਤਕਾ

•

ਬੈਮਨਮਿਟਸ (ਿਾਇਮਿਆਂ) ਲਈ ਿਾਅ ਾ ਕਰਨਾ

•

ਖਾਣ-ਪੀਣ ਸਬੰ ਧੀ ਸਮੱ ਮਸਆ ਾਂ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ

•

ਜੀ ਨ ਿਾ ਅੰ ਤ

•

ਮ ੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ - ਬੈਮਨਮਿਟਸ (ਿਾਇਿੇ)

•

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ

•

•

ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ

ਮ ੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ – ਖਰਮਚਆਂ ਮ ੱ ਚ ਮਿਿ

•

•

ਸਰਜਰੀ

ਮਸਹਤਮੰ ਿ ਭੋਜਨ

•

ਥਕਾ ਟ (ਥਕੇ ਾਂ) ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ

•

ਕੈਂਸਰ ਿੇ ਇਲਾਜ ਿੇ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾ

•

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਿ ਿੀ ਮਿਿ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ

ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਿੇਖਣ ਲਈ, ਇਸ ੈਬਸਾਈਟ macmillan.org.uk/translations ਤੇ ਜਾਓ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰ ਜਾਬੀ ਵ ੁੱ ਚ ਗੁੱ ਲ ਕਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਮਮਲਨ (Macmillan) ਨੂੰ 0808 808 00 00 ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿੁਭਾਸ਼ੀਏ ਰਾਹੀਂ
ਪੰ ਜਾਬੀ ਮ ੱ ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ। ਤੁਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਚੰ ਤਾ ਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸ ਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ। ਬਸ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਮ ੱ ਚ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸ਼ਬਿ ਬੋਲੋ ਜਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ (ਬੋਲੋ “ਪੰ ਜਾਬੀ”)।
ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਿੇ 7 ਮਿਨ, ਸ ੇਰੇ 8 ਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਜੇ ਤਕ ਖੁੱ ਲਹੇ ਹਾਂ।
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ਹ ਾਲੇ ਅਤੇ ਧੰ ਨ ਾਦ
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੈਕਮਮਲਨ ਕੈਂਸਰ ਸਹਾਇਤਾ ਿੀ ਕੈਂਸਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮ ਕਾਸ (Macmillan Cancer
Support’s Cancer Information Development) ਿੀ ਟੀਮ ਿੁਆਰਾ ਮਲਮਖਆ ਅਤੇ ਸੰ ਸ਼ੋਮਧਤ ਕੀਤਾ
ਮਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਅਨੁ ਾਿ ਕੰ ਪਨੀ ਿੁਆਰਾ ਪੰ ਜਾਬੀ ਮ ੱ ਚ ਅਨੁ ਾਿ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਕਮਮਲਨ ਪੁਸਮਤਕਾ Help with the cost of cancer (ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵ ੁੱ ਚ ਮਦਦ)
ਉੱਤੇ ਆਧਾਮਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਭੇਜ ਸਕਿੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਪੁਸਮਤਕਾ ਮਸਰਿ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਮ ੱ ਚ ਹੀ
ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਸਮੀਮਖਆ ਸਬੰ ਧਤ ਮਾਹਰਾਂ ਿੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੈਕਮਮਲਨ ਮ ੱ ਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਿੇ ਮੁਖੀ (Macmillan Financial Support Programme Lead), ਨੀਲ
ਸਾਉਥਮ ਕ (Neal Southwick) ਿੁਆਰਾ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਹੈ।
ਧੰ ਨ ਾਿ ਸਮਹਤ: ਰੋਇ ਬੀਸਨ (Roy Beeson), ਸਲਾਹ ਸੇ ਾ ਪਰਬੰਧਕ, ਮਡਸਐਮਬਲਟੀ ਸੋਲਊਸ਼ੰ ਜ ੈਸਟ
ਮਮਡਲੈਂ ਡਸ; ਜਸਮਟਨ ਬਰਟਨ (Justine Burton), ਮੈਕਮਮਲਨ (Macmillan) ਲ
ੈ ਿੇਅਰ ਰਾਈਟਸ ਟੀਮ
ਟੈਕਮਨਕਲ ਲੀਡ; ਡੈਮਨਸ ਿੋਰਡ (Denise Forde), ਮੈਕਮਮਲਨ (Macmillan) ਲ
ੈ ਿੇਅਰ ਰਾਈਟਸ

ਸਲਾਹਕਾਰ, ਐਨਥਨੀ ਮਾਰਮਟਨ (Anthony Martin), ਮੈਕਮਮਲਨ (Macmillan) ਬੈਮਨਮਿਟ ਸਰਮ ਸ

ਪਾਰਟਨਰਮਸ਼ਪ ਮੈਨੇਜਰ; ਐਨਮਡਰਊ ਮੋਨਟਗੋਮੇਰੀ (Andrew Montgomery), ਮੈਕਮਮਲਨ (Macmillan)
ਬੈਮਨਮਿਟ ਸਰਮ ਸ ਪਾਰਟਨਰਮਸ਼ਪ ਮੈਨੇਜਰ; ਕੈਥਰੀਨ ਮਿਮਲੱਪਸ (Kathryn Phillips), ਮੈਕਮਮਲਨ
(Macmillan) ੈਲਿੇਅਰ ਰਾਈਟਸ ਟੈਕਮਨਕਲ ਲੀਡ; ਅਤੇ ਮਟਨਾ ਸਮਮਥ (Tina Smith), ਮੈਕਮਮਲਨ
(Macmillan) ੈਲਿੇਅਰ ਬੈਮਨਮਿਟਸ ਮੈਨੇਜਰ, ਨੀਥ ਪੋਰਟ ਟਾਲਬੋਟ ਕੋਂਸਲ।
ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪਰਭਾਮ ਤ ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਿਾ ੀ ਧੰ ਨ ਾਿ ਮਜਨਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰ ਸਕਰਣ ਿੀ ਸਮੀਮਖਆ ਕੀਤੀ।
ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਰ ਸਰੇਸ਼ਠ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤ ਉੱਤੇ ਆਧਾਮਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਿੁਆਰਾ ਰਤੇ ਜਾਂਿੇ
ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਇੱ ਥੇ
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ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿੀ ਹਰ ਕੋਮਸ਼ਸ਼ ਕਰਿੇ ਹਾਂ ਮਕ ਸਾਡੇ ੱ ਲੋਂ ਪਰਿਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਬਲਕੁਲ ਿਰੁਸਤ ਹੋ ੇ ਪਰ
ਮਚਮਕਤਸਕੀ ਖੋਜ ਿੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਲਣ-ਯੋਗ ਰਤਮਾਨ ਸਮਥਤੀ ਨੂੰ ਿਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਨਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਿਾ। ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਸਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਚੰ ਤਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। ਮੈਕਮਮਲਨ
(Macmillan) ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ-ਪਾਰਟੀ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮ ੱ ਚ ਮਕਸੇ ੀ ਗਲਤੀ ਿੇ ਨਤੀਜੇ ਜੋਂ ਹੋਣ ਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ
ਖਰਾਬੀ ਲਈ ਮਕਸੇ ੀ ਿੇਣਿਾਰੀ ਨੂੰ ਸ ੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿੀ ਮਜ ੇਂ ਮਕ ੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਮਿੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਜਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਲੰਕ ਹੁੰ ਿੇ
ਹਾਂ।
ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਿ ਹੈ ਮਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਿਗਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ੀ ਸ ਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮ ੱ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਿਿ ਪਰਿਾਨ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ 0808 808 00 00 ਤੇ
(ਹਫ਼ਤੇ ਿੇ 7 ਮਿਨ ਸ ੇਰੇ 8 ਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਜੇ ਤਕ) ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰ ਿੀਿਾ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਮ ੱ ਚ ਕਹੋ।
© ਮੈਕਮਮਲਨ ਕੈਂਸਰ ਸਪੋਰਟ (Macmillan Cancer Support) 2019। ਇੰ ਗਲੈਂ ਡ ਅਤੇ ੇਲਸ (261017),
ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ (SC039907) ਅਤੇ ਆਈਲ ਆਿ ਮੈਨ (604) ਮ ੱ ਚ ਇੱ ਕ ਪੰ ਜੀਮਕਰਤ ਿਾਨੀ-ਸੰ ਸਥਾ। ਪੰ ਜੀਮਕਰਤ ਿਫ਼ਤਰ 89 Albert
Embankment, London SE1 7UQ.
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Financial support benefits: Language

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
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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

Coping with cancer

•

Breast cancer

•

If you’re diagnosed with cancer – A quick guide

•

Large bowel cancer

•

Claiming benefits

•

Lung cancer

•

Eating problems and cancer

•

Prostate cancer

•

End of life

•

Financial support – benefits

•

Financial support – help with costs

Treatments

•

Chemotherapy

•

•

Healthy eating

Radiotherapy

•

•

Tiredness (fatigue) and cancer

Surgery

•

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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Content reviewed: March 2019
Next planned review: 2020

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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