Financial support – help
with costs: Punjabi

ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ – ਖਰਵਿਆਂ ਵ ਿੱ ਿ ਮਦਦ
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਚ ਿੱ ਿ ਮਦਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚ ਿੱ ਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:
•
•
•
•

ਪਚਰ ਹਨ ਲਾਗਤਾਂ ਚ ਿੱ ਿ ਮਦਦ
ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਚਲਖੀਆਂ ਦ ਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਚਸਹਤ-ਸਬੰ ਧੀ ਖਰਚਿਆਂ ਚ ਿੱ ਿ ਮਦਦ
ਮਾਚਪਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ
ਅਨੁਦਾਨ ਅਤੇ ਕਰਜੇ

ਸਾਨੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਚਕ ਇਹ ਤਿੱ ਥ ਸ਼ੀਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸ ਾਲਾਂ ਦੇ ਜ ਾਬ ਚਦੰ ਦੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਸੋਮ ਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੱ ਕਰ ਾਰ, ਸ ੇਰੇ 9 ਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਜੇ ਤਕ ਮੁਫ਼ਤ-ਫੋਨ 0808 808 00 00ਤੇ, ਮੈਕਚਮਲਨ ਕੈਂਸਰ

ਸੁਪੋਰਟ (Macmillan Cancer Support) ਨੰ ੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ
ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਿੱ ਿ ਗਿੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਚਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੰ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਚ ਿੱ ਿ ਦਿੱ ਸੋ
ਚਕ ਤੁਹਾਨੰ ਚਕਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ (ਕਹੋ "ਪੰ ਜਾਬੀ" Punjabi)।
ਇਸ ੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਚ ਿੱ ਿ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ macmillan.org.uk/translations

ਪਵਰ ਹਨ ਲਾਗਤਾਂ ਵ ਿੱ ਿ ਮਦਦ
•

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਘਿੱ ਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਖਰਿੇ ਚ ਿੱ ਿ ਮਦਦ
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਸ, ਰੇਲਗਿੱ ਡੀ ਜਾਂ ਟੈਕਸੀ ਭਾੜੇ ਦੇ ਚਰਫੰ ਡ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਭਰਣ ਚ ਿੱ ਿ ਮਦਦ ਲਈ ਪੈਸੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਲੋ ਕ ਚਜਆਦਾਤਰ
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਚ ਿੱ ਿ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਰਚਕੰ ਗ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਿੱ ਿ ਮੌਜਦ ਸਟਾਫ਼
ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰੋ।

•

ਕੁਝ ਬਜੁਰਗ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਅਸਮਰਥਤਾ ਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਬਸ, ਕੋਿ ਅਤੇ ਰੇਲਗਿੱ ਡੀ ਦੀਆਂ ਚਟਕਟਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਦਰਾਂ
ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ gov.uk ਜਾਂ indirect.gov.uk ਤੇ ਜਾਓ।

•

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਇਿੱ ਦਰ-ਉੱਧਰ ਤੁਰਣ-ਚਫਰਣ ਚ ਿੱ ਿ ਸਮਿੱ ਚਸਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲ ਬੈਜ (Blue Badge) ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ
ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਿੱ ਡੀ ਪਾਰਕ (ਖੜਹੀ) ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਉਸ ਥਾਂ
ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਚਜਿੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚਜ ੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਸੁਪਰਮਾਰਚਕਟਾਂ। ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, gov.uk ਜਾਂ
indirect.gov.uk ਤੇ ਜਾਓ।

ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਵਲਖੀਆਂ ਦ ਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਸਹਤ-ਸਬੰ ਧੀ
ਖਰਵਿਆਂ ਵ ਿੱ ਿ ਮਦਦ
•

ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਨੁਸਖੇ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੰ ਫਾਰਮ ਭਰਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਪੀ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ
ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

•

ੇਲਸ ਅਤੇ ਨੋਰਦਰਨ ਆਇਰਲੈਂ ਡ ਚ ਿੱ ਿ, ਚ ਗ (ਨਕਲੀ ਾਲ) ਅਤੇ ਕਿੱ ਪੜੇ ਸਬੰ ਧੀ ਮਦਦ ਹਰ ਚਕਸੇ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ
ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇੰ ਗਲੈਂ ਡ ਅਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ ਚ ਿੱ ਿ, ਇਹ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਉਮਰ ਾਲੇ ਬਿੱ ਚਿਆਂ ਅਤੇ ਘਿੱ ਟ ਆਮਦਨੀ
ਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ। ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੈਂਸਰ ਨਰਸ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ
ਗਿੱ ਲ ਕਰੋ।

•

ਐਨਐਿਐਸ ਦੀ ਘਿੱ ਟ ਆਮਦਨੀ ਸਕੀਮ (NHS Low Income Scheme) ਘਿੱ ਟ ਆਮਦਨੀ ਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ
ਚਸਹਤ-ਸਬੰ ਧੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਚ ਿੱ ਿ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚ ਿੱ ਿ ਦੰ ਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਨਜਰ ਦੀ
ਜਾਂਿ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਚ ਿੱ ਿ ਮਦਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸਨੰ NHS, ਜਾਂ ਨੋਰਦਰਨ ਆਇਰਲੈਂ ਡ
ਚ ਿੱ ਿ ਹੈਲਥ ਸਰਚ ਸ ਦੁਆਰਾ ਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਾਵਪਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ
•

ਬਾਲ-ਦੇਖਭਾਲ ਾਉਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਤੋਂ ਬਾਲ-ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰ
ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੀਮਾ ਕਿੱ ਢਣ ਤੋਂ ਪਚਹਲਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਚਕਸੇ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਤੇ
ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰ ਾਉਣ ਸਮੇਂ ਬਾਲ-ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਚ

ਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਬਮਾਰ

ਮਚਹਸਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਿੈਚਰਟੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂ ਸਲ ਤੋਂ ੀ ਬਾਲ-ਦੇਖਭਾਲ ਲਾਗਤਾਂ ਚ ਿੱ ਿ ਮਦਦ ਪਰਾਪਤ
ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
•

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱ ਿਾ ਸਕਲ ਚ ਿੱ ਿ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਕਲ ਚ ਿੱ ਿ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ
ਸਕਲ ਦੀ ਰਦੀ, ਅਤੇ ਸਕਲ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਖਰਿੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਚ ਿੱ ਿ ੀ ਮਦਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹੋ। ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂ ਸਲ ਨੰ ਪੁਿੱ ਛੋ।

ਅਨੁਦਾਨ ਅਤੇ ਕਰਜੇ
•

ਮੈਕਵਮਲਨ ਅਨੁਦਾਨ (Macmillan Grants) ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਛੋਟੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਚਜਨਹਾਂ ਨੰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਾਲੇ ਾਧ ਖਰਚਿਆਂ ਚ ਿੱ ਿ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਾਧ ਕਿੱ ਪੜੇ ਜਾਂ ਹੀਚਟੰ ਗ ਚਬਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਕਰਨ ਚ ਿੱ ਿ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਹਨ ਚਜਨਹਾਂ ਨੰ ਘਿੱ ਟ ਪਿੱ ਧਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਬਿਤਾਂ ਹਨ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ:
o

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਚ

ਾਚਹਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਤ £6,000 ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋੜਾ ਜਾਂ ਪਚਰ ਾਰ ਜੋਂ ਇਹ

£8,000 ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਹੈ।
o

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚਕਰਾਏ, ਕਰਜੇ ਅਤੇ ਕੌਂ ਸਲ ਟੈਕਸ ਨੰ ਭਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਿੱ ਲ ਆਮਦਨੀ ਘਿੱ ਟ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਕ ਹਫ਼ਤਾ ਾਰ ਆਮਦਨੀ, ਅਚ

ਾਚਹਤ ਚ ਅਕਤੀ ਲਈ £170 ਹੈ, ਜੋੜੇ ਜਾਂ ਦੋ ਲੋ ਕਾਂ

ਦੇ ਪਚਰ ਾਰ ਲਈ £289 ਹੈ, ਹਰੇਕ ਬਿੱ ਿੇ ਲਈ £85 ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਅਚਤਚਰਕਤ ਚ ਅਸਕ ਲਈ £119
ਹੈ।
•

ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਦਾਨ ਜਾਂ ਕਰਜੇ ਲੈ ਣ ਦੇ ੀ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਦਾਨੀ ਸੰ ਸਥਾ ਾਂ ਜਾਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂ ਸਲ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੈਕਵਮਲਨ ਵਕ ੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਮੈਕਚਮਲਨ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਚਰ ਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਿੱ ਥੋਂ ਮਦਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
•

ਮੈਕਚਮਲਨ (Macmillan) ਸੁਪੋਰਟ ਲਾਈਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਚ ਿੱ ਿ ਗਿੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਸੋਮ ਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੱ ਕਰ ਾਰ, ਸ ੇਰੇ 9 ਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਜੇ ਤਕ 0808 808 00 00 ਤੇ
ਕਾਲ ਕਰੋ।

•

ਮੈਕਚਮਲਨ (Macmillan) ਬ
ੈ ਸਾਈਟ। ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਜਉਣ ਬਾਰੇ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਚ ਿੱ ਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬ
ੈ ਸਾਈਟ macmillan.org.uk ਤੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਬ
ੈ ਸਾਈਟ ਤੇ ਦਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਚ ਿੱ ਿ ਹੋਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ macmillan.org.uk/translations

•

ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਚ ਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਸੁਪੋਰਟ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਚਲਖਤੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਬ
ੈ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ
macmillan.org.uk/informationcentres ਜਾਂ ਸਾਨੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ੀ
ਇਸਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•

ਸਥਾਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮਹ। macmillan.org.uk/supportgroups ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸਮਹ ਦਾ
ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਸਾਨੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।

•

ਮੈਕਚਮਲਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕਚਮਊਚਨਟੀ । ਤੁਸੀਂ ਇਸ ੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਚਜਹੀ ਸਚਥਤੀਆਂ ਾਲੇ ਦਜੇ ਲੋ ਕਾਂ
ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ macmillan.org.uk/community

ਪੰ ਜਾਬੀ ਵ ਿੱ ਿ ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਨਹਾਂ ਚ ਚਸ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰ ਜਾਬੀ ਚ ਿੱ ਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ:
ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਚਕਸਮਾਂ
•
•

ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ
ਿੱ ਡੀ ਅੰ ਤੜੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ

•

ਫੇਫੜੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ

•

ਪਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ

ਇਲਾਜ
•

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ

•

ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ

•

ਸਰਜਰੀ

ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜਝਣਾ
•

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਗ-ਪਛਾਣ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ – ਇਿੱ ਕ ਤਤਕਾਲ ਪੁਸਚਤਕਾ

•

ਖਾਣ-ਪੀਣ ਸਬੰ ਧੀ ਸਮਿੱ ਚਸਆ ਾਂ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ

•

ਜੀ ਨ ਦਾ ਅੰ ਤ

•

ਚਸਹਤਮੰ ਦ ਭੋਜਨ

•

ਥਕਾ ਟ (ਥਕੇ ਾਂ) ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ

•

ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾ

•

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

•

ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ – ਬੈਚਨਚਫਟਸ

ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਇਸ ੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ macmillan.org.uk/translations
ਪੰ ਜਾਬੀ ਚ ਿੱ ਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰੋ
ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਚਮਲਨ ਨੰ 0808 808 00 00 ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਿੱ ਿ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰ ਤਾ ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸ ਾਲ ਪੁਿੱ ਛ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਸਰਫ ਸਾਨੰ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਚ ਿੱ ਿ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱ ਸੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਤਣਾ ਿਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।
ਅਸੀਂ ਸੋਮ ਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੱ ਕਰ ਾਰ, ਸ ੇਰੇ 9 ਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਜੇ ਤਕ ਖੁਿੱ ਲਹੇ ਹਾਂ।

ਹ ਾਲੇ ਅਤੇ ਧੰ ਨ ਾਦ
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ਮੈਕਚਮਲਨ ਕੈਂਸਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚ ਕਾਸ (Macmillan Cancer Support’s
Cancer Information Development) ਦੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਚਲਚਖਆ ਅਤੇ ਸੰ ਸ਼ੋਚਧਤ ਕੀਤਾ ਚਗਆ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਕਚਮਲਨ ਪੁਸਚਤਕਾ Help with the cost of cancer (ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਖਰਿੇ ਚ ਿੱ ਿ ਮਦਦ) ਉੱਤੇ ਆਧਾਚਰਤ
ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰ ਕਾਪੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰੀ ਪੁਸਚਤਕਾ ਚਸਰਫ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਚ ਿੱ ਿ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਚਖਆ ਸਬੰ ਧਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੰ ਮੈਕਚਮਲਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਖੀ
(Macmillan Financial Support Programme Lead), ਨੀਲ ਸਾਉਥਚ ਕ (Neal Southwick) ਦੁਆਰਾ
ਮਨਜਰ ਕੀਤਾ ਚਗਆ ਹੈ।
ਧੰ ਨ ਾਦ ਸਚਹਤ: ਰੋਇ ਬੀਸਨ (Roy Beeson), ਸਲਾਹ ਸੇ ਾ ਪਰਬੰਧਕ, ਚਡਸਐਚਬਲਟੀ ਸੋਲਊਸ਼ੰ ਜ ੈਸਟ ਚਮਡਲੈਂ ਡਸ;
ਜਸਚਟਨ ਬਰਟਨ (Justine Burton), ਮੈਕਚਮਲਨ (Macmillan) ੈਲਫੇਅਰ ਰਾਈਟਸ ਟੀਮ ਟੈਕਚਨਕਲ ਲੀਡ; ਡੈਚਨਸੇ
ਫੋਰਡ (Denise Forde), ਮੈਕਚਮਲਨ (Macmillan) ੈਲਫੇਅਰ ਰਾਈਟਸ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਐਨਥਨੀ ਮਾਰਚਟਨ (Anthony
Martin), ਮੈਕਚਮਲਨ (Macmillan) ਬੈਚਨਚਫਟ ਸਰਚ ਸ ਪਾਰਟਨਰਚਸ਼ਪ ਮੈਨੇਜਰ; ਐਨਚਡਰਊ ਮੋਨਟਗੋਮੇਰੀ (Andrew
Montgomery), ਮੈਕਚਮਲਨ (Macmillan) ਬੈਚਨਚਫਟ ਸਰਚ ਸ ਪਾਰਟਨਰਚਸ਼ਪ ਮੈਨੇਜਰ; ਅਤੇ ਚਟਨਾ ਸਚਮਥ (Tina
Smith), ਮੈਕਚਮਲਨ (Macmillan) ੈਲਫੇਅਰ ਬੈਚਨਚਫਟਸ ਮੈਨੇਜਰ, ਨੀਥ ਪੋਰਟ ਟਾਲਬੋਟ ਕੋਂਸਲ।
ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪਰਭਾਚ ਤ ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ੀ ਧੰ ਨ ਾਦ ਚਜਨਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰ ਸਕਰਣ ਦੀ ਸਮੀਚਖਆ ਕੀਤੀ।
ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਰ ਸਰੇਸ਼ਠ ਉਪਲਬਧ ਸਬਤ ਉੱਤੇ ਆਧਾਚਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਧੇਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਚਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੰ ਇਿੱ ਥੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ bookletfeedback@macmillan.org.uk

ਚ ਸ਼ਾ- ਸਤ ਦੀ ਸਮੀਚਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ: ਚਸਤੰ ਬਰ 2018
ਅਗਲੀ ਯੋਜਨਾਬਿੱ ਧ ਸਮੀਚਖਆ: 2020

ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਚਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਕ ਸਾਡੇ ਿੱ ਲੋਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਬਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ੇ ਪਰ ਚਿਚਕਤਸਕੀ
ਖੋਜ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਣ-ਯੋਗ ਰਤਮਾਨ ਸਚਥਤੀ ਨੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚਨਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਿਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ
ਚਸਹਤ ਨੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰ ਤਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰਾ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਕਚਮਲਨ (Macmillan) ਇਸ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ-ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚ ਿੱ ਿ ਚਕਸੇ ੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜੋਂ ਹੋਣ ਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਖਰਾਬੀ ਲਈ ਚਕਸੇ ੀ
ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੰ ਸ ੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਚਜ ੇਂ ਚਕ ੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਚਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਜਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਲੰਕ ਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ।
© ਮੈਕਚਮਲਨ ਕੈਂਸਰ ਸਪੋਰਟ (Macmillan Cancer Support) 2018। ਇੰ ਗਲੈਂ ਡ ਅਤੇ ੇਲਸ (261017),
ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ (SC039907) ਅਤੇ ਆਈਲ ਆਫ ਮੈਨ (604) ਚ ਿੱ ਿ ਇਿੱ ਕ ਪੰ ਜੀਚਕਰਤ ਦਾਨੀ-ਸੰ ਸਥਾ। ਪੰ ਜੀਚਕਰਤ ਦਫ਼ਤਰ 89 Albert
Embankment,
London SE1 7UQ.
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Financial support – help
with costs: Language

Financial support – help with costs
This information is about help with costs if you have cancer. This information covers:
•
•
•
•

Help with transport costs
Help with prescriptions and other health costs
Support for parents
Grants and loans

We hope this fact sheet answers your questions.
You can also call Macmillan Cancer Support on freephone 0808 808 00 00, Monday to
Friday, 9am 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 information in other languages at macmillan.org.uk/translations

Help with transport costs
•

If you are on a low income, you may be able to get help with the cost of travelling to
hospital for your treatment. You could get a refund on your bus, train or taxi fares. Or
you could get money to help pay for petrol. People with cancer will get free parking at
most hospitals. Speak to the staff at the hospital for more information.

•

There are special rates for bus, coach and train tickets for some older people and
people with disabilities. For more information visit gov.uk or indirect.gov.uk

•

If you have problems moving around, you may be able to get a Blue Badge. This
means you can park in parking spaces that are closer to where you need to go, such
as hospitals or supermarkets. To find out more, visit gov.uk or indirect.gov.uk

Help with prescriptions and other health costs
•

Prescriptions are free for people with cancer. You will need to fill in a form, which you
can get from your GP surgery or hospital.

•

In Wales and Northern Ireland, wigs and fabric supports are free for everyone. In
England and Scotland, they are free for some people, including children under the
age of 16 and people on a low income. Speak to your cancer nurse or doctor for
more information.

•

The NHS Low Income Scheme helps people on a low income to pay for health costs.
This includes help with dental treatment, sight tests and travel to receive treatment. It
is run by the NHS, or the Health Service in Northern Ireland.

Support for parents
•

Childcare vouchers let you pay for childcare through your salary, before tax and
National Insurance are taken out. This saves you money if you need to arrange
childcare while you go to appointments or have treatment, or if you feel unwell. You
might also be able to get help with childcare costs from a charity or your local council.

•

If you have a child at school, they might be able to get free school meals. You might
also be able to get help with paying for school clothing, and travel to and from school.
Ask your local council for more information.

Grants and loans
•

Macmillan Grants are small payments for people who need help with the extra costs
that cancer can cause. This might be extra clothing or help to pay heating bills. They
are for people who have a low level of income and savings. This means:
o You have less than £6,000 in savings if you are single, or less than £8,000 as
a couple or family.
o

•

You have a low total income after you have paid rent, mortgage and council
tax. This means a weekly income of £170 for a single person, £289 for a
couple or household of two people, £85 for each child, and £119 for each
additional adult.

You may also be able to get grants or loans from other sources. For example,
charities or your local council might be able to help.

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

The Macmillan Support Line. We have interpreters, so you can speak to us in your
language. Just call 0808 808 00 00 from Monday to Friday, 9am to 8pm.

•

The Macmillan website. Visit macmillan.org.uk for lots of English information about
cancer and living with cancer. There is more information in other languages at
macmillan.org.uk/translations

•

Information centres. At an information centre, 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. Find a group near you at macmillan.org.uk/supportgroups
or call us.

•

The Macmillan Online Community. You can talk to other people in similar situations
at macmillan.org.uk/community

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
Eating problems and cancer
End of life
Healthy eating
Tiredness (fatigue) and cancer
Side effects of cancer treatment
What you can do to help yourself
Money and cancer – Benefits

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 your own language
through an interpreter. You can talk to us about your worries and ask medical questions.
Just tell us, in English, the language you want to use.
We are open Monday to Friday, 9am to 8pm.

References and thanks
This information has been written and edited by Macmillan Cancer Support’s Cancer
Information Development team.
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; 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 2018. 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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