
د یونیورسل کریډېټ
په هکله ستاسو الرښود
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یونیورسل کرېډېټ څه دی؟               

یونیورسل کرېډېټ د کار او تقاعد وزارت)DWP( له خوا اداره کیږي او هدف یې دا دی چې شپږ منفعتونه او 
د مالیې کریډیټونه په یوه میاشتنۍ تادیه باندې واړوي.

یونیورسل کرېډېټ د الندې یادو شویو ګټو ځای نیسي: 
د کور د کرایې لپاره امتیاز  

د عاید مالتړ  
د عاید په اساس د دندې لټوونکي اجوره  

د عاید اړوند د دندې او مالتړ اجوره  
د ماشوم د مالیې کرېډېټونه   

د کار کولو د مالیې کرېډېټونه   

د یونیورسل کرېډېټ غوښتنه څنګه کیږي           

د دې لپاره چې په www.gov.uk/universal-credit کې د یونیورسل کرېډېټ لپاره عریضه ورکړئ، 
تاسو باید یو بانکي حساب او یو ایمیل ادرس ولرئ.

کله چې تاسو د یونیورسل کرېډېټ ادعا کوئ، په یاد ولرئ چې په خپله غوښتنه کې د کور د کرایې اندازه 
شامله کړئ نو ستاسې د کور لګښتونه به هم د ادعا برخه وګرځي.

تاسو ته به یو آنالین حساب درکړل شي چې اداره یې کړئ. دغه حساب د ژورنال journal په نامه یادېږي 
چې د کار او تقاعد وزارت به تاسو ته الرښوونه وکړي چې څنګه او کله یې وګورئ.

د کونسل ټکس یا مالیې کمی                    

د یونیورسل کرېډېټ لپاره ستاسو په ادعا کې د کونسل د مالیې هغه کمی نه دی شامل چې ښایي په تاسو یې 
ورکول الزم وي. 

کله چې تاسو د نیورسل کرېډېټ ادعا وکړئ، تر هغه وروسته باید تاسو له اېنورکالیډ کونسل څخه د خپل 
کونسل ټکس د کمي غوښتنه وکړئ.

په www.inverclyde.gov.uk/claimctr د عریضې سپارلو الرې چارې  

څنګه یې غوښتنه کېږي
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کله چې تاسو د لومړۍ یونیورسل کرېډېټ تادیې انتظار 
کوئ دغه حالت به څنګه اداره کړئ؟               

که تاسو هغه وخت چې د لومړۍ تادیې لپاره انتظار کوئ له مالي ستونزو سره مخامخ یئ، ښایي تاسو دا حق 
ولرئ چې ستاسو د ادعا د ارزونې په وخت کې د کار او متقاعدانو وزارت )DWP( نه مخکې تر مخکې یوه 

تادیه یا پېشکي واخلئ. 
  د خپل کار له ښوونکي سره د اړیکې له الرې د یونیورسل کرېډېټ اډوانس لپاره عریضه وکړئ. دا کار 

کېدای شي چې ستاسو د آنالین ژورنال له الرې وشي. 

د کرایې د لګښتونو په برخه کې اضافي مرسته           

که ستاسو د یونیورسل کرېډېټ په بسته کې د کور د کرایې لګښت وي ښایي چې تاسو د کور د کرایې اختیاري 
مستحق واوسئ چې هغه به له تاسو سره د کرایې په برخه کې مرسته وکړي.

www.inverclyde.gov.uk/dhp د عریضې په هکله معلومات دلته ولولئ؛  

د سکاټلنډ د خیر ښېګڼې صندوق             

که تاسو دې ته ضرورت لرئ چې د خپل کور ترتیب برابر کړئ/ په کې پاتې شئ، یا تاسو یا ستاسو کورنۍ 
یوه بحران ځپلې وي، تاسو کولی شئ چې د بحران نه وروسته پاملرنې یا د ټولنې د پاملرنې د پیسو لپاره 

عریضه وکړئ.
www.inverclyde.gov.uk/scottishwelfarefund د عریضې په هکله معلومات دلته ولولئ؛  

د بودجې د برابرولو لپاره مرستې ته ضرورت لرئ؟        

مونږ د هغو ننګونو یا چلینجونو په هکله پوهېږو چې خلک ورسره یوې میاشتنۍ بودجې ته د اړولو پر وخت 
مخامخ کېدای شي. د شخصي بودجې د برابرولو د مالتړ یو تکړه ټیم د دې لپاره حاضر دی چې له تاسو سره 
مرسته وکړي چې خپل د یونیورسل کرېډېټ تادیات اداره کړئ. که تاسو ګڼ پورونه لرئ، ټیم کولی شي چې 

تاسو نورو ادارو ته هم ورمعرفي کړي.

 که تاسو د خپلې بودجې د مدیریت په برخه کې څه مرستې ته ضرورت لرئ هیله ده چې اړیکه ونیسئ:
  په Jobcentre کې د خپل کار ښوونکي سره خبرې وکړئ یا له هغوی سره د تماس لپاره خپل آنالین 

ژورنال وکاروئ. بل انتخاب دا دی چې په 788915 01475 یا 2196 013 0800 سپورټېنګ 
اېنورکالیډ فیوچرسکېلز ته ټیلیفون وکړئ.

مالی مرسته
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ستاسو د تادیاتو مدیریت کول

د یونیورسل کرېډېټ تادیات             

یونیورسل کرېډېټ میاشت په میاشت په تادیاتو کې ستاسو بانکي حساب ته تادیه کیږي. اکثرو خلکو ته د کار 
اجوره میاشت په میاشت تادیه کیږي او هغوی خپله کرایه تادیه کوي او د خپلې کورنۍ عاید پخپله هره میاشت 
تنظیموي. تاسو ته میاشت په میاشت د یونیورسل کرېډېټ تادیات له تاسو سره مرسته کوي چې د تادیاتو تنظیم 

په مؤثره توګه پیل کړئ او دې ته مو تیاروي چې په خپل کار کې حرکت وکړئ.

په یونیورسل کرېډېټ تادیاتو کې د کور د کرایې اړوند هر هغه لګښتونه راځي چې تاسو یې مستحق یئ. 
هغه یوازې د خوړو او د ژوند د لګښتونو لپاره نه دی. اوس تاسو کولی شئ چې څنګه چې خپل د یونیورسل 

کرېډېټ تادیات ترالسه کړئ سمدالسه خپل د کور خاوند ته کرایه ورکړئ.

دا مهمه ده چې تاسو خپلې د هاوسنګ اسوسیشن یا د کورونو د برابرولو اتحادیې او یا هم د کور خاوند سره 
سمدالسه اړیکه ونیسئ چې د خپلو تادیاتو د انتخابونو په هکله خبرې اترې وکړئ. 

ستاسو د کونسل ټکس یا مالیې تادیه کول           

د کونسل ټکس یا مالیه د دې لپاره کارول کیږي چې هغه حیاتي خدمتونه تمویل کړي چې د کونسل له خوا 
وړاندې کېږي. ستاسو د کونسل ټکس یا مالیې په بل کې د اوبو او د ککړو اوبو لګښتونه، د نورو کموونو 

جزیات، او دا مشورې شامل دي چې څنګه او کله پاتې قسطونه تادیه کړئ. دا مهمه ده چې تاسو خپل تادیات 
په ټاکلي وخت تادیه کړئ چې د دې مخه ونیسئ چې ستاسو حساب پوروړی شي او ستاسو د پور په میزان یا 

بیالنس باندې اضافي لګښتونه ورزیات شي.

د تادیاتو ډېر انتخابونه دي چې تاسو کولی شئ ترې انتخاب یې کړئ. په دغو انتخابونو کې مستقیم پور هم 
شامل دی، چې د هغه جزیات کېدای شي په www.inverclyde.gov.uk کې یا ستاسو د کونسل ټکس د بل 

په شا وموندل شي.

که تاسو په داسې حالت کې یئ چې په قرضونو باندې مو وخت اوښتی وي، بیا باید تاسو د پورونو د بېرته 
ترالسه کولو ټیم سره اړیکه ونیسئ.

د دې کار لپاره 712369 01475 ته زنګ ووهئ یا debtrecovery@inverclyde.gov.uk ته   
 ایمیل وکړئ.

که تاسو د تادیاتو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ یئ او د خپلې کورنۍ د مالي تمویالتو په هکله 
وارخطایي لرئ، هیله ده چې له اېنورکالیډ اډوایس فرسټ سره اړیکه ونیسئ. 

د دې کار لپاره 715299 01475 ته زنګ ووهئ یا triage.advice@inverclyde.gov.uk ته   
ایمیل وکړئ.
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آنالین کېدل

آیا تاسو یوه کمپیوټر ته ضرورت لرئ؟             

کتابتونونه: که تاسو کمپیوټر نه لرئ، په اېنورکالیډ کې په کتابتونونو کې د عامو خلکو لپاره وړیا د السرسي 
الرې چارې او وای فای موجود دي. د دې لپاره چې تاسو د یوه کتابتون کمپیوټر وکاروئ، تاسو به د یوه 

کتابتون غړیتوب ته ضرورت ولرئ. نوم لیکنه وړیا او اسانه ده، یوازې دوه د هویت فورمې راوړئ.

سنټرل الیبریري
Wallace Place

Greenock
ټیلیفون: 712323 01475

ګوروک الیبریري
Kempock Place

 Gourock
ټیلیفون: 712340 01475

کیلماکولم الیبریري
Lochwinnoch Road

 Kilmacolm
ټیلیفون: 715621 01475

پورټ ګالسګو الیبریري
Fore Street

 Port Glasgow
 ټیلیفون: 715629 01475

ساوت وېسټ الیبریري
Barr’s Cottage

 Greenock
ټیلیفون: 715667 01475

 اېنورکیپ اینډ 
ویمیس بی الیبریري

 Inverkip Community Centre
Kip Park 

 Main Street 
Inverkip

ټیلیفون: 715676 01475

 د ټولنې مرکزونه: تاسو کولی شئ چې په کمیونیټي سنټرونو کې کمپیوټرونو ته السرسی ولرئ 
او مرسته ترالسه کړئ. د حمایوي السرسي د وختونو په هکله د نورو معلوماتو لپاره هیله ده چې په 

715450 01475 له کمیونیټي لیرننګ ډیوپلمنمټ سره اړیکه ونیسئ 

برانچتون
کمیونیټي سنټر

Branchton Road
Greenock 

اوچ ماونټین
کمیونیټي سنټر

Burnhead Street
Greenock

الرک فیلډ یوت
 کنېکشنز سنټر  
Burns Square

Greenock 

کلون پارک
ریسورس سنټر

Montgomerie Street
Port Glasgow

 پتون سټریټ نیبرهوډ سنټر 
Paton Street

Greenock 
انټرپرایز سنټر

 Port Glasgow Community
Campus

Kilmacolm Road
Port Glasgow

د کمپیوټر د کارولو لپاره مرستې ته ضرورت لرئ؟          
فیوچر سکېلز یو وړیا خدمت وړاندې کوي او د دې لپاره به یو مناسب وخت او ځای برابر کړي چې له تاسو 

سره وګوري او مرسته درسره وکړي چې تاسو خپله غوښتنه وړاندې کړئ؛ دا کار کېدای شي چې په یوه 
محلي کتابتون کې یا که تاسو کمپیوټر او د انټرنټ اسانتیا لرئ حتی ستاسو په خپل کور کې وشي. تاسو کولی 

شئ چې 788915 01475 ته په زنګ وهلو سره د مالقات غوښتنه وکړئ. 

کتابتونونه د شنبې یا خالي د ورځې په سهار کې پرانستل کیږي او د 
ماښام تر 7 بجو پورې پرانستي وي. مخکې له دې چې تاسو ورشئ، 

په خپل ځایي کتابتون کې د هغه د پرانستې ساعتونه وګورئ.
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د مرستې لپاره باید له چا سره اړیکه ونیسئ

نوره موجوده مرسته              

ډېر داسې څه شته چې باید فکر پرې وشي او مونږ پوهېږو چې دا ټول ستاسو لپاره نوي دي، خو مونږ به له 
تاسو سره د مرستې کولو لپاره ټول هغه څه وکړو چې کولی یې شو.

که تاسو بیا هم پوښتنې لرئ، یا مشورې ته ضرورت لرئ، زړه نا زړه کېږئ مه او اړیکه ونیسئ. 

ستاسو د کونسل ټکس د تادیه کولو په هکله مشوره 
Council Tax Team )کونسل ټکس ټیم(

ټیلیفون: 717171 01475
council.tax@inverclyde.gov.uk :ایمیل

www.inverclyde.gov.uk/ct

له کونسل سره د پاتې پور په هکله مشوره
Debt Recovery Team )د پور د را اېستلو ټیم(

ټیلیفون: 712369 01475
debtrecovery@inverclyde.gov.uk :ایمیل
www.inverclyde.gov.uk/ctpayments

د امتیازاتو د بیاکتنو او استیناف په هکله مشوره 
Advice Firs t )اډوایس فرسټ(

ټیلیفون: 715299 01475 
triage.advice@inverclyde.gov.uk :ایمیل
 www.inverclyde.gov.uk/advicefirst

که تاسو ته داسې ګواښ کېږي چې له کور نه به 
واېستل شئ تاسو کولی شئ چې د ضرورت پر وخت 
مشوره او مرسته یا لنډمهال استوګنځی ترالسه کړئ

Homelessness Services )د بې کورۍ 
خدمتونه/ هوم لېسنېس سروېسز(

ټیلیفون: 715378 01475
Homelessness.Services@  :ایمیل

inverclyde.gov.uk
www.inverclyde.gov.uk/

homelessness

د کونسل ټکس د کمولو لپاره عریضه وکړئ
Benefits team )د امتیازاتو ټیم(

ټیلیفون: 717171 01475
فریفون: 1375 013 0800

benefitenquiries@  :ایمیل 
inverclyde.gov.uk

www.inverclyde.gov.uk/ctr

 د استوګنځي لپاره د اختیاري تادیاتو لپاره 
عریضه وکړئ

Benefits team )د امتیازاتو ټیم(
ټیلیفون: 717171 01475

فریفون: 1375 013 0800
benefitenquiries@  :ایمیل 
inverclyde.gov.uk

 www.inverclyde.gov.uk/dhp

 د سکاټلنډ د خیرښېګڼې د نغدي مرستې لپاره 
 عریضه وکړئ 

 Discretionary Payment Team 
)د اختیاري تادیاتو ټیم(

ټیلیفون: 714444 01475
discretionarypayments@  :ایمیل

inverclyde.gov.uk
www.inverclyde.gov.uk/

scottishwelfarefund
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لست

د هغه څه لست چې زه یې باید اوس وکړم            

د کار او تقاعدونو وزارت ته د دې کارونو لپاره عریضه وکړئ: 

زما په لومړۍ یونیورسل کرېډېت تادیه باندې یوه پېشکي یا اډوانس.  

ترتیب: 

د کمپیوټر په کارولو کې مرسته ترالسه کړئ  یو کمپیوټر پیدا کړئ      

اېنورکالیډ کونسل ته د دې لپاره عریضه وکړئ: 

زما د کونسل ټکس کمونه   

د کور د کرایې د تادیاتو لپاره یوه اختیاري مرسته چې زما د کرایې د لګښت په برخه کې مرسته وکړي  

  د سکاټلنډ د خیرښېګڼې د یوه فنډ تادیات چې هغه لګښتونه پوره کړي چې د یوه عاجل حالت یا یوه 
مصیبت په نتیجه کې رامنځته شوي چې د یوه عارض یا د هغه د کورنۍ د روغتیا یا خوندیتوب د 

 جدي خرابوالي مخه ونیسي.

ترتیب:

زه به خپله کرایه څنګه تادیه کوم  

زه به خپل د کونسل ټکس څنګه تادیه کوم   

د یوې میاشتنۍ بودجې د مدیریت کولو په برخه کې د مرستې ترالسه کولو لپاره شخصي بودجه برابرول  

اېنورکالیډ کونسل ته خبر ورکړئ:  

که زما د یونیورسل کرېډېټ ادعا درېږي یا بدلېږي   

یا که زما د کورنۍ حاالت بدل شي  



اېنورکالیډ کونسل، نومبر 2016
د دندې ریفرنس 3528

دا معلوماتي پاڼه کېدای شي چې په بریل 
)د ړندو لپاره خاص لیک(، غټو ټکو، آډیو 

ټیپ بڼه یا ستاسو په خپله ژبه تیار کړای 
شي. هیله ده چې د لیکلې ژباړې او د 

شفاهي ژباړې لپاره 717171 01475 
شمیرې ته زنګ ووهئ.


