
 

 

 

  

સેવાઓ કેવી રીતે મેળવવી અન્ય સહાય 
રોજગાર શોધવામાાં સહાય 

જોબ ક્લબ અને રોજગાર સહાય વવશે જાણકારી મેળવોોઃ  
www.advicetameside.org.uk/jobseeking 
ટેમસાઈડ એડલ્ટ કોમ્યવુનટી એજ્યકેુશન ટીમનો સાંપકક કરોોઃ 0161 342 4063 

50થી વધ ુવયના લોકો માટે સહાય 

એજ યકેુ 
ટેમસાઈડ 

50થી વધ ુવયના લોકો માટે 
રોજગાર અને કલ્યાણ સલાહ 
તેમજ વવસ્તતૃ સહાય 

www.ageuk.org.uk/tameside 
0161 308 5000  

જુગાર 

ગેમકેર એન્ડ 
બીકન ટ્રસ્ટ 

કોઈ બીજાની જુગારની આદતનો 
ભોગ બનેલા લોકો સહહત જુગારનો 
ભોગ બનેલા લોકો માટે સહાય 

0151 226 0696 
www.gamcare.org.uk 
રાષ્ટ્ટ્રીય હલે્પલાઈનોઃ  
0808 8020 133 

નશીલા દ્રવ્યો અને દારુ 

ચેન્જ  ગ્રો 
લીવ 

નશીલા દ્રવ્યો કે દારૂના ઉપયોગને 
ઓછો કરવામાાં કે બાંધ કરવામાાં 
સહાય 

www.changegrowlive.org 

માનવસક આરોગ્ય 
ટેમસાઈડ, 
ઓલ્ડહામ અને 
ગ્લોસોપ માઈન્ડ  

કાઉન્સેલલિંગ અને ‘લલસનીંગ સ્પેસીઝ’ સહહત 
વવવવધ સહાય. 

www.togmind.org 

0161 330 9223 

એન્થની સેડ્ડોન ફાંડ એપોઈન્ટમેન્ટ આધારીત પીયર સપોટક ગ્રપુ, 
સોમવાર-ગરુુવાર, સવારે 11.45થી બપોરે 3.00 

tasfund.org.uk  

0161 376 4439 

બેઘરતા 
ટેમસાઈડ હાઉવસિંગ એડવાઈઝ 0161 331 2700 (24/7) 

આશ્રય વાાંચ્છુક અને વનવાકવસત 
સલાહ માટે જુઓોઃ www.tameside.gov.uk/asylumandimmigration 

સ્થાવનક વેલફેર સહાય પનુોઃવસન યોજના 
જો તમે સાંભાળ વ્યવસ્થા, હાંગામી આવાસ કે જેલમાાંથી બહાર આવી રહ્યા હો અથવા કૌટુાંલબક 
ભાંગાણ, આકસ્સ્મક લબમારીનો અનભુવ કરી રહ્યા હો અથવા ઘરેલ ુહહિંસાથી બચી રહ્યા હો અને 
વસ્તઓુ ખરીદવાનો કોઈ રસ્તો ન હોય તો આવશ્યક ઘરવખરી માટે અરજી કરો. એડવાન્સમાાં 
ભાડા માટેન ુયોગદાન પરુૂાં પાડવામાાં આવી શકે છે. અવતશય દબાણ કે અવતશય હાડમારીનો 
અનભુવ કરતા ઘરોને પણ તે સહાય કરી શકે છે. 
જુઓોઃ www.tameside.gov.uk/Benefits/Tameside-Resettlement-Scheme 

 

ટેલલોઃ 0161 3396137  ઈમેઈલોઃ info@infinitycic.uk 
સોમ-શકુ્ર 9.30-2.30pm 

પબ્લલક ફાંડથી માઈગ્રન્ટ ડેસ્ટીટયશૂન ફાંડનો આધાર ન ધરાવતા લોકોને 
અમે સહાય આપી શકીએ છીએ. જો તમારે સહાયની આવશ્યકતા હોય તો 
અમને સીધો સાંપકક કરો. અમે વનોઃશલુ્ક વ્યવહારીક અને ભાવનાત્મક સહાય, 
સલાહ અને કાઉન્સેલલિંગ પણ પરુૂાં પાડીએ છીએ. આ ટેમસાઈડના તમામ 
રહવેાસીઓ માટે ઉપલલધ છે. 

ઈન્ફીનીટી ઈવનવશયેટીવ્સ    II 

વેલફેર રાઈટ્સ એડવાઈઝ લાઈનોઃ 0800 074 9985 
સોમ-શકુ્ર 9.30-12.30pm 
દેવા સાંબાંવધત સલાહોઃ 0161 342 3494 સોમ-શકુ્ર 9-4pm 
ટેલલોઃ સોમ-શકુ્ર 9-5pm 

ફાયદાના વનણકયોને પડકારવા અને અપીલ ટ્રીલયનૂલ્સમાાં પ્રવતવનવધત્વ 
સેવા પરૂી પાડવા સહહત કલ્યાણ હક સાંબાંવધત સમસ્યાઓમાાં ટેમસાઈડના 
રહવેાસીઓને અમે વનોઃશલુ્ક વનષ્ટ્ણાત સલાહ અને સહાય આપીએ છીએ. 
સોવશયલ મકાનમાલલક અથવા મોગેજ લેણદાર તરફથી વનકાલનો સામનો 
કરતા રહવેાસીઓને અમારી દેવુાં સલાહ સેવા સહાય કરે છે. 

ટેમસાઈડ વેલફેર રાઈટ્સ  WR   

ટેલલોઃ 0161 769 2244 
સોમ-શકુ્ર 10-3pm 

 

કલ્યાણ તપાસ, વવકલાાંગતા લાભ માટે એપ્લલકેશન ફોમક ભરવામાાં 
સહાય અને લાભ સાંબાંવધત વનણકયો અને માંજૂરીઓ પર અપીલ કરવા 
સહહત અન્ય મદુ્દાઓ પર વનોઃશલૂ્ક, સ્વતાંત્ર સલાહ. અમે રોજગાર કાનનૂી 
સલાહ, બેઘર બનેલા લોકો માટે અન ેબેઘર થવાનુાં જોખમ ધરાવતા 
લોકોને કાનનૂી સલાહ પણ આપીએ છીએ. 

જીએમ લો સેન્ટર  LC  

 

કલ્યાણ ફાયદાઓ, નાણાાંકીય ક્ષમતા, દેશાગમન અને રહવેાસ મદુ્દાઓ, 
માનવ હક, પાહરવારીક અને અંગત સમસ્યાઓ વવશે વનોઃશલૂ્ક, ખાનગી 
સલાહ. અમે દેવ,ુ આવાસ અને રોજગાર વવષયક વવવશષ્ટ્ટ સેવાઓ આપીએ 
છીએ. અમે બેનેફીટ એપ્લલકેશન ફોમક ભરવામાાં સહાય કરી શકીએ છીએ. 

સીટીઝન્સ એડવાઈઝ ટેમસાઈડ  

ટેલલોઃ 0808 278 7805  
વૈવિક કે્રહડટ સહાય માટેોઃ 0800 144 8 444 
ટેક્સ્ટ ફોનોઃ 03444 111 445 
સોમ-શકુ્ર 9-5pm 

CA   

ટેલલોઃ 0800 090 3638 (સોમ-ગરુુ 9-5, શકુ્ર 9-4) 
ઓનલાઈન રેફરલ ફોમકોઃ http://ow.ly/QcZ950DMIyO 

ગ્રાઉન્ડવકક ઉજાકબચતના પગલાાં, ગ્રાાંટ અથવા વળતર વવશેની સલાહ 
માટેની જાણકારી આપે છે.  અમે એનજી પ્રોવાઈડસક સાથે સાંપકક 
સ્થાવપત કરવામાાં સહાય અને થોડી સહાય વ્હાઈટગડુ્સની ફેરબદલ 
શક્ય બનાવવામાાં (જ્યાાં માન્ય હોય ત્યાાં)કરી શકીએ છીએ.   

ગ્રાઉન્ડવકક     GW 

 

ટેમસાઈડ વીસીએસએફઈ કે્ષત્ર અન ે ટેમસાઈડ મેટ્રોપોલલટન બરો કાઉસ્ન્સલના 
સહયોગથી ગ્રેટર માાંચેસ્ટર પોવટી એક્શન દ્વારા સ્થાવપત. ફાળો આપનાર દરેકને 

ખાસ કરીન ેટેમસાઈડ ફૂડ બેન્ક્સનો ખબૂ આભાર. 

 

ટેલલોઃ 0800 328 0006 
સોમ-શકુ્ર 9-5pm www.capuk.org 

સ્થાવનક ચચક દ્વારા ચાલતી મૈત્રીપણૂક ટીમ તરફથી વનોઃશલૂ્ક દેવુાં અને 
બજેટીંગ સહાય. અમે દેવુાં ઉતારવાનો શ્રેષ્ટ્ઠ રસ્તો શોધવામાાં, તમારા 
માટે બજેટ તૈરાય કરવામાાં સહાય કરીએ છીએ અને દરેક કદમ તમારી 
સાથ ેરહીએ છીએ. કોઈપણ ધમકના લોકોને અમે સહાય કરીએ છીએ.  

હક્રશ્ચીયન્સ અગેઈન્સ્ટ પોવટી  CAP   

મની એડવાઈઝ ટેમસાઈડ 

 ? 

ઓનલાઈન આવવૃિ માટે જુઓોઃ www.advicetameside.org.uk 

http://www.advicetameside.org.uk/jobseeking
http://www.ageuk.org.uk/
http://www.gamcare.org.uk/


 

 

   

 

• નોકરી છૂટી ગઈ 
• લાભ બાંધ થઈ ગયા (અવધકૃત/તબીબી તપાસમાાં વનષ્ટ્ફળ) 
• ઈમર્જન્સી/દુઘકટના (આગ, પરૂ, પૈસા ગમુાવવા) 
• સાંબાંધોમાાં ભાંગાણ 
• પબ્લલક ફાંડની કોઈ સહાય નહી (એનઆરપીએફ) 
વવકલ્પો જુઓ  વવકલ્પો        એનઆરપીએફ વવકલ્પ ફક્ત 

 

સમસ્યા શુાં છે? 
અચાનક મારી પાસે પૈસા નથી 

 

• લાભ માટે નવો દાવો કયો 
• લાભમાાં વવલાંબ થઈ રહ્યો છે 
• લાભના વનણકયના પનુોઃમલૂ્યાાંકનની પ્રવતક્ષા  
વવકલ્પો જુઓ 

હુાં ચકૂવણી/વનણકયની પ્રવતક્ષા કરી રહ્યો ુાં 

 

• ભોજન અથવા ફયલૂમાાંથી પસાંદગી કરવી 
• ઓછી આવક અથવા શનૂ્ય કલાક કોન્ટ્રાક્ટ 

• લાભના દાવા માટે માન્ય છે કે નહીં તેની ખાતરી ન હોવી 
• પહરસ્સ્થવતમાાં બદલાવોઃ (નવુાં બાળક/શોક/લબમારી/લાભમાાં ઘટાડો) 
• મારા નાણાાં/અવતશય ખચકનુાં વ્યવસ્થાપન કેવી રીતે કરવુાં ત ેમાટે 

અવનવશ્ચત 
 

વવકલ્પો જુઓ 

મારા પૈસા પરૂતા નથી 

 

• ભાડુાં, કાઉસ્ન્સલ ટેક્સ, ગેસ અથવા ઈલેક્ટ્રીવસટી એરીયસક 
• પે ડે લોન્સ અથવા વમત્રો અને પહરવારને ચકૂવવાના બાકી  
• લાભ રીપેમેન્ટ્સ 
વવકલ્પો જુઓ 

મારે દેવુાં છે 

 

રોજગાર, માનવસર આરોગ્ય, વ્યસન, પનુોઃવસન અથવા અન્ય 
સહાય આવશ્યકતામાાં સહાય માટે પછીના પષૃ્ટ્ઠ પર ‘અન્ય 
સહાય’ વવભાગ જુઓ 

મારે અન્ય સમસ્યાઓ છે જે મારા પૈસાના 
વ્યવસ્થાપનને વવપરીત અસર કરી રહી છે 

 

વવકલ્પો શુાં છે? 

 

 

 

 

 

કોણ મદદ કરી શકે છેોઃ 

લાભ એડવાન્સ અથવા હાડમારી ભથ્થ:ુ જો તમે લાભ માટે અરજી કરી હોય અને તમારા પહલેા પેમેન્ટથી પ્રવતક્ષા 
કરી રહ્યા છો તો તમન ેએડવાન્સ રકમ મળી શકે છે. આ રકમ પાછી ચકૂવવી પડશે. જો માંજૂરીને કારણ ેતમારી પાસે કોઈ 
નાણાાં ન હોય તો, તમે જોબસેન્ટર તરફથી હાડમારી ભથ્થાનો દાવો કરી શકો છો. વૈવિક કે્રહડટનુાં હાડમારી ભથ્થુાં પાુાં 
ચકૂવવુાં પડે છે પરાંત ુજેએસએ અથવા ઈએસએનુાં હાડમારી ભથ્થુાં પાુાં ચકૂવવુાં પડતુાં નથી. આમાાંનુાં કાંઈપણ ઉપયોગ 
કરતાાં પહલેાાં તમને સલાહ આપવામાાં આવશે. 

1 

 

કોણ મદદ કરી શકે છે? 

 

 

 

કોણ મદદ કરી શકે છેોઃ  

દાવાને પડકારવોોઃતમે લાભના વનણકયને પડકારી શકો છો જો તમારો લાભ  રોકવામાાં આવ્યો હોય, અવધકૃત કરવામાાં 
આવ્યો કે ઓછો કરવામાાં આવ્યો હોય અને તમારા મતે તે વનણકય ખોટો છે. મોટા ભાગના વનણકયોને એક મહહનાની અંદર 
અથવા જો વવલાંબના કોઈ ખાસ કારણો હોય તો 13 મહહનાનાની અંદર પડકારવા જરૂરી છે. 

 
 

કોણ મદદ કરી શકે છેોઃ  

બજેટીંગોઃ તમારા નાણાાંના વધ ુઅસરકારક વ્યવસ્થાપન માટે સલાહ અને સહાય. 

લાભ તપાસોઃ લાભ તપાસથી ખાતરી કરી શકાય છે કે તમને મહિમ મળવાપાત્ર લાભ મળી રહ્યો છે અને લાભનો દાવો 
કરવા માટે તમે મદદ મેળવી શકો છો. જો તમને ગભકવતી છો અથવા તમારે ચાર વષકથી નાનુાં બાળક છે તો તમે 
સલાહકારને હલે્થી સ્ટાટક વાઉચર વવશે પણ પછૂી શકો છોોઃ www.healthystart.nhs.uk 

કોણ મદદ કરી શકે છેોઃ 
 

 
 

કોણ મદદ કરી શકે છેોઃ  

દેવા સાંબાંધી સલાહોઃ સલાહ અને સહાયમાાં નાણાાંકીય મલૂ્યાાંકન, ઉપાય, લેણદાર પાસ ેઉપલલધ ઋણ વસલૂી વવકલ્પો, 
આવકને મહિમ કરવાના ઉપાયો, બજેટીંગ સલાહ, ફાયનાસ્ન્શયલ સ્ટેટમેન્ટ્સનો સમાવેશ થાય છે.     

 

 

 
 

કોણ મદદ કરી શકે છેોઃ   

વવવેકાધીન આવાસ ચકૂવણીોઃ જ્યારે કાઉસ્ન્સલને લાગે કે તમારા ઘરના ખચકને પહોંચી વળવા તમને વધ ુનાણાાંકીય સહાયની 
જરૂર છે ત્યારે ચકૂવણી કરવામાાં આવશે. તમને પહેલેથી કોઈપણ પ્રકારનો આવાસ લાભ અથવા વૈવિક કે્રહડટનો આવાસ હહસ્સો 
મળતો હોવો જોઈએ. સાંપણૂક પાત્રતા માટે જુઓોઃ www.tameside.gov.uk/Benefits/Discretionary-Housing-Payments 

કોણ મદદ કરી શકે છેોઃ         પાત્રતા તપાસોોઃ www.migrantdestitution.co.uk 

માઈગ્રન્ટ ડેસ્ટીટયશૂન ફાંડ: વનરાધાર વનવાકવસતો જે ઈમીગ્રેશન વનયાંત્રણોને આધીન હોય અને પબ્લલક ફાંડની સહાય ન 
હોય તેમને માટે માવસક £80 સધુીનુાં કટોકટી અનદુાન. 
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કોણ મદદ કરી શકે છેોઃ 

ઉજાક સલાહોઃ જો તમે તમારા ઉજાક સાંબાંધી લબલ ભરવા માટેનો સાંઘષક કરી રહ્યા હો તો તમારા લબલ ઓછા કરવા માટે, 
વોમક હોમ હડસ્કાઉન્ટ માટે અરજી કરવા માટે અથવા અન્ય લાભ મેળવવા માટે સહાય મળી શકે છે. 
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સ્વયાં ઓનલાઈન તપાસોઃ benefits-calculator.turn2us.org.uk 
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Tameside Welfare 

Rights 

0800 074 9985 

 WR 

Citizens Advice 

0808 278 7805 

 CA 

GM Law Centre 

0161 769 2244 

 LC 

Groundwork 

0800 090 3638 

 GW 

Christians Against 

Poverty 

0800 328 0006 

 CAP 

Infinity Initiatives 

0161 339 6137 

  

http://www.tameside.gov.uk/Benefits/Discretionary-Housing-Payments

