Claiming benefits when you
have cancer: Punjabi

ਤੁ ਹਾਨੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਤੇ ਲਾਭਾਾਂ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰਨਾ
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦ਼ੀ ਮੂੰ ਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ਬੈਮਨਮਿਟਸ (ਿਾਇਦੇ) ਕ਼ੀ ਹਨ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੇ ਮਵੱ ਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸ਼ੀ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਤੁਰਣ-ਮਿਰਣ ਮਵੱ ਚ ਮਦਦ ਦ਼ੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੂੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਆਮਦਨ਼ੀ ਘੱ ਟ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਮਕਸੇ ਮਵਅਕਤ਼ੀ ਦ਼ੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਮਕਾਨ ਲਾਗਤਾਂ ਮਵੱ ਚ ਮਦਦ
ਜੇ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲ਼ੀ ਉਮਰ ਹੈ
ਅੱ ਗੇ ਕ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਮੈਕਮਮਲਨ (Macmillan) ਮਕਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ
ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਭਾਸਾ ਮਵੱ ਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ
ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਧੂੰ ਨਵਾਦ

ਸਾਨੂੰ ਉਮ਼ੀਦ ਹੈ ਮਕ ਇਹ ਤੱ ਥ ਸ਼਼ੀਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਦੂੰ ਦ਼ੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਮਮਲਨ (Macmillan ) ਕੈਂਸਰ ਸੁਪੋਰਟ (Macmillan Cancer Support) ਨੂੰ 0808 808 00 00 ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ
ਦੇ 7 ਮਦਨ, ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤਕ ਕਾਲ ਵ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਭਾਸ਼਼ੀਏ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ
ਨਾਲ ਆਪਣ਼ੀ ਖੁਦ ਦ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਵੱ ਚ ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਨ ਯ ਕਾਲ ਅਸ, ਪਲ਼ੀਜ਼ ਟੈਲ ਅਸ ਇਨ ਇੂੰ ਗਮਲਸ਼ ਮਵੱ ਚ
ਲੈ ਗਵੇਜ਼ ਯ ਨ਼ੀਡ (ਕਹੋ “ਪੂੰ ਜਾਬ਼ੀ”).

macmillan.org.uk/translations ਤੇ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਵੱ ਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ

ਬੈਨਨਨਿਟਸ (ਿਾਇਦੇ) ਕੀ ਹਨ?
ਬੈਨੇਮਿਟਸ (ਿਾਇਦੇ) ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦੂੰ ਦ਼ੀ ਹੈ ਮਜਨਹ ਾਂ ਨੂੰ ਰਮਹਣ-ਸਮਹਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਮਵੱ ਚ
ਮਦਦ ਦ਼ੀ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰ ਦ਼ੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ:
•
•
•
•

ਤੁਸੀਂ ਮਬਮਾਰ ਹੋ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਮਰੱ ਥਤਾ ਹੈ
ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਆਮਦਨ਼ੀ ਘੱ ਟ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਮਕਸੇ ਦ਼ੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਕਈ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਿਾਇਦੇ ਹਨ। ਇੱ ਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਆਮ ਦ਼ੀ ਮਵਆਮਖਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਪੰਨਾ 11 ਦਾ 1 ਮੈਕਮਮਲਨ (Macmillan) ਤੱ ਥ ਸ਼ੀਟ 2021: ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਤੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਮੂੰ ਗ ਕਰਨਾ

ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਯਕੇ ਨ ਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਏ ਸੀ
ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ:
•
•

ਤੁਸੀਂ ਮਕਸੇ ਦਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਯਕੇ ਮਵੱ ਚ ਰਮਹਣ ਜਾਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹੋ
ਮਕਸੇ ਪਨਾਹ ਦ਼ੀ ਭਾਲ ਮਵੱ ਚ ਹੋ

ਮਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਗੱ ਲ 'ਤੇ ਮਨਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਮਰਵਾਰ
ਮਕਸ ਦੇਸ ਤੋਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ 0808 808 00 00 ਤੇ ਮੈਕਮਮਲਨ (Macmillan) ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣ ਲਈ
ਸਾਡੇ ਮਕਸੇ ਲੋ ਕ ਭਲਾਈ ਅਮਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ (welfare rights adviser) ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੰ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਾਂ ਤੁ ਰਣ-ਨਿਰਣ ਨ ਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਪੈਨਸਨ ਦ਼ੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਜਾਂ ਘੱ ਟ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮੂੰ ਗ ਕ਼ੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਵੱ ਖਰੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਜਨਮ ਤਾਰ਼ੀਖ ਤੇ ਮਨਰਭਰ ਕਰਦ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ਼ੀ ਸਟੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦ਼ੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪਤਾ
gov.uk/state-pension-age ਤੇ ਜਾਕੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
•
ਨ ਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਭੁਗਤਾ (Personal Independence Payment) 116 ਸਾਲ ਦ਼ੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ
ਕੇ ਸਟੇਟ ਪੈਨਸਨ ਦ਼ੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕ ਮਜਨਹ ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ੀਵਨ ਮਜਊਣ ਜਾਂ ਘੁੂੰ ਮਣ-ਮਿਰਨ ਮਵੱ ਚ ਸਮੱ ਮਸਆਵਾਂ
ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਰਰ਼ੀ ਹੈ ਮਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱ ਮਸਆਵਾਂ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 3 ਮਹ਼ੀਮਨਆਂ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਜ਼ਰਰ਼ੀ
•

ਹੈ ਮਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 9 ਹੋਰ ਮਹ਼ੀਮਨਆਂ ਤੱ ਕ ਰਮਹਣ ਦ਼ੀ ਆਸ ਹੋਵੇ।

ਹਾਜ਼ਰੀ ਭੱ ਤਾ (Attendance Allowance) ਸਟੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦ਼ੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧ ਉਮਰ ਦੇ
ਉਨਹ ਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਮਜਨਹ ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣ਼ੀ ਖੁਦ ਦ਼ੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਮਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਆਉਂਦ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਬਮਾਰ਼ੀ ਜਾਂ ਅਪੂੰ ਗਤਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਬਸਤਰੇ ਤੋਂ
ਉੱਠਣ, ਨਹਾਉਣ ਜਾਂ ਖੁਦ ਕੱ ਪੜੇ ਪਾਉਣ ਮਜਹ਼ੀਆਂ ਮਕਮਰਆਵਾਂ ਮਵੱ ਚ ਮਦਦ ਦ਼ੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ
ਜ਼ਰਰ਼ੀ ਹੈ ਮਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਦਦ ਦ਼ੀ ਲੋ ੜ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 6 ਮਹ਼ੀਮਨਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੀ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਸਰ ਠ਼ੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਮਨਯਮਾਂ ਦੇ ਤਮਹਤ ਮਨਿੱਜ਼ੀ ਸੁਤੂੰਤਰਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਹਾਜ਼ਰ਼ੀ ਭੱ ਤਾ
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨਹ ਾਂ ਮਨਯਮਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਾਇਦੇ ਛੇਤ਼ੀ ਅਤੇ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਮਾਤਰਾ
ਮਵੱ ਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਇਸ ਮਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੰਨਾ 11 ਦਾ 1 ਮੈਕਮਮਲਨ (Macmillan) ਤੱ ਥ ਸ਼ੀਟ 2021: ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਤੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਮੂੰ ਗ ਕਰਨਾ

ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਾਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਘਿੱਟ ਹੈ
•

ਕੰ

ੀ ਨਿਮਾਰੀ ਭੁਗਤਾ (Statutory Sick Pay) ਉਨਹ ਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਬੈਮਨਮਿਟ (ਿਾਇਦਾ) ਹੈ ਮਜਨਹ ਾਂ

ਨੂੰ ਆਪਣ਼ੀ ਨੌਕਰ਼ੀ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟ਼ੀ ਲੈ ਣ ਦ਼ੀ ਲੋ ੜ ਪੈਂਦ਼ੀ ਹੈ ਮਕਉਂਮਕ ਉਹ ਮਬਮਾਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਯੋਗ
ਠਮਹਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ਼ੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ
•

ਪਏਗਾ। ਉਹ ਇਸਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮਬਮਾਰ਼ੀ ਦੇ 28 ਹਫ਼ਮਤਆਂ ਤਕ ਕਰਨਗੇ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਭੱ ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਸਟੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਮਰ ਦੇ ਅਧ਼ੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਮਬਮਾਰ਼ੀ ਜਾਂ ਅਪੂੰ ਗਤਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣ਼ੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੂੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਮਾਤਰਾ

•

ਮਵੱ ਚ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਭ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਆਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕੂੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯ ੀਵਰਸਲ ਕਰੈਨਿਟ (Universal
Credit) ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਮਹਣ ਦ਼ੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੂੰ ਗ ਕਰਨ
ਦਾ ਤਰ਼ੀਕਾ ਇਸ ਗੱ ਲ 'ਤੇ ਮਨਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਮਕੱ ਥੇ ਰਮਹੂੰ ਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੂੰ ਗਲੈਂ ਡ, ਸਕੌ ਟਲੈਂ ਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼
ਦੇ ਰਮਹਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤਾਂ gov.uk/universal-credit ਤੇ ਜਾਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ਼ੀ ਆਇਰਲੈਂ ਡ ਦੇ ਰਮਹਣ ਵਾਲੇ ਹੋ
ਤਾਂ idirect.gov.uk/universal-credit ਤੇ ਜਾਓ

ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਨਕਸੇ ਕੈਂਸਰ-ਪੀੜਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ
•

ਦੇਖਭਾਲ-ਕਰਤਾ ਦਾ ਭੱ ਤਾ (Carer’s Allowance) ਅਮਜਹੇ ਮਕਸੇ ਮਵਅਕਤ਼ੀ ਦ਼ੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋ ਕਾਂ
ਲਈ ਹੈ ਮਜਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਆਦਾ ਮਦਦ ਦ਼ੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਹੋਣ਼ੀ ਲਾਜ਼ਮ਼ੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਰਰ਼ੀ ਹੈ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ ਹਫ਼ਤੇ ਮਵੱ ਚ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 35 ਘੂੰ ਮਟਆਂ ਲਈ ਮਕਸੇ ਮਵਅਕਤ਼ੀ ਦ਼ੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਤੁਹਾਡਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੂੰ ਧ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਹੂੰ ਦੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰਰ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਭ ਉਦੋਂ

•

ਵ਼ੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈਤਮਨਕ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਦੇਖਭਾਲ-ਕਰਤਾ ਦਾ ਕਰੈਨਿਟ ਮਵੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਦੱ ਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ੀਵਨ ਦੇ ਬਾਅਦਲੇ ਚਰਨ
ਮਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅਮਧਕਾਰ ਦ਼ੀ ਸੁਰੱਮਖਆ ਕਰਨ ਮਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਜ਼ਰਰ਼ੀ ਹੈ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਇੱ ਕ ਮਵਅਕਤ਼ੀ ਦ਼ੀ ਹਫ਼ਤੇ ਮਵੱ ਚ 20 ਘੂੰ ਟੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ
ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਮਕਾਨ ਲਾਗਤਾਾਂ ਨ ਿੱਚ ਮਦਦ
•

ਆਵਾਸ ਲਾਭ (Housing benefit) ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਰਾਇਆ ਭਰਣ ਮਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡ਼ੀ
ਆਮਦਨ਼ੀ ਘੱ ਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਰਾਸ਼਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਮਹਣ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਉਮਰ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮਵੱ ਚ ਬੈਡਰਮਾਂ ਦ਼ੀ ਸੂੰ ਮਖਆ ਤੇ ਮਨਰਭਰ ਕਰਦ਼ੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਯਨ਼ੀਵਰਸਲ ਕਰਮੈ ਡਟ

•

(UC) ਨੇ ਹਾਉਮਜੂੰ ਗ ਬੈਮਨਮਿਟ ਦ਼ੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂਯ ੀਵਰਸਲ ਕਰੈਨਿਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਰਾਏ ਜਾਂ ਮਕਾਨ-ਸਬੂੰ ਧ਼ੀ ਹੋਰਨਾਂ
ਲਾਗਤਾਂ ਮਵੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਾਲੀ ਉਮਰ ਹੈ
•

ਸਟੇਟ ਪੈ ਸ਼ (State Pension) ਇੱ ਕ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ ਮਨਸ਼ਮਚਤ ਉਮਰ ਤਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਜਨਮ ਤਾਰ਼ੀਖ ਤੇ ਮਨਰਭਰ ਕਰਦ਼ੀ
ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ਼ੀ ਸਟੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦ਼ੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪਤਾ gov.uk/state-pension-age ਤੇ ਜਾਕੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ

•

ਹੋ।

ਪੈ ਸ਼ ਕਰੈਨਿਟ (Pension Credit) ਉਨਹ ਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਸਟੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦ਼ੀ ਉਮਰ ਤਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਗਏ ਹਨ
ਅਤੇ ਮਜਨਹ ਾਂ ਦ਼ੀ ਆਮਦਨ਼ੀ ਘੱ ਟ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਸਟੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਮਤਮਰਕਤ ਰਾਸ਼਼ੀ ਮਦੂੰ ਦਾ ਹੈ।

ਅਿੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਮਵੱ ਚ, ਅਸੀਂ ਮਸਰਿ ਅਮਜਹੇ ਕੁਝ ਬੈਮਨਮਿਟਸ (ਿਾਇਮਦਆਂ) ਦ਼ੀ ਚਰਚਾ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਕ ਕ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਬੈਮਨਮਿਟ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਮਕਸੇ ਕਮਲਆਣ
ਹੱ ਕਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ ਇੱ ਕ ਵਧ਼ੀਆ ਤਰਕ਼ੀਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 0808 808 00 00 ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਲ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਮਕਹੜੇ ਬੈਮਨਮਿਟਸ (ਿਾਇਮਦਆਂ) ਲਈ ਦਾਅਵਾ
ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਅਰਜ਼਼ੀ ਦੇਣ ਮਵੱ ਚ ਵ਼ੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬੈਮਨਮਿਟਸ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱ ਥੇ ਜਾਓ:
•

gov.uk ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੂੰ ਗਲੈਂ ਡ, ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ ਜਾਂ ਵੇਲਸ ਮਵੱ ਚ ਰਮਹੂੰ ਦੇ ਹੋ

•

nidirect.gov.uk ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋ ਰਦਰਨ ਆਇਰਲੈਂ ਡ ਮਵੱ ਚ ਰਮਹੂੰ ਦੇ ਹੋ।

ਮੈਕਨਮਲਨ (Macmillan) ਨਕ ੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਮੈਕਮਮਲਨ (Macmillan) ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਮਰਵਾਰ ਦ਼ੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਥੋਂ ਮਦਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ:
•

ਮੈਕਨਮਲ (Macmillan) ਸੁਪੋਰਟ ਲਾਈ . ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਭਾਸ਼਼ੀਏ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣ਼ੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਮਵੱ ਚ ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੱ ਸ 0808 808 00 00 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ (ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਮਦਨ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ
ਰਾਤ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱ ਕ)।

•

ਮੈਕਨਮਲ (Macmillan) ਵੈਿਸਾਈਟ. ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜਉਣ ਬਾਰੇ ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼਼ੀ ਮਵੱ ਚ ਕਾਿ਼ੀ ਸਾਰ਼ੀ
ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ macmillan.org.uk ਤੇ ਜਾਓ। macmillan.org.uk/translations ਤੇ
ਦਜ਼ੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮਵੱ ਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

•

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਨਹਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਇੱ ਕ ਸਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਮਵੱ ਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮਲਖਤ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ੜਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ
ਪਤਾ ਲਗਾਓ macmillan.org.uk/informationcentres ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ
ਅੂੰ ਦਰ ਵ਼ੀ ਇਸਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਸਥਾ ਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮਹ. ਸਹਾਇਤਾ ਸਮਹ ਮਵੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਕੈਂਸਰ ਪ਼ੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਕੋਈ

•

ਆਪਣੇ ਨੇ ੜੇ macmillan.org.uk/supportgroups ’ਤੇ ਸਮਹ ਲੱਭੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।
•

ਮੈਕਨਮਲ (Macmillan) ਆ ਲਾਈ ਕਨਮਊਨ ਟੀ। macmillan.org.uk/community ਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਹੋਰਾਂ ਕੈੈੰਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਤੁਹਾਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਵੱ ਚ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਮਵਮਸ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਵੱ ਚ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ:
ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਨਕਸਮਾਂ

ਕੈਂਸਰ ਾਲ ਨਜੱ ਠਣਾਾ

•

•

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਵੱ ਚ ਕੈਂਸਰ ਰੋਗ ਦ਼ੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ - ਤਾਂ ਤੁਰੂੰਤ

•

ਗਾਈਡ
ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ

•
•
•

ਛਾਤ਼ੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ

ਵੱ ਡ਼ੀ ਅੂੰ ਤੜ਼ੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ
ਿੇਿੜੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ
ਪਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ

ਇਲਾਜ

•
•
•

ਕ਼ੀਮੋਥੈਰੇਪ਼ੀ
ਰੇਡ਼ੀਓਥੈਰੇਪ਼ੀ
ਸਰਜਰ਼ੀ

•
•
•
•
•
•
•

ਖਾਣ-ਪ਼ੀਣ ਸਬੂੰ ਧ਼ੀ ਸਮੱ ਮਸਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ
ਜ਼ੀਵਨ ਦਾ ਅੂੰ ਤ

ਮਸਹਤਮੂੰ ਦ ਭੋਜਨ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਮਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ
ਥਕਾਵਟ (ਥਕੇਵਾਂ) ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ਼ੀ ਖੁਦ ਦ਼ੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਇਸ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ macmillan.org.uk/translations

ਹ ਾਲੇ ਅਤੇ ਧੰਨ ਾਦ
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਨੂੰ ਮੈਕਮਮਲਨ (Macmillan ) ਕੈਂਸਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦ਼ੀ ਕੈਂਸਰ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਮਵਕਾਸ (Macmillan Cancer
Support’s Cancer Information Development) ਦ਼ੀ ਟ਼ੀਮ ਦੁਆਰਾ ਮਲਮਖਆ ਅਤੇ ਸੂੰ ਸ਼ੋਮਧਤ ਕ਼ੀਤਾ ਮਗਆ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਮੈਕਮਮਲਨ (Macmillan ) ਪੁਸਮਤਕਾ Help with the cost of cancer (ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਮਵੱ ਚ
ਮਦਦ) ਉੱਤੇ ਆਧਾਮਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪ਼ੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰ਼ੀ ਪੁਸਮਤਕਾ ਮਸਰਿ ਅੂੰ ਗਰਜ਼
ੇ ਼ੀ ਮਵੱ ਚ ਹ਼ੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਦ਼ੀ ਸਬੂੰ ਧਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮ਼ੀਮਖਆ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੀਨ ਕੋਨਰੋਏ, Macmillan ਵੈਲਿੇਅਰ
ਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਐਨਰਜ਼ੀ ਐਡਵਾਈਸ ਟ਼ੀਮ ਸਰਮਵਸ ਮੈਨੇਜਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ਰ਼ੀ ਮਦੱ ਤ਼ੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪਰਭਾਮਵਤ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਵ਼ੀ ਧੂੰ ਨਵਾਦ ਮਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੂੰ ਸਕਰਣ ਦ਼ੀ ਸਮ਼ੀਮਖਆ ਕ਼ੀਤ਼ੀ।
ਸਾਡ਼ੀ ਸਾਰ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ, ਸਰਵਸਰੇਸ਼ਠ ਉਪਲਬਧ ਸਬਤ ਉੱਤੇ ਆਧਾਮਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ
ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਲਈ, ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱ ਥੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ bookletfeedback@macmillan.org.uk

ਮਵਸ਼ਾ-ਵਸਤ ਦ਼ੀ ਸਮ਼ੀਮਖਆ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਗਈ: 2021
ਅਗਲ਼ੀ ਯੋਜਨਾਬੱ ਧ ਸਮ਼ੀਮਖਆ: 2024
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Claiming benefits when you
have cancer: English

Claiming benefits when you have cancer
This information is about claiming benefits when you have cancer. It covers:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

What are benefits?
If you were not born in the UK
If you have care or mobility needs
If you cannot work or have a low income
If you look after someone with cancer
Help with housing costs
If you are of pension age
What to do next
How Macmillan can help
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•
•

More information in your language
References and thanks

We hope this fact sheet answers your questions.
You can also call Macmillan Cancer Support on 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 “Punjabi”).
There is more information in your language at macmillan.org.uk/translations

What are benefits?
Benefits are payments from the government to people who need help with the cost of living.
When you have cancer, you might be able to get benefits if 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
are an asylum seeker.

The rules can be hard to understand and can depend on which country you and your family
are from. You can call Macmillan on 0808 808 00 00 and speak to one of our welfare rights
advisers for advice.

If you have care or mobility needs
The benefits you can claim are different if you are above or below the State Pension age.
This age depends on when you were born. You can find out your State Pension age at
gov.uk/state-pension-age
•

Personal Independence Payment is for people aged 16 to State Pension age
who have problems with daily living or moving around. You must have had these
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problems for at least 3 months. You must expect them to last for at least 9
months.
•

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

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

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 under State Pension age who
have an illness or disability that affects how much they can work. You may be able to
get this benefit if you can only do a small amount of work.

•

If you do not earn much money or cannot work, you may be able to get Universal
Credit. This will depend on where you live. The way to make a claim will depend on
where you live. If you live in England, Scotland and Wales, visit gov.uk/universalcredit If you live in Northern Ireland, visit nidirect.gov.uk/universal-credit

If you look after someone with cancer
•

Carer’s Allowance is for people looking after someone with a lot of care needs. 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 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 it.

Help with housing costs
•

Housing benefit helps you to pay your rent if you have a low income. The amount
you can get depends on where you live, your age and the number of bedrooms you
have. Universal Credit (UC) has replaced Housing Benefit in most cases.
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•

If you are able to getUniversal Credit, you might be able to get a payment to help
with your rent or other housing costs.

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.

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
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 (7 days a week, 8am 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 and support services. 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. 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.
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•

Macmillan Online Community. You can also talk to other people affected by cancer
online at macmillan.org.uk/community

More information in your language
We have information in your language about these topics:
Types of cancer

Coping with cancer

•

Breast cancer

•

If you are diagnosed with cancer – A quick guide

•

Large bowel cancer

•

Cancer and coronavirus

•

Lung cancer

•

Eating problems and cancer

•

Prostate cancer

•

End of life

•

Healthy eating

•

Help with costs when you have cancer

•

Side effects of cancer treatment

•

Tiredness (fatigue) and cancer

•

What you can do to help yourself

Treatments

•

Chemotherapy

•

Radiotherapy

•

Surgery

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

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 Sean Conroy,
Macmillan Welfare Rights and Energy Advice Team Service Manager.
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

Content reviewed: 2021
Next planned review: 2024
ਪੰਨਾ 11 ਦਾ 1 ਮੈਕਮਮਲਨ (Macmillan) ਤੱ ਥ ਸ਼ੀਟ 2021: ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਤੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਮੂੰ ਗ ਕਰਨਾ

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 2021. 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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