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ওেয়বসাইেট বাংলায় আেরা তথয আেছ

েবিনিফট দািব করা
এই তথয্প� েবিনিফট দািব করা স�েকর ্

এই তথয্প� েযসব িবষেয় আেলাচনা কের:
• েবিনিফট বলেত কী েবাঝায়?
• যিদ আপনার যু�রােজয্ পাসেপাটর না থােক
• িবিভ� ধরেনর েবিনিফট
• �য্ােচটি িসক েপ (এসএসিপ) / Statutory Sick Pay (SSP)
• এম�য়েম� অয্া সােপাটর অয্ালাউ (ইএসএ) / Employment and Support
Allowance (ESA)
• ইউিনভাসর্া ে�িডট / Universal Credit
• পােসর্ানা ইনিডেপে�� েপেম� (িপআইিপ) / Personal Independence
Payment (PIP)
• অয্ােটনেড অয্ালাউ (এএ) / Attendance Allowance (AA)
• যিদ আপিন মুমূষরু অব�ায় থােকন
• যিদ আপিন কয্া�াে আ�া� কােরা েদখােশানা কেরন
• আপনার ভাষায় আেরা তথয
• অনয্ান তথয ও সহায়তা
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েবিনিফট বলেত কী েবাঝায়?
েবিনিফট হেলা এক ধরেনর েপেম�, যােদর আিথর্ সহায়তা দরকার তােদরেক সরকার এটা
িদেয় থােক৷ আপিন েবিনিফট দািব করেত পােরন যিদ:
• আপিন অসু� হন
• আপনার �িতব�কতা থােক
• আপনার আয় কম থােক৷
অেনকগেল িবিভ� ধরেনর েবিনিফট আেছ৷ এই তথয্প� সবেচেয় কমন েবিনিফটগেল বয্াখয
কের৷

যিদ আপনার যু�রােজয্ পাসেপাটর না থােক
আপিন িকছু েবিনিফট েপেত স�ম নাও হেত পােরন যিদ:
• আপিন অনয আেরকি েদশ েথেক যু�রােজয বসবাস করেত বা চাকির করেত আেসন
• আপিন একজন আ�য়�াথ� বা শরণাথ� হন৷
আইন-কানুনগেল জিটল
পরামেশর ্ জনয, 0808 808 00 00 ন�ের িবনামূেলয ময্াকিমলা-এ েফান করন
আমােদর অিফস েসামবার েথেক শ�বা, সকাল 9টা েথেক রাত 8টা পযর ্ েখালা থােক৷
আপিন েকান েবিনিফটগেল হয়েতা দািব করেত পারেবন েস স�েকর আমােদর
‘ওেয়লেফয়ার রাইটস অয্াডভাইজা’রা আপনােক আেরা তথয িদেত পারেবন৷
এছাড়াও আপিন েকমন েবাধ করেছন এবং আপনার েকােনা উে�গ থাকেল েস স�েকর আপিন
আমােদর সােথ কথা বেল পােরন৷ আপিন ইংেরিজ না বলেল আমােদর েদাভাষীর বয্ব� রেয়েছ৷
আপনার শনে সমসয্ হেল, আপিন 0808 808 0121 ন�ের েট�টেফান বা েট�ট িরেল বয্বহা
করেত পােরন৷
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�য্ােচটি িসক েপ (এসএসিপ) / Statutory Sick Pay (SSP)
আপিন এসএসিপ েপেত স�ম হেত পােরন যিদ:
• অসু� থাকার কারেণ আপিন কাজ করেত না পােরন৷
আপনার িনেয়াগকারী 28 স�াহ পযর্ অসু�তার জনয এই টাকা �দান করেব৷ যিদ আপিন
এটা পাওয়ার েযাগয হন, তাহেল তারা আপনােক এরেচেয় কম িদেত পারেব না৷
আপনার �য্ােচটি িসক েপ েশষ হওয়ার আেগ, অথবা যিদ আপিন এটা পাওয়ার েযাগয না হন,
েখাঁজ কের েদখুন েয আপিন এম�য়েম� অয্া সােপাটর অয্ালাউ (ইএসএ) েপেত পােরন িকনা৷ এই
েবিনিফট তােদর জনয যারা অসু� বা �িতব�ী হওয়ার কারেণ কাজ করেত পাের না৷

এম�য়েম� অয্া সােপাটর অয্ালাউ (ইএসএ) / Employment and Support
Allowance (ESA)
আপিন ইএসএ েপেত স�ম হেত পােরন যিদ আপনার চাকিরর বয়স থােক এবং:
• আপিন অসু� বা �িতব�ী হওয়ার কারেণ কাজ করেত পােরন না
• আপিন অসু� বা �িতব�ী হওয়ার কারেণ শধ সামানয পিরমােণ কাজ করেত পােরন৷
দু’ি িভ� ধরেনর ইএসএ আেছ:
• অবদানমূলক ইএসএ / Contributory ESA – আপিন এি েপেত পােরন যিদ আপিন
যেথ� পিরমােণ ‘নয্াশনা ই�ুের�’ িদেয় থােকন৷
• আয়-সংি�� ইএসএ / Income-related ESA – আপিন এি েপেত পােরন যিদ আপনার
আয় ও স�য় একি িনিদর ্ পিরমােণর েচেয় কম থােক৷
যিদ আপিন এর েকােনািট না পান, তাহেল আপিন ‘শধ ে�িডট’-এর জনয দািব জানােত পােরন৷
এে�ে� আপিন েকােনা টাকা-পয়সা পােবন না, িক� আপিন কাজ করেত না পারার কারেণ �িত
স�ােহ ‘নয্াশনা ই�ুের�’ ে�িডট পােবন৷ এই ে�িডটগেল আপনােক ভিবষয্ে ইএসএ বা অনয্ান
েবিনিফট েপেত সাহাযয করেত পাের, যার মেধয রা�ীয় েপনশনও রেয়েছ৷
13 স�াহ ইএসএ েনয়ার পর
�থম 13 স�ােহ, আপনােক একি ‘ওয়াকর কয্াপািবিল অয্ােসসেম’ করােত হেত পাের৷ আপনার
অসু�তা বা �িতব�ী� িকভােব আপনােক কাজ করা েথেক িবরত রাখেছ তা খুঁেজ েবর করার জনয
এটা করা হয়৷ আপনােক একি ৈবঠেক অংশ িনেত হেত পাের৷ যিদ েসই মূলয্ায়ে েদখা যায় েয
আপিন তখেনা ইএসএ েপেত পােরন, তাহেল আপনােক দু’ি �েপর মেধয একিটে রাখা হেব ‘কাজ-সংি�� অয্াি�িভ �প’ ও ‘সােপাটর �প’৷
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কাজ-সংি�� অয্াি�িভ �প
যিদ আপনার কােজর স�মতা সীিমত থােক, িক� তা মারাত্ আকাের না হয়, আহেল
আপনােক ‘কাজ-সংি�� অয্াি�িভ �প’-এ রাখা হেব৷ আপনােক কাজ সং�া� এক বা
একািধক ই�ারিভউেত অংশ িনেত হেব৷ আপিন ইএসএ-এর ‘েবিসক েরট’ এবং একি বাড়িত
েপেম� পােবন৷
সােপাটর �প
যিদ আপনার অসু�তা বা �িতব�ী� আপনার কাজ করার স�মতার উপর মারাত্ �ভাব েফেল,
তাহেল আপনােক সােপাটর �েপ রাখা হেব৷ এর অথর হেলা আপনােক চাকিরর জনয ই�ারিভউেত েযেত
হেব না৷ আপিন ইএসএ-এর ‘েবিসক েরট’ এবং অনয �পিট তু লনায় সামানয েবিশ পিরমােণ একি
বাড়িত েপেম� পােবন৷
নতু ন েবিনিফট ‘আয়-সংি�� ইএসএ’-েক �িত�াপন করেব
2013 সােলর এি�ল েথেক, ইংলয্া, �টলয্া ও ওেয়লস-এ 16 েথেক 64 বছর বয়সী বয্ি�েদ জনয
ইউিনভর ্াস ে�িডট নামক একি নতু ন েবিনিফট ‘আয়-সংি�� ইএসএ’-েক �িত�াপন করেছ৷
ভিবষয্ে নদর ্াণ আয়ারলয্াে ইউিনভর ্াস ে�িডট-এর বয্বহা চালু করার পিরক�না রেয়েছ৷

ইউিনভাসর ্া ে�িডট (ইউিস) / Universal credit
ইউিনভাসর্া ে�িডট (ইউিস) হেলা ইংলয্া, �টলয্া ও ওেয়লস-এর েসই সব বয্ি�েদ জনয
একি নতু ন েবিনিফট যারা:
• চাকির খুজ
ঁ েছন
বা
• যােদর আয় কম৷
এেত িন�িলিখতগেলা জনয টাকা অ�ভুর ্ রেয়েছ:
• েমৗিলক জীবন যাপন
• েছেলেমেয়েদর েদখােশানা করা
• পিরচযর্া দািয়� পালন
• চাকির করেত না পারা
• বাস�ান
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ইউিস এখেনা সব জায়গায় পাওয়া যায় না৷ এখন েথেক 2017 সােলর মেধয ইংলয্া, �টলয্া ও
ওেয়লেসর িবিভ� জায়গায় এর বয্বহা শ হেব৷ নদর ্াণ আয়ারলয্াে এর বয্বহা শ করার
জেনয্ পিরক�না রেয়েছ৷ আপিন নদর ্াণ আয়ারলয্া স�েকর সবর্েশ তেথয্
জনয nidirect.gov.uk ওেয়বসাইেট েযেত পােরন৷
ইউিনভাসর্া ে�িডট আেরা ছয়ি েবিনিফটেক �িত�ািপত করেছ:
• আয়-সংি�� এম�য়েম� অয্া সােপাটর অয্ালাউ (ইএসএ) / income-related
Employment and Support Allowance (ESA)
• ইনকাম সােপাটর / Income Support
• হাউিজং েবিনিফট / Housing Benefit
• চাই� টয্া েবিনিফট / Child Tax Credit
• ওয়ািকর ্ টয্া েবিনিফট / Working Tax Credit
• আয় সংি�� জবিসকাসর অয্ালাউ / income-related Jobseekers’s Allowance
আপিন এই েবিনিফটগেলা মেধয েকােনাি েপেল, এখন েথেক 2017 সােলর মেধয আপনার
দািবগেল ইউিনভাসর্া ে�িডেট পিরবিতর ্ হেত পাের৷ আপিন েকাথায় বসবাস কেরন তার উপর
এই সময়সীমা িনভর ্ করেব৷
েবিশরভাগ বয্ি� জনয, আপিন েয টাকা পােবন তার পিরমাণ একই থাকেব, যিদ আপনার
পিরি�িতেত েকােনা পিরবতর ্ না হয়৷
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পােসর ্ানা ইনিডেপে�� েপেম� (িপআইিপ) / Personal Independence
Payment (PIP)
পােসর্ানা ইনিডেপে�� েপেম� (িপআইিপ) হেলা ইংলয্া, �টলয্া বা ওেয়লেস 16 েথেক 64 বছর
বয়সী েসই সব বয্ি�েদ জনয একি নতু ন েবিনিফট যারা:
• িনেজেদর েদখােশানা করেত সমসয্ হয়
• চলােফরা করেত সমসয্ হয়৷
আপনার এই সমসয্াগে কমপে� গত িতন মাস ধের থাকেত হেব, এবং আেরা নয় মাস ধের এই
সমসয্াগে চলেব বেল ধারণা করেত হেব৷
িপআইিপ-এর দু’ি অংশ রেয়েছ:
• ‘েডইিল িলিভং কে�ােন�’
• ‘মিবিলি কে�ােন�’
আপিন একি বা উভয় অংশ েপেত পােরন৷
আপিন ‘েডইিল িলিভং কে�ােন�’ েপেত পােরন যিদ আপিন েদেখন েয খাবার ৈতির, েগাসল
করা ও জামা-কাপড় পরার মত কাজগেল করেত আপনার সমসয্ হয়৷
যিদ আপনার বািড়র বাইের েযেত বা চলােফরা করেত সাহােযয্ দরকার হয় তাহেল আপিন
‘মিবিলি’ কে�ােন� েপেত পােরন৷
েবিশরভাগ বয্ি� ে�ে� একজন �া�য্েসব েপশাজীবীর সােথ মুেখামুিখ মূলয্ায় করােনার �েয়াজন
হেয় থােক৷ আপিন কতটা ভােলাভােব চলােফরা ও ৈদনি�ন কাজকমর করেত পােরন তা েদখার জনয
এটা করা হয়৷
িপআইিপ ইংলয্া, �টলয্া ও ওেয়লেস িডসঅয্ািবিল িলিভং অয্ালাউ (িডএলএ) নামক একি
েবিনিফটেক �িত�াপন কের৷ নদর ্াণ আয়ারলয্াে আপিন এখেনা িডএলএ দািব করেত পােরন, িক�
েকােনা এক সমেয় িপআইিপ চালু করার পিরক�না রেয়েছ৷
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িডসঅয্ািবিল িলিভং অয্ালাউ (িডএলএ) / Disability Living Allowance
(DLA)
িডসঅয্ািবিল িলিভং অয্ালাউ (িডএলএ) নদর ্াণ আয়ারলয্াে� 64 বছর ও তারেচেয় কম বয়সী
বয্ি�েদ জনয যােদর:
• িনেজেদর েদখােশানা করেত সমসয্ হয়
• চলােফরা করেত সমসয্ হয়৷
এছাড়াও এি ইংলয্া, �টলয্া ও ওেয়লস-এর েসই সব বয্ি�েদ জনয যােদর বয়স 16 বছেরর কম৷
িডএলএ অেনকটা িপআইিপ-এর মত, িক� িকছু টা পাথর্ক আেছ৷
যিদ আপনার বয়স 16 েথেক 64 বছর হয় এবং আপিন ইংলয্া, �টলয্া বা ওেয়লস-এ বসবাস
কেরন, তাহেল আপিন নতু ন কের িডএলএ-এর জনয দািব জানােত পারেবন না৷ এই বয়েসর বয্ি�েদ
জনয পােসর্ানা ইি�েপে�� েপেম� িডএলএ-েক �িত�ািপত কেরেছ৷
যিদ আপিন ইেতামেধয িডএলএ েপেয় থােকন:
• যিদ 8 এি�ল 2013 তািরেখ আপনার বয়স 65 বছেরর কম হেয় থােক, তাহেল এখন েথেক
2018 সােলর মেধয েকােনা এক সমেয় আপনােক িপআইিপ-এর জনয পুনরায় মূলয্ায় করা
হেব৷
• যিদ 8 এি�ল 2013 তািরেখ আপনার বয়স 65 বছর বা তারেচেয় েবিশ হেয় থােক, তাহেল
আপনার যতিদন �েয়াজন হেব ততিদন পযর্ আপিন িডএলএ েপেত থাকেবন৷

অয্ােটনেড অয্ালাউ (এএ) / Attendance Allowance (AA)
অয্ােটনেড অয্ালাউ (এএ) হেলা 65 বছর বা তারেচেয় েবিশ বয়সী বয্ি�েদ জনয যারা:
• িনেজেদর েদখােশানা করেত সমসয্ হয়৷
আপিন হয়েতা এএ েপেত পােরন যিদ আপনার িবছানা েথেক উঠা, েগাসল করা বা জামাকাপড়
পরার মত কাজগেল করার জনয সাহােযয্ দরকার হয়৷ আপনার একজন পিরচযর্াকার থাকেতই
হেব এমন েকােনা বাধয্বাধকত েনই, িক� অতীেত আপনার কমপে� ছয় মাস পিরচযর্ েনয়ার
দরকার হেয়িছল এমনটা অবশয্ হেত হেব৷
েবিনিফট প�িত েবশ জিটল আপিন েকান েবিনিফটগেল েপেত পােরন তা জানেত,
0808 808 00 00 ন�ের ময্াকিমলা-এ েফান কর এবং একজন ‘ওেয়লেফআর
রাইটস অয্াডভাইজা’-এর সােথ কথা বলুন৷
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যিদ আপিন মুমষ
ূ র ু অব�ায় থােকন
যিদ আপিন মুমূষরু অব�ায় থােকন, তাহেল ‘িবেশষ িনয়ম’-এর অধীেন আপিন হয়েতা িপআইিপ,
িডএলএ বা এএ েপেত পােরন৷ এর অথর হেলা কতিদন ধের আপনার সমসয্ হে� েসই শতর আপনােক
পূরণ করেত হেব না৷ আপনার দািব িনেয় �ত কাজ করা হেব, এবং আপনার আেবদন করা
েবিনিফটগেল আপনােক সেবর্া হাের েদয়া হেব৷ ‘িবেশষ িনয়ম’-এর অধীেন দািব জানােত হেল,
আপনার অব�া স�েকর আপনার একি েমিডেকল িরেপােটর্ �েয়াজন হেব৷

যিদ আপিন কয্া�াে আ�া� কােরা েদখােশানা কেরন
েকয়ারাসর অয্ালাউ হেলা একি সা�ািহক েবিনিফট যা েয সব বয্ি�েদ পিরচযর্া অতয্ দরকার
তােদর েদখােশানাকারী বয্ি�েদরে সাহাযয কের৷ আপনার বয়স 16 বছর বা তারেচেয় েবিশ হেত
হেব এবং কােরার অ�ত স�ােহ 35 ঘ�া পিরচযর্ করেত হেব। আপিন েসই বয্ি� আত্ম হওয়ার
বা তার সােথ বসবাস করার �েয়াজন েনই৷ এমনিক আপিন অেথর্ িবিনমেয় িকছু কাজ করেলও
আপিন এই েবিনিফট দািব করেত পােরন৷ আপিন এই েবিনিফেটর জনয েযাগয না হেলও, আপিন
েকয়ারাসর ে�িডেটর জনয আেবদন করেত পােরন৷
যিদ আপিন েকয়ারাসর ে�িডট পান, তাহেল আপিন েকােনা টাকা-পয়সা পােবন না, িক� আপিন
পরবত� জীবেন রা�ীয় েপনশেনর দািব জানােনার িবষয়ি িনি�ত করেত এি সাহাযয করেব৷
েকয়ারাসর ে�িডট পাওয়ার েযাগয হওয়ার জনয, আপনােক অবশয্ স�ােহ 20 ঘ�া বা তারেচেয়
েবিশ সময় এক বা একািধক �িতব�ী বয্ি� েদখােশানা করেত হেব৷
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আপনার ভাষায় আেরা তথয
এছাড়াও আপনার ভাষায় িন�িলিখত িবষয়গেল স�েকর আমােদর আেরা তথয্প আেছ:
• �ন কয্া�া
• বৃহদাে�র কয্া�া
• ফু সফু েসর কয্া�া
• ে�াে�ট কয্া�া
• েকেমােথরািপ
• েরিডওেথরািপ
• সাজর্াি
• কয্া�াের িচিকৎসার পা�র্�িতি�য়াসমূ
• িনেজেক সাহাযয করার জনয আপিন কী করেত পােরন
• জীবেনর অবসান
আপনার িনেজর ভাষায় আমােদর সােথ কথা বলুন
আপিন 0808 808 00 00 ন�ের িবনামূেলয ময্াকিমলা [Macmillan]-এ েফান করেত পােরন
এবং একজন েদাভাষীর সাহােযয আপনার িনেজর ভাষায় আমােদর সােথ কথা বলেত পােরন/৷
আপনার উে�গ ও িচিকৎসা স�িকর ্ ��গেল িনেয় আপিন আমােদর সােথ কথা বলেত পােরন৷
আপিন েকান েবিনিফটগেল েপেত পােরন েসগেল স�েকর ্ আমরা আপনার সােথ কথা বলেত
পাির৷
আমােদর অিফস েসামবার েথেক শ�বা, সকাল 9টা েথেক রাত 8টা পযর্ েখালা থােক৷ আপনার
শনে সমসয্ হেল, আপিন 0808 808 0121 ন�ের েট�টেফান বা েট�ট িরেল বয্বহা
করেত পােরন৷
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অনয্ান তথয ও সহায়তা
আমরা এখােন শধ কেয়কি েবিনিফট স�েকর জািনেয়িছ৷ আপিন অনয্ান েবিনিফটও েপেত
পােরন৷ েবিনিফট প�িত স�েকর েবাঝা কিঠ হেত পাের৷ একজন অিভ� ‘ওেয়লেফয়ার রাইটস
অয্াডভাইজা’-এর সােথ কথা বলাটা ভােলা হেত পাের৷ আপিন 0808 808 00 00 ন�ের
Macmillan-এ েফান কের আপনার ভাষায় একজেনর সােথ কথা বলেত পােরন৷
আপিন gov.uk (ইংলয্া, ওেয়লস ও �টলয্া) এবং nidirect.gov.uk (নদর ্াণ আয়ারলয্া)
ওেয়বসাইেট েবিনিফট স�েকর জানেত পােরন এবং েসগেলা জনয অনলাইেন আেবদন করেত
পােরন৷
ইংলয্া, �টলয্া ও ওেয়লস-এ েয েবিনিফটগেল পাওয়া যায় েসগেল স�েকর আমােদর
বুকেলট কয্া�াের খরচ বহেন সাহাযয-এ আেরা িব�ািরত তথয আেছ৷
এছাড়াও macmillan.org.uk/benefits ওেয়বসাইেট একি িভিডও আেছ যা উপকারী হেত
পাের৷

সূ� ও ধনয্বা �াপন
এই তথয্প� আমােদর বুকেলট কয্া�াের খরচ বহেন সাহাযয -এর িভিত্ত ৈতির করা হেয়েছ৷
এি রচনা, পিরমাজর্ ও স�াদনা কেরেছ ময্াকিমলা কয্া�া সােপাটর-এর কয্া�া তথয উ�য়ন
দল৷ এি অনুেমাদন কেরেছন ময্াকিমলা আিথর্ সহায়তা কমর্সূিচ �ধান নীল সাউথউইক [Neal
Southwick]৷
ময্াকিমলা আিথর্ সহায়তা-এর ওেয়লেফয়ার রাইটস িটেম দলীয় �ধান কয্ােরািল েপন
[Caroline Payne], এবং কয্া�া আ�া� েযসব বয্ি আমােদর বুকেলট কয্া�াের খরচ বহেন
সাহাযয পযর্ােলাচন কেরেছন তােদর সবাইেক ধনয্বা জানাি�৷
এই তথয্প� েলখার জনয আমরা অেনকগেল িনভর ্রেযাগ উৎস েথেক তথয বয্বহা কেরিছ, যার
মেধয রেয়েছ:
• �িতব�ীেদর অিধকার ইউেক ওেয়বসাইট৷ www.disabilityrightsuk.org (বয্বহাের
সময়: জুন 2015)৷
• Gov.uk ওেয়বসাইট৷ www.gov.uk (বয্বহাের সময়: জুন 2015)৷
• এনআই িডের� [NI Direct] ওেয়বসাইট৷ www.nidirect.gov.uk (বয্বহাের সময়:
জুন 2015)৷
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আমরা সব সময় সিঠ তথয েদয়ার িবষয়ি িনি�ত করার জনয সব রকমভােব েচ�া কের থািক িক� �িতিনয়ত
পিরবতর ্নশী েমিডেকল গেবষণার বতর ্মা অব�ার �িতফলেনর জনয এর উপর িনভর ্ করা উিচত হেব না৷ আপিন
আপনার �া�য স�েকর উি�� থাকেল, আপনার ডা�ােরর সােথ আেলাচনা কর। এই তেথয বা তৃ তীয় পে�র েকােনা
তেথয, েযমন আমােদর িলংক েদয়া ওেয়বসাইেটর তেথয, েকােনা ভু ল থাকার কারেণ সৃ� েকােনা �িত বা হািনর জনয
ময্াকিমলা েকােনা দায়-দািয়� �হণ করেব না৷
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অব ময্া (604)-এ িনবি�ত দাতবয �িত�ান। েরিজ�াডর অিফস: 89 Albert Embankment, London SE1
7UQ৷ MAC15139_Bengali
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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.

Page 3 of 8 Macmillan fact sheet 2015: Claiming benefits

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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