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Walsall
ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ
ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ
ਸੁਆਗਤ ਹੈ ੈ

Walsall ਲਈ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ
ਜਾਣਕਾਰੀਯੁਕਤ ਗਾਈਡ

ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ Walsall ਬ੍ਰੋ ਲਈ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Walsall ਫਾੱਰ ਆੱਲ Walsall ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਲਈ ਸਾਡੀ ਦੀਰਘਕਾਲੀਨ ਕਾਰਜਨੀਤੀ
ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਲਈ ਚੁੱਕਾਂਗੇ।
ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ, ਸਸ਼ਕਤ ਅਤੇ ਸਮੇਕਿਤ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ
ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਦਰਵਾਨ ਹਨ, ਅਤੇ
ਹਰੇਕ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ Walsall ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਹਨ:
1. ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਣਾ

2. ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ
3. ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ
4. ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਗ
ੋ ਰਾਮਾਂ ਲਈ Walsall ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਓ:

www.walsallforall.co.uk

Nash Dom CIC West Midlands ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ Walsall ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ
ਹਿੱਤ ਕੰਪਨੀ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕ੍ਰਿਅ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਅਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ, ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ
ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵਜੋਂ, Nash Dom ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ:




ਨਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਉਸੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਹਿਮਾਇਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ

ਸਮੁਦਾਇਕ ਈਵੇਂਟ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ

ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਵਰਕ ਸਾਡੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਯੋਗ ਸਲਾਹਕਾਰ ਘਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ,
ਫਾਇਦਿਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੁਆਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ Walsall ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Nash Dom Walsall ਦੇ ਕੁਝ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਈਸੋਲ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕੌਸ਼ਲ ਸੁਧਾਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਲੋਚਸ਼ੀਲ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵੇਰਵਾ ਵਰਤੋ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।
Nash Dom Community Hub
Sun Street, Walsall, WS1 4AL
ਟੈਲੀਫੋਨ: 07531 090695
ਈਮੇਲ: info@nashdomcic.org

www.nashdomcic.org
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ Walsall ਵੱਲੋਂ Nash Dom CIC ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ। ਫਰਵਰੀ 2021©

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ Walsall ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ
ਗਾਈਡ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ!
ਕੀ ਤੁਸੀਂ Walsall ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ
ਹੈ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ
ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ
ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ Walsall ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ Nash Dom ਦੁਆਰਾ
ਤਿਆਰ Walsall ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਮੁਦਾਇਆਂ
ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਗਾਈਡ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੱਖਾਂ: ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ,
ਘਰ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਹੱਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮ
ੰ ਵ
ੇ ਾਰੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ
ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਪੈਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ Walsall ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਿਅ ਅਤੇ ਪੂਰੀ
ਜ਼ਿਦ
ੰ ਗੀ ਜਿਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਕੋ ਵ ਿਡ19 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾੱ ਕ ਡਾਊਨ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ ਿ ਆਦਾਤਰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ ਰ ਦਾਤਾ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸੰ ਗ ਠਨ ਅਸਥਾਈ ਤੌ ਰ
‘ਤੇ ਨਿਲੰ ਬ ਿਤ ਕਰ ਦਿੱ ਤ ੇ ਗਏ ਹਨ, ਘਟਾ ਦਿੱ ਤ ੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇ ਵ ਾਵਾਂ ਆੱ ਨ ਲਾਇਨ ਟ੍ ਰ ਾਂ ਸ ਫ਼ਰ ਕਰ
ਦਿੱ ਤ ੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕੋ ਵ ਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਨਵੀਨਤਮ ਅਪਡੇ ਟ ਸ ਅਤੇ ਪ੍ ਰ ਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾਲਈ Walsall Council ਦੀ
ਵੈ ਬ ਸਾਇਟ ਦੇ ਖ ੋ : .go.walsall.gov.uk/covid-19_information

Walsall ਖੇਤਰ
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ Walsall ਦਾ ਬ੍ਰੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਮਾਨਯੋਗ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਆੱਫਿਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਆੱਰਡੀਨੈਂਸ ਸਰਵੇ ਮੈਪਿੰਗ ਤੋਂ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
© ਕ੍ਰਾਊਨ ਕਾਪੀਰਾਈਟ। ਅਣਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਪੁਨਰਰਚਨਾ ਕ੍ਰਾਊਨ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਂ ਸਿਵਿਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।.
© ਕ੍ਰਾਊਨ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਅਤੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਅਧਿਕਾਰ 2020 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਰਵੇ 100019529।
ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ

ਵੈਲਕਮ ਪੈਕ

ਪੇਜ ਇੰਡੈਕਸ

ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ Walsall ਬੁਕਲੈਟ ਲਈ ਵੈਲਕਮ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਪੁਸਤਿਕਾ ਵਿੱਚ Walsall ਦੇ ਬ੍ਰੋ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਚੈਰਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਪਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸੰਪਰਕ
ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

WALSALL COUNCIL
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WALSALL COUNCIL

Walsall Council Walsall ਦੇ ਬ੍ਰੋ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਕਈ
ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:






ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲੱਭਣਾ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣਾ
ਫਿੱਟ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣਾ
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੋਜਣਾ
ਆਪਣੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ

Walsall Council ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ www.go.walsall.gov.uk/contactus ‘ਤੇ ਮਿਲ
ਸਕਦੇ ਹਨ
Walsall Council ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਾ ਹੈ:
Walsall Council
Civic Centre, Darwall Street, Walsall, WS1 1TP
ਟੈਲੀਫੋਨ: 01922 650 000

ਕੌਂਸਲ ਟੈਕਸ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੌਂਸਿਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੌਂਸਿਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ 25% ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਂਸਿਲ ਟੈਕਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਸਕ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ
ਜਾਂ:
 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ
 ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਅਸਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 50% ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਤ ਵਿਅਸਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਿਣਤੀ
ਸਹਿਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੌਂਸਿਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ:




ਕੌਂਸਿਲ ਟੈਕਸ ਆੱਨਲਾਇਨ ਸਿਸਟਮ ਵਰਤ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੇਬਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ
ਆਪਣਾ ਆੱਨਲਾਇਨ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਸਟਮ ਵਰਤ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ
0300 555 2852 ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਾਇਨ ਵਰਤ ਕੇ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ

ਕੌਂਸਿਲ ਟੈਕਸ ਬਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿਜ਼, ਛੋਟ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ
www.go.walsall.gov.uk/ctax ‘ਤੇ ਜਾਓ 0300 555 2851 ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

ਕੂੜੇਦਾਨ ਅਤੇ ਰੀਸਾਇਕਲਿੰਗ

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੂੜਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ
ਅਤੇ Walsall ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:
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ਆਮ ਕੂੜੇ ਲਈ ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਦੇ ਕੂੜੇਦਾਨ
ਰੀਸਾਇਕਲਿੰਗ ਕਾਰਟੂਨ, ਕਾਗਜ਼, ਕੈਨ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਗਿਲਾਸ ਲਈ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੂੜੇਦਾਨ
ਬਾਗ ਦੇ ਕੂੜੇ ਲਈ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੂੜੇਦਾਨ

ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ Walsall ਦੇ ਦੋ ਘਰ ਕੂੜਾਦਾਨ ਰੀਸਾਇਕਲਿੰਗ ਕੇਦ
ਂ ਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਲੈ
ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ:



ਫਰੇਅਰਸ ਰੋਡ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਰੀਸਾਇਕਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਬਲਾੱਕਸਵਿਚ
ਮਰਚੈਂਟਸ ਵੇ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਰੀਸਾਇਕਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਐਲਡਰਿਜ

ਰੀਸਾਇਕਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਪਤ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲ ਜਾ ਬੈਂਕ
ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੂੜਾ ਅਤੇ ਰੀਸਾਇਕਲਿੰਗ ਕੂੜੇਦਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ
ਹਨ; ਚੋਰੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਜਗ ਰਹੋ।
ਆਪਣੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ
ਨਿਪਟਾਨ ਅਤੇ ਰੀਸਾਇਕਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ go.walsall.gov.uk/ bins ‘ਤੇ
Walsall Council ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਨ ਸਰਵਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:
Walsall Council Environmental Depot
200 Pelsall Road, Brownhills, Walsall. WS8 7EN
ਟੈਲੀਫੋਨ: 01922 653344 or ਈਮੇਲ: cleanandgreen@walsall.gov.uk

2

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ

GP ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ

ਜੀਪੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੋ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ
ਮਗਰੋਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ।
ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ
ਫਾਰਮ (GMS1) ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ:





ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ
ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ਼
NHS ਨੰਬਰ (ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ)
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ

ਕੁਝ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਵਿੱਚਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ
ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਪਾਸਪੋਰਟ
ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇ
ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਰਮਿਟ
ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
HC2 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
ARC ਕਾਰਡ
ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਬਿੱਲ

ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ,
www.nhs.uk/ਸੇਵਾ-search/find-a-gp. ‘ਤੇ ਜਾਓ

ਪੇਜ 7









ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ/ਦੁਰਘਟਨਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ

Walsall Maਨਹੀਂr Hospital ਬ੍ਰੋ ਵਿੱਚ NHS ਐਕਿਊਟ ਕੇਅਰ ਦਾ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਰਘਟਨਾ ਅਤੇ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨ ਇਨਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
Walsall Maਨਹੀਂr Hospital ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਮ ਹਸਪਤਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੇਂਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਤੱਤਕਾਲੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰ

Walsall ਤੱਤਕਾਲੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰ (UCC) ਮੈਨਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਸੱਟਾਂ ਅਤੇ
ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤੇਜ਼, ਮਾਹਿਰ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਾਨਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਰੁਟੀਨ
ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਉਡੀਕ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਤੱਤਕਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।





ਕੱਟ, ਜਲਣ ਅਤੇ ਡੰਗ
ਮੋਚ, ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ
ਬੁਖਾਰ, ਸੰਕਰਮਣਾਂ ਅਤੇ ਛਪਾਕ
ਛੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ

ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ www.walsallccg.nhs.uk/stay-well-walsall/nhs-ਸੇਵਾs/urgent-care-centre
‘ਤੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ Walsall ਤੱਤਕਾਲੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 01922656391
Walsall Maਨਹੀਂr Hospital
Moat Road
Walsall
WS2 9PS
ਟੈਲੀਫੋਨ: 01922 721122
ਦੇਖੋ: www.walsallhealthcare.nhs.uk

ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੈਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ

ਛੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਖਾਂਸੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਗਲਾ ਪਕਣਾ, ਪੇਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ NHS ਦੀਆਂ
ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਰੇਂਜ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ‘ਤੇ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਤੇ
ਵੀਕਐਂਡ ‘ਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਖੋ ੋ
www.nhs.uk/ਸੇਵਾ-search/find-a-pharmacy.

ਇੱਕ ਡੈਂਟਿਸਟ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੈਂਟਿਸਟ NHS ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡੈਂਟਲ ਉਪਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਪਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ NHS ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਉਪਚਾਰ ਲਈ, ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ
ਮਿਸ਼ਰਣ ਲਈ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ NHS ਤਜਵੀਜ਼ ਅਤੇ NHS ਡੈਟ
ਂ ਲ ਉਪਚਾਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ:
 16 ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ
 16, 17 ਜਾਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ
 ਕੁਝ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸਾਂਝਦ
ੇ ਾਰ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ NHS ਡੈਂਟਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ www.nhs.uk/ਸੇਵਾ-search/find-a-dentist
‘ਤੇ ਜਾਓ। ਆਪਣਾ ਪੋਸਟਕੋਡ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੈਂਟਿਸਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਦਿਖਾਵੇਗਾ।

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ
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NHS ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਦੇ ਰੈਫ਼ਰਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਦਫ਼ਤਰੀ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਪੀ ਤੋਂ ਮਦਦ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ
ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Dudley ਅਤੇ Walsall ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਟਰੱਸਟ ਬੱਚਿਆਂ, ਵਿਅਸਕਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ
ਵਿਆਪਕ ਰੇਂਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 0300 555 0535 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ www.dwmh.nhs.uk ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਤੋ:

ਸੇਵਾ

ਸ਼ਰਨਾਰਥ ਦੀ

ਜੀਪੀ

ਮੁਫ਼ਤ

ਰਿਫਿਊਜ਼ੀ

ਮੰਗਕਰਤਾ

ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ

(ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ
ਫੰਡ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ)

EU, EEA ਜਾਂ ਸਵਿਸ
ਸਿਟੀਜਨ

ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਿਸਦੀ ‘ਪ੍ਰੀ ਸੈਟਲਡ’
ਜਾਂ ‘ਸੈਟਲਡ’ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇ

ਮੁਫ਼ਤ

ਮੁਫ਼ਤ

ਮੁਫ਼ਤ

ਫਾਰਮੇਸੀ

ਮੁਫ਼ਤ

(sc2 cert)

ਡੈਂਟਿਸਟ

ਮੁਫ਼ਤ

ਭੁਗਤਾਨਸ਼ੁਦਾ

ਭੁਗਤਾਨਸ਼ੁਦਾ

(sc2 cert)

ਓਪਟੋਮਟਰਿਸਟ

ਮੁਫ਼ਤ

ਭੁਗਤਾਨਸ਼ੁਦਾ

ਭੁਗਤਾਨਸ਼ੁਦਾ

ਭੁਗਤਾਨਸ਼ੁਦਾ

(sc2 cert)

ਹਸਪਤਾਲ ਸੰਭਾਲ

ਮੁਫ਼ਤ

ਭੁਗਤਾਨਸ਼ੁਦਾ

ਭੁਗਤਾਨਸ਼ੁਦਾ

ਭੁਗਤਾਨਸ਼ੁਦਾ

(sc2 cert)

ਮੁਫ਼ਤ

ਭੁਗਤਾਨਸ਼ੁਦਾ

ਭੁਗਤਾਨਸ਼ੁਦਾ

ਮੁਫ਼ਤ

ਮਾਤਰਤੱਵ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਮੁਫ਼ਤ

(sc2 cert)

ਮੁਫ਼ਤ

ਭੁਗਤਾਨਸ਼ੁਦਾ

ਮੁਫ਼ਤ

NHS 111

ਮੁਫ਼ਤ
ਮੁਫ਼ਤ

ਮੁਫ਼ਤ

ਮੁਫ਼ਤ

ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਕਾਤੀ

ਮੁਫ਼ਤ

ਮੁਫ਼ਤ

ਮੁਫ਼ਤ

ਮੁਫ਼ਤ

ਮੁਫ਼ਤ

ਮੁਫ਼ਤ

ਮੁਫ਼ਤ

ਮੁਫ਼ਤ

ਮੁਫ਼ਤ

ਮੁਫ਼ਤ

ਭੁਗਤਾਨਸ਼ੁਦਾ

ਮੁਫ਼ਤ

(ਦੁਰਘਟਨਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ)

(ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਲਾਹ ਲਾਇਨ)

ਮੁਫ਼ਤ

ਸਕੂਲ ਨਰਸ

ਮੁਫ਼ਤ

ਫੈਮਿਲੀ ਪਲਾਨਿੰਗ

ਮੁਫ਼ਤ

ਤੱਤਕਾਲੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਭਾਲ
ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ

ਮੁਫ਼ਤ

ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਕਰਾਮਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ

ਮੁਫ਼ਤ

ਮੁਫ਼ਤ

ਮੁਫ਼ਤ

ਮੁਫ਼ਤ

ਉਪਚਾਰ

ਮੁਫ਼ਤ

ਮੁਫ਼ਤ

ਮੁਫ਼ਤ

ਮੁਫ਼ਤ

ਨਿਦਾਨ

ਮੁਫ਼ਤ

ਮੁਫ਼ਤ

ਮੁਫ਼ਤ

ਮੁਫ਼ਤ

(ਲੇਂਗਿਕਤਾ ਸੰਚਾਰਿਤ ਸਮਕਰਮਣਾਂ ਸਮੇਤ)

(ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੈਸਟ,
ਉਪਚਾਰ)

3

ਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ, 999 ਡਾਇਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਅੱਗ ਜਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ।

Walsall Fire Station
Blue Lane West,
Walsall. WS2 8NU
24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ
ਟੈਲੀਫੋਨ: 0121 380 7551
www.wmfs.net

West Midlands Ambulance ਸੇਵਾ
Ashmore Lake Way
Willenhall. WV12 4HH
www.wmas.nhs.uk
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Bloxwich Police Station
1 Station Street, Bloxwich,
Walsall. WS3 2PD
08:00 ਤੋਂ 22:00 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ
ਟੈਲੀਫੋਨ: 0345 113 5000
www.west-midlands.police.uk

ਨਫ਼ਰਤਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਣਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ
ਹੋ, ਤਾਂ ਵਿਕਟਿਮ ਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 0808 1689 111 ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ
www.victim-support.org.uk ‘ਤੇ ਜਾਓ।
ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦੁਸ਼ਮਣੀ
ਜਾਂ ਹਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:






ਅਯੋਗਤਾ
ਜਾਤੀ
ਧਰਮ ਜਾਂ ਮੱਤ
ਲੈਂਗਿਕ ਅਨੁਕੂਲਨ
ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪਹਿਚਾਣ

True Vision ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੇਜ
ਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁਦ
ੰ ।ੇ
True Vision ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.report-it.org.uk ‘ਤੇ ਜਾਓ
ਗੁੰਮਨਾਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ MAMA ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚੁਣੋ:
ਹੈਲਪਲਾਇਨ: 0800 456 1226 or SMS: 0115 707 0007
ਆੱਨਲਾਇਨ: www.tellmamauk.org/submit-a-report-to-us/
ਵਿਕਟਿਮ ਸਪੋਰਟ Walsall ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ
ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਦਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 999 ‘ਤੇ ਕਾੱਲ

ਆਧੁਨਿਕ ਦਾਸਤਾ/ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ

ਆਧੁਨਿਕ ਦਾਸਤਾ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ (ਇਹ ਇੱਕ
ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ
ਦੇ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਣ, ਧੋਖਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ
ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
		

ਜਬਰਦਸਤੀ ਲੇਬਰ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਰੂਪ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਦਾਸਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵਿਕਲਪ ਹਨ:
 08000 121 700 ’ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਸਲੇਵਰੀ ਹੈਲਪਲਾਇਨ ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆੱਨਲਾਇਨ
ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ www.modernslaveryhelpline.org/ ‘ਤੇ ਜਾਓ।
 ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ 0800 432 0804 ‘ਤੇ ਲਈ
Gangmasters And Labour Abuse Authority ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ
www.intelligence@glaa.gsi.gov.uk ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ।

 0800 555 111 ‘ਤੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ
Crimestoppers ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
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ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 999 ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਹੋ
ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ।
 ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਜਾਂ
ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 09:00 ਤੋਂ 17:00 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। 0121 553 0090 ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।
 24-ਘੰਟੇ ਹੈਲਪਲਾਇਨ: ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ
ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 0121 552 6448 ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।
 ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਫੋਨ/ਟੈਕਸਟ ਲਾਇਨ: ਇਹ ਲਾਇਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 09:00 ਤੋਂ 17:00
ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸਟ ਜਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 07581 492806 ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

ਘਰੇਲੂ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਮਦਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ
ਰੇਂਜ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੇਖੋ:
www.nhs.uk/live-well/healthy-body/getting-help-for-domestic-violence
www.citizensadvice.org.uk/family/gender-violence/domestic-violence-and-abuse
ਕੈਡਰ ਸੈਂਟਰ ਬਲੈਕ ਕੰਟਰੀ ਵੂਮੈਨ’ਸ ਏਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ
ਸ਼ਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ Walsall ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।
Black Country Women’s Aid
The Cedar Centre / The Rock Centre
27-31 Lichfield Street, Walsall, WS1 1TE
ਟੈਲੀਫੋਨ: 01922 649569 or ਈਮੇਲ: Walsall.IDVA@sandwellwomensaid.co.uk
ਤੱਤਕਾਲੀ ਮਦਦ ਲਈ, 0808 2000 247 ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਹੈਲਪਲਾਇਨ ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਤੱਤਕਾਲੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ 999 ਡਾਇਲ ਕਰੋ।

ਬਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਦੇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ
ਅਹਿਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ੋਖਿਮ ‘ਤੇ ਹੈ, ਹਾਨੀਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆੱਫਿਸ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ (ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀਰਵਾਰ 08:45 ਤੋਂ 17:15 ਤੱਕ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 08:45 ਤੋਂ
16:45 ਤੱਕ ) Multi Agency Safeguarding Hub ਨੂੰ 0300 555 2866 ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।
ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਘੰਟੇ (ਸ਼ਾਮ, ਵੀਕਐਂਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ) ਦੌਰਾਨ
0300 555 2922 ‘ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ
www.go.walsall.gov.uk/walsall-safeguarding-partnership/Report-a-concern/For-a-child ‘ਤੇ ਜਾਓ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਲ ਲੈਂਗਿਕ ਸੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ Street Teams ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ।
01922 621208 ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.nwgnetwork.org/services/walsall-street-teams ‘ਤੇ ਜਾਓ
NSPCC ਹੈਲਪਲਾਇਨ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ
ਹੈ। 0808 800 5000 ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ help@nspcc.org.uk ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੱਤਕਾਲੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ
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ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਵਿਰੋਧੀ ਵਿਹਾਰ, ਘਰੇਲੂ ਦੁਰਵਿਹਾਰ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ
ਅਪਰਾਧ, ਸੋਸ਼ਣ, ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਅਪਰਾਧ, ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ
ਬਾਰੇ ਸੇਫ਼ਰ Walsall ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ: www.saferwalsallpart- nership.co.uk

For immediate support call the National Domestic Violence Helpline on
0808 2000 247 or if you are in immediate danger dial 999.

4 ਘਰ ਅਤੇ ਲਾਭ
ਘਰ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਲਾਹ

Walsall Council ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖੋਜਣ, ਬੇਘਰਪੁਣਾ ਰੋਕਣ, ਘਰ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਫਾਇਦਿਆਂ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਬਾਰੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
01922 652250 ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.go.walsall.gov.uk/housing ‘ਤੇ ਜਾਓ
ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਇਦਾ ਅਤੇ ਕੌਂਸਿਲ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ।
ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਲਾਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
www.housing-rights.info/02_2_Refugees.php

ਫਾਇਦੇ

ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਲਾਭ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਹਨ:

ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕ੍ਰੇਡਿਟ

ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੇਡਿਟ

ਨੌਕਰੀ ਖੋਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭ

ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭ

ਬਾਲ ਲਾਭ

ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਭ

ਹੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਾਭ

ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਾਭ
ਉਹਨਾਂ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਲਿੰਕਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇ:
www.gov.uk/browse/benefits ਜਾਂ www.citizensadvice.org.uk/benefits/
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ
ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨੁਕੂਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਖੋਜਣ ਲਈ ਵੈਲਕਮ ਪੈਕ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭ ਵਰਤੋ:

ਸੇਵਾ/ਲਾਭ

ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ

ਘਰ

ਨਹੀਂ
ਨਹੀਂ

ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਵਾਉਚਰ

ਹਾਂ

ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕ੍ਰੇਡਿਟ
ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੇਡਿਟ

ਨਹੀਂ
ਨਹੀਂ

ਨੌਕਰੀ ਖੋਜਣ ਵਾਲਿਆਂ

ਨਹੀਂ

ਅਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭ

ਨਹੀਂ

ਬਾਲ ਲਾਭ

ਨਹੀਂ

ਲਈ ਭੱਤਾ ਘੱਟ ਆਮਦਨ

ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਭ
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ਖੋਜਕਰਤਾ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਹਾਇਸ਼
ਜੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਲੋੜ ਵਿੱਚ ਹੋ

ਹੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਾਭ
ਮੌਤ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭ

ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ

ਨਹੀਂ
ਨਹੀਂ
ਨਹੀਂ

ਹਾਂ
ਹਾਂ
ਹਾਂ
ਹਾਂ
ਹਾਂ
ਹਾਂ
ਹਾਂ
ਹਾਂ
ਹਾਂ
ਹਾਂ
ਹਾਂ

ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ

(ਜਿਸ ਕੋਲ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ
ਲਈ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੈ)

ਨਹੀਂ
ਨਹੀਂ
ਹਾਂ
ਨਹੀਂ
ਨਹੀਂ
ਨਹੀਂ
ਨਹੀਂ
ਨਹੀਂ
ਨਹੀਂ
ਨਹੀਂ
ਨਹੀਂ

EU, EEA ਜਾ ਸਵਿਸ
ਸਿਟੀਜਨ

ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ‘ਪ੍ਰੀ ਸੈਟਲਡ’ ਜਾਂ
‘ਸੈਟਲਡ’ ਸਥਿਤੀ ਹੈ

ਹਾਂ
ਹਾਂ
ਹਾਂ
ਹਾਂ
ਹਾਂ
ਹਾਂ
ਹਾਂ
ਹਾਂ
ਹਾਂ
ਹਾਂ
ਹਾਂ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਸੈਟਲਡ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ “ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ” ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨਾਂ

ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਚੰਗੀ ਕਵਾਲਿਟੀ ਦੇ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ
ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਜਾਂ Walsall Council ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਘਰ
ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਪਰਕ ਦੇਖੋ)।
ਹਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਗਠਨ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਾਇਆ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ,
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਘਰੇਲੂ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਈਂਧਣ ਦੀ ਕਮੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
Walsall Housing Group (whg)
ਟੈਲੀਫੋਨ: 0300 555 6666 ਜਾਂ ਈਮੇਲ enquiries@whgrp.co.uk ਜਾਂ www.whg.uk.com ‘ਤੇ ਜਾਓ
ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ whg ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ
ਇੱਕ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ www.choose-2-move.com ‘ਤੇ ਆੱਨਲਾਇਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ।
WATMOS Community Homes
ਟੈਲੀਫੋਨ: 01922 471910 ਜਾਂ www.watmos.org.uk ‘ਤੇ ਜਾਓ
116 - 120 Lichfield Street, Walsall, WS1 1SZ
WATMOS ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋu may
ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ Tenant Management Organization (TMO) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
www.go.walsall.gov.uk/Portals/0/images/importeddocuments/55236_access_to_housing_
booklet.pdf
Caldmoreaccord. Ward Street, Walsall, WS1 2AG
ਟੈਲੀਫੋਨ: 0300 111 7000 or ਦੇਖੋ www.caldmoreaccordha.org.uk
Ward Street, Walsall. WS1 2AG
Longhurst Group. 6 Stephenson Square. Bloxwich, Walsall, WS2 7DY
ਟੈਲੀਫੋਨ: 0300 123 1745 or ਦੇਖ www.longhurst-group.org.uk
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਇਡਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
www.go.walsall.gov.uk/housing_associations2
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ਦੁਸ਼ਟ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ
ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।
ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੈਕ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਆਮ
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤਪੂਰਨ ਵਿਹਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ੋਖਿਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ
ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।01922 652171 ‘ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ
www.go.walsall.gov.uk/housing ‘ਤੇ ਜਾਓ।

5

ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ

ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਕੂਲ ਉਮਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਜਨਮਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ
ਅੰਤਿਮ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਉਮਰ 5-11 ਸਾਲ ਹੈ; ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਉਮਰ 11-16 ਸਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਭੁਗਤਾਨਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ 18
ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ।
ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ Walsall Council ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆੱਨਲਾਇਨ ਜਾਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ
ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ
ਲੀਫ਼ਲੈਟ ਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ Walsall Council ਵੈਬਸਾਇਟ ਦੇਖੋ।
www.go.walsall.gov.uk/primary_school_admissions
Admissions and Appeals Walsall MBC
2nd Floor Civic Centre, Darwall Street, Walsall, WS1 1TP
ਟੈਲੀਫੋਨ: 01922 652585

ਬਾਲਸੰਭਾਲ

Walsall ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Walsall ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀ, ਚਾਇਲਡਮਾਇੰਡਰ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਲੱਬ, ਕ੍ਰੈਚ, ਪਲੇਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਹਾੱਲੀਡੇ
ਪਲੇਸਕੀਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, www.mywalsall.org/fis/What-is-childcare ‘ਤੇ ਜਾਓ
ਤੁਸੀਂ 01922 653383 ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ
walsallfis@walsall.gov.uk ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਰੇ 3 ਅਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ 570 ਘੰਟਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਲ
ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਸਾਲ ਦੇ 38 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 15 ਘੰਟੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਈ 2
ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਯੋਗ ਹਨ।
ਉਸ ਹੋਰ ਮਦਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਇਲਡਕੇਅਰ ‘ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ
www.gov.uk/browse/childcare-parenting/childcare https://www.childcarechoicesgov.uk/

ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ

ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਕਾਤੀ (NHS) 0-5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰਵਭੌਮਿਕ ਸਿਹਤਸੇਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਧਾ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੱਖਿਅਣ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ
ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ
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ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਸਿਹਤ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ ਵੀਕਡੇਜ਼ ਦੌਰਾਨ 09:00 ਤੋਂ 17:00 ਵਜੇ ਵਿਚਕਾਰ
ਸਿਹਤ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਖੋ ੋ www.walsallhealthcare.nhs.uk/our-ਸੇਵਾs/health-ਦੇਖੋing

ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ Walsall ਵਿੱਚ 0-19 ਸਾਲ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ
ਹਨ।
ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੁਆਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਲਈ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। Walsall ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ, ਪੇਰੇਂਟ
ਅਤੇ ਟੋਡਲਰ ਗਰੁੱਪਸ, ਬੰਪਸ ਅਤੇ ਬੇਬੀ ਗਰੁੱਪਸ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਟਾਇਮ ਟੇਬਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ Walsall ਪਰਿਵਾਰਾਂ
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵੈਬਸਾਈਟ www.mywalsall.org/fis/What-is-a- childrens-centres ‘ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ
01922 653383 ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
0-19 ਲਈ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਲੀ ਹੈਲਪ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:
www.mywalsall.org/walsallearlyhelp/
My Walsall ਦੇ ਡੇਸ ਆਊਟ ਅਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ www.mywalsall.org/kids ‘ਤੇ
ਜਾਓ।
ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ Walsall Walsall ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਰੀ ਲਓ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੋ: www.walsallforall.co.uk/
SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS AND DISABILITY (SEND)
ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਅਯੋਗਤਾ (SEND) ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮੱਰਥਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ,
www.gov.uk/children-with-special-educational-needs ‘ਤੇ ਜਾਓ
‘ਸਥਾਨਕ ਆੱਫ਼ਰ’ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ (EHC) ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਮੇਤ ਕਾਸ
ਵਿੱਦਿਅਕ ਲੋੜ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਅਯੋਗਤਾ (SEND) ਵਾਲੇ 0-25 ਸਾਲ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜ ਦੇ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।
‘ਸਥਾਨਕ ਆੱਫ਼ਰ’ ਵਰਤਣ ਲਈ
www.wcld.co.uk/kb5/walsall/asch/localofferਪੇਜ ?localofferchannel=0
SEND ‘ਤੇ ਨਿਰੱਪਖ, ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਅਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:
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Walsall Information Advice and Support Service (SEND)
Children’s Services
Education Development Centre
Pelsall Lane, Walsall, WS4 1NG
ਟੈਲੀਫੋਨ. 01922 650330
ਈਮੇਲ: iasssend@walsall.gov.uk
ਵੈਬਸਾਈਟ: www.walsallparentpartnership.org.uk/

6

ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਖੋਜਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਕੌਸ਼ਲ ਸੁਧਾਰਨਾ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੀਮਾ ਨੰਬਰ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡਟ
ਂੈ ਲੋਨ ਜਾਂ ਦਾਅਵੇ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ
ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੀਮਾ ਨੰਬਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ www.tuc.org.uk/research-analysis/reports/working-uk-guide-your-rights ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ
England, Scotland ਅਤੇ Wales ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਇਨ ਨੂੰ 0800 141 2075
ਜਾਂ 0800 141 2438 (ਟੈਕਸਟਫੋਨ) ‘ਤੇ 08:00 ਤੋਂ 18:00 ਵਿਚਕਾਰ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾੱਬਸੈਂਟਰ ਪਲੱਸ ‘ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ
ਆਉਣ ਲਈ ਦੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ (DWP) ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇਗਾ। .
ਇਹ ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ
ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਾਰਡ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟ, ਜਨਮ ਜਾਂ ਅਗੀਕਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਸਿਵਿਲ
ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਬਦਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਇਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ DWP ਨੂੰ ਦੱਸੋ।
ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੋਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ।

ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣਾ

ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ
ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆੱਨਲਾਇਨ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ,
ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਖਾਤੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਯੂਕੇ
ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਦੇਣੇ
ਪੈਣਗੇ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਤੁਲਨਾ ਸਾਰਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਡ
ੋ ਕਟਸ ਜਿਵੇਂ ਬੈਕ
ਂ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਪਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਮਨੀ ਐਡਵਾਇਸ ਸਰਵਿਸ ਵੈਬਸਾਈਟ www.moneyadviceservice.org.uk/en ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੀ ਐਡਵਾਇਸ ਲਾਇਨ 0300 500 5000 ਹੈ। ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸੇਵਾ ਹੈ।

ਜਾੱਬ ਸੈਂਟਰ

ਜਾੱਬ ਸੈਂਟਰ

Walsall Bridle Court Jobcentre Plus
Bridle Court
1-5 Hatherton Road, Walsall, WS1 1XR

Bayard House Jobcentre
Bayard House
134-138 Lichfield Street, Walsall, WS1
1SP

ਟੈਲੀਫੋਨ: 0845 604 3719 / 0800 169 0190
ਟੈਕਸਟਫੋਨ: 01922 613468
ਘੰਟੇ: ਸੋਮਵਾਰ-ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 09:00 ਤੋਂ 17:00

ਟੈਲੀਫੋਨ: 0800 169 0190

ਘੰਟੇ: ਸੋਮਵਾਰ/ਮੰਗਲਵਾਰ/ਵੀਰਵਾਰ/ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
09:00 ਤੋਂ 17:00
ਬੁੱਧਵਾਰ 10:00 ਤੋਂ 17:00

ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਸਲਾਹ

Walsall ਵਰਕਸ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਐਪਰੰਟਾਇਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ
Walsall Council ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਇਨਾਮ-ਜੇਤੂ ਪਹਿਲ ਹੈ।
ਵੈਬਸਾਈਟ www.go.walsall.gov.uk/walsallcom/Walsall-Works/Works-Home. ‘ਤੇ ਜਾਓ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ Walsall ਵਰਕਸ ਟੀਮ ਨਾਲ walsallworks@walsall.gov.uk ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
07557 496421 ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 16-29 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ Walsall ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ
Black Country Impact program ਨਾਲ ਕੰਮ ਖੋਜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ
01922 654364 ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: bcimpact@walsall.gov.uk.
ਤੁਸੀਂ Impact Hub Walsall ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਡ੍ਰਾੱਪ-ਇਨ ਸੇਵਾ ਹੈ:
The Crossing at St Paul’s
Unit 3 Darwall Street,Walsall. WS1 1DA
ਹੱਬ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ 09:30 ਤੋਂ 16:30 ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ
Steps to Work ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਵੀ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ, ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਖੋਜਣ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ
ਕੌਸ਼ਲ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ 01922 627555 ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ
ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.stepstowork.co.uk. ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਨੋਵਾ Walsall ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਸਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੈ। ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਐਪਰਨਟਾਇਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 01902 366278 ‘ਤੇ
ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.novatraining.co.uk. ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ।
Walsall ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ www.ptp-training.co.uk/.
01922 651100 ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ info@ptp-training.co.uk ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ
Walsall ਕਾਲਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਸਕਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰੇਂਜ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ
ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੈ।
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Wisemore Campus
Littleton Street West, Walsall, WS2 8ES
ਟੈਲੀਫੋਨ: 01922 657000
ਵੈਬਸਾਈਟ: www.walsallcollege.ac.uk

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖੋ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੌਸ਼ਲ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੋ ਅਤੇ ਦੋਸਤ
ਬਣਾਓ। ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਰਾਇਟੀ ਹੁਣ Walsall ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ Walsall ਵਿੱਚ ESOL ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕੋਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੋਰਸਾਂ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਲਈ Walsall ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਕੋਰਸ ਖੋਜਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:
Harjinder Lal (ESOL Coordinator) ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣਵ ਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ: ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ
ਟੈਲੀਫੋਨ: 07769 361210 ਜਾਂ ਈਮੇਲ: Harjinder.Lal@walsall.gov.uk
Zishaan Mohammed ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ: ਮੀਰਪੁਰੀ
ਟੈਲੀਫੋਨ: 07385 025096 ਜਾਂ ਈਮੇਲ: zishaan.mohammed@walsall.gov.uk
Natalia Balan ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ: ਰੋਮਾਨੀਅਨ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਟੈਲੀਫੋਨ: 07424 418846
ਜਾਂ ਈਮੇਲ: Natalia.balan@walsall.gov.uk





ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ESOL ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਲਿੰਕ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ:
www.walsallforall.co.uk/learn-english-for-ਮੁਫ਼ਤ
Walsall ਕਾਲਜ Walsall ਵਿੱਚ ESOL ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਰਸ ਮੁਹੱਈਆ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੁਦਾਇਕ
ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਵੇਂ NHS, ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਲਾਭ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ।
ਉਪਲਬਧ ਕੋਰਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 01922 657000 ਜਾਂ www.walsallcollege.ac.uk/
‘ਤੇ ਜਾਓ।

7

ਵੋਟ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ

REGISTER TO VOTE

ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਵੋਟ ਉਦੋਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ
ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ
ਪਤਾ, ਨਾਮ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ, ਨਾਮ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਬਦਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ
ਪਵੇਗਾ। ਵੋਟ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ:




ਯੂਕੇ ਜਾਂ ਆਇਰਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ
ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਯੋਗ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ
ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਈਯੂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ

ਵੋਟ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ (ਜਾਂ 14 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ
Scotland ਵਿੱਚ) ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੋਗੇ।
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ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆੱਨਲਾਇਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ (ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ) ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਫਾਰਮ:
ਵਰਤ ਕੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ www.gov.uk/register-to-vote.
ਤੁਸੀਂ 01922 652502 ‘ਤੇ Walsall ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ (ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ),
ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵਾ, ਨਾਮ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ਼ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ।
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰਜਿਸਟਰ ‘ਤੇ ਦਿਖੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਮਤ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।

TV ਲਾਇਸੈਂਸ

ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ TV ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ:
 ਟੀਵੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਿਵਾਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਹੀ
ਉਹਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
 ਆਈਪਲੇਅਰ ‘ਤੇ BBC ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ –ਲਾਇਵ, ਕੈਚਅਪ ਜਾਂ ਆੱਨ-ਡਿਮਾਂਡ
ਦੇਖਦੇ ਹੋ।
ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚ £157.50 (ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਇਟ ਟੀਵੀ ਸੈਟਸ ਲਈ
£53) ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ £1,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਵ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ
ਕਰਦੇ ਹੋ। ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਾਂਚਣ ਲਈ www.gov.uk/tv-licence ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਾਰੇ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ www.tvlicensing.co.uk ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਇਵਿੰਗ

ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਡਰਾਇਵ ਕਰਨ ਲਈ :
 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਡਰਾਇਵ ਕਰਦੇ ਹੋ
 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਹੀਕਲ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਇਵ
ਕਰਦੇ ਹੋੋ
 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਧ MOT ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ)
 ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਵਹੀਕਲ ਕਰਸ਼ੁਦਾ ਹੈ
 ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਵਹੀਕਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ
 ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਵਹੀਕਲ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ
ਤੁਹਾਡਾ ਵਹੀਕਲ ਡਰਾਇਵਰ ਐਂਡ ਵਹੀਕਲ ਲਾਇਸੈਸ
ਂ ਿਮਗ ਏਜੰਸੀ (DVLA) ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਟੈਕਸਸ਼ਦ
ੁ ਾ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆੱਨਲਾਇਨ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ
www.gov.uk/vehicle-registration/new-and-used-vehicles ਵਰਤੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ UK ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਹੀਕਲ ਲਈ ਯੂਕੇ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ 12 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਡਰਾਇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ Non-EU
ਲਾਇਸੈਂਸ ਐਕਸਚੇਂਜਿੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ EU ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਡਰਾਇਵ ਕਰਨ ਸਮੇ,ਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਵਰਤਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਡਰਾਇਵ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂਨ
ੰ ੀ
ਹੈ।

12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਅਤੇ 135 ਸੇਮੀ. ਕੱਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਲ ਕਾਰ ਸੀਟ ਜਾਂ ਬੂਸਟਰ
ਸੀਟ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ।
UK ਵਿੱਚ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਾਓ www.gov.uk/browse/driving

ਪੇਜ 19

18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ

8 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ EU ਨਾਗਰਿਕ

UK ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ EU ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ‘EU ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਹਿਣ ਲਈ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਮੁਫ਼ਤ UK ਹੋਮ ਆੱਫਿਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ UK ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ EU
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ UK ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
30 ਜੂਨ, 2021 ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਦਾ
ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ UK ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰੇ EU ਨਾਗਰਿਕ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ
2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ UK ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ UK ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ
ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

EU Settlement Scheme ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਟੈਬਲੇਟ ਜਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੀ 3 ਚਰਨ ਦੀ ਆੱਨਲਾਇਨ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ:
www.gov.uk/settled-status-eu-citizensfamilies/applying-for-settled-status.
ਹੋਮ ਆੱਫਿਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚੈਕ: ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਜੋ
ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਲਈ ‘EU ਨਿਕਾਸੀ: ID ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂਚ’ ਵਰਤਣੀ
ਪਵੇਗੀ: https://www.gov.uk/guidance/using-the-eu-exit-id-document-check-app
ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 30 ਜੂਨ 2021 ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜੋ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ‘ਪ੍ਰੀ-ਸੈਟਲਡ ਸਟੇਟਸ’ ਲਈ ਅਪਲਾਈ
ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਸੈਟਲਡ ਸਟੇਟਸ’ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਲਈ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
EU ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
‘Settled Status’ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
EU Settlement Scheme ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ, ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ
ਨਿਰਣਾ ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਕੀਮ ਦੇ
ਤਹਿਤ ਸਫ਼ਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ UK ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ‘Settled’
‘Pre-Settled Status’ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੋਮ ਆੱਫਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂਚਣ ਲਈ EU Settlement Scheme Resolution Centre ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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EU Settlement Scheme Resolution Centre
ਟੈਲੀਫੋਨ: 0300 123 7379
UK ਤੋਂ ਬਾਹਰ : +44 203 080 0100

ਜੇ ਤੁਸੀਂ EU, EEA ਜਾਂ ਸਵਿਸ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ EU ਸੈਟਲਮੈਟ
ਂ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਸੈਟਲਡ ਜਾਂ
ਸੈਟਲਡ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ:
www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/join-EU-EEA-Swiss-family-member

ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ੀ

ਸ਼ਰਨਾਰਥ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ UK ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਭੱਜਣ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਤਸੀਹੇ
ਦੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਫਿਊਜ਼ੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੱਕ, ਅਜਿਹੇ
ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜ਼ਾਇਲਮ ਐਕਟ 1999 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼
ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੀ
ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ (ਜਿਸਨੂੰ ‘ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ’
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)।
ਤੁਹਾਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਮ ਅਫ਼ਸਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ
ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੇਸਵਰਕਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾ ਅਰਜ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਘਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ/ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਮ ਆੱਫਿਸ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਾਸਤੇ ਜਾਓ:
www.gov.uk/claim-asylum/help-you-can-get

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿਨਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ UK ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ-ਉਦਾਹਰਨ
ਲਈ, EU Settlement Scheme ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂ ‘ਸੈਟਲਡ ਸਟੇਟਸ’ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ
ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ, ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਸਿਵਿਲ ਪਾਰਟਨਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ।
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ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਿਰਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ
ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਰਾਸਤੇ ਹਨ।ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ
www.citizensadvice.org.uk/immigration/ ‘ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ।

ਪਰਵਾਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ

Walsall ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨ ਹਨ ਜੋ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬ੍ਰੋ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹੋ।

ਸੰਗਠਨ

ਸੰਪਰਕ

ਸੇਵਾਵਾਂ

Walsall Refugee and Migrant
Centre

41-45 Bridge Street
Walsall
WS1 1JQ

ਮੁਫ਼ਤ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁੱਦਿਆਂ
ਬਾਰੇ ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਸਲਾਹ: ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਲਾਭ,
ਸਿਹਤ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ
ਤਿਆਰੀ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸਵਰਕ, ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ
ਸਕੀਮ, EU ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ,

ਟੈਲੀਫੋਨ: 01922 614221
ਈਮੇਲ: Walsall@rmcentre.org.uk
ਵੈਬਸਾਈਟ:: www.rmcentre.org.uk
Nash Dom CIC

Nash Dom Community Hub
Sun Street
Walsall
WS1 4AL
Advice line: 07531 090695
Land line : 01922 616 444
ਈਮੇਲ: info@NashDomCIC.org
ਵੈਬਸਾਈਟ:: www.nashdomcic.org

Citizens Advice Sandwell &
Walsall

Bridge House
Bridge Street
Walsall
WS1 1JQ
Advice line: 0300 330 9017
ਵੈਬਸਾਈਟ::
www.citizensadvicesandwell-walsall.org

Afghan Community and
Welfare Centre

The Mayfield Centre
17-19 Wednesbury Road
Walsall
WS1 3RU

ਮੁਫ਼ਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਈਯੂ
ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਲਈ ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ
ਸਲਾਹ:ਬੇਘਰਪੁਣਾ, ਹਾਊਸਿੰਗ, ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਲਾਭ,
ਧਨ, ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਵਿਅਸਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿਹਤ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਈਯੂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ,
ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਨਫ਼ਰਤਪੂਰਨ
ਅਪਰਾਧ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ।
ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਟਿਊਟਰਾਂ ਨਾਲ ਲੋਚਸ਼ੀਲ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਫ੍ਰੀ
ESOL ਕੋਰਸ

ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰੇਂਜ ‘ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸਲਾਹ
ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ, ਊਰਜਾ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ
ਦੀ ਬੱਚਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ
ਸਹਾਇਤਾ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ।

Tਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸੇਵਾਵਾਂ, ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ।
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ਟੈਲੀਫੋਨ: 01922 277900
ਈਮੇਲ: info@afghan-cw.org.uk

Walsall Refugee and
Asylum Seeker Support
Association

ਟੈਲੀਫੋਨ: 01922633075
ਈਮੇਲ: wrassa@virginmedia.com

SOORA The Social Orientation and
Relief Association

17-19 Wednesbury Road
Walsall
WS1 3RU
ਟੈਲੀਫੋਨ: 01922 513009
ਵੈਬਸਾਈਟ:: www.soora.org.uk

Walsall ਦੇ ਬ੍ਰੋ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਨਿਵਾਸ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਸ਼ਰਨਾਰਥ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ, ਰਿਫਿਊਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮਦਦ
।
ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਲੋੜਾਂ (ਭੋਜਨ, ਯਾਤਾਯਾਤ,
ਆਦਿ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਹ
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।

ਰਿਫਿਊਜ਼ੀਆਂ, ਸ਼ਰਨਾਰਥ ਦੇ ਖੋਜੀਆਂ ਅਤੇ
ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਦਦ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਸਿੱਖਿਆ,
ਰੁਜ਼ਗਾਰਯੋਗਤਾ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ

9 ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ
Walsall ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਿਵਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੰਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ Walsall ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਥਾਨਕ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ: www.wcld.co.uk/kb5/walsall/asch/home.page
ਤੁਸੀਂ Walsall ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਵਪਾਰ, ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ
ਦਿੱਤੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ
www.thebestof.co.uk/local/walsall ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆੱਫ਼ਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

FOOD
ਸੰਗਠਨ

Contacts

ਸੇਵਾs

Ablewell Advice Walsall

The Central Hall
Ablewell Street
Walsall
WS1 2EQ

ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ:
ਸੋਮਵਾਰ 10:00 - 14:00
ਬੁੱਧਵਾਰ 10:00 - 14:00
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 10:00 - 14:00
ਸ਼ਨੀਵਾਰ 11:00 - 13:00

ਟੈਲੀਫੋਨ: 01922 639700
ਈਮੇਲ: info@ablewelladvice.org.uk
ਵੈਬਸਾਈਟ:: www.ablewelladvice.org.uk

ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਅਤੇ
ਭਲਾਈ ਲਾਭ
ਜੌਬ ਕਲੱਬ: ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ

All Saints

All Saints Church Hall
Walsall Road
Darlaston
WS10 9LA

ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟੇ:
ਮੰਗਲਵਾਰ 10:00 - 12:00

New Testament Church
of God Foodbank,
Willenhall .

5 Upper Lichfield Street
Willenhall
West Midlands
WV13 1PB

ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟੇ:
ਮੰਗਲਵਾਰ 12:00 - 14:00

Bridging the Gap

79A Stafford Street
Willenhall
Walsall
WV13 1RT

ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟੇ:
ਵੀਰਵਾਰ 12:00 - 15:00

ਟੈਲੀਫੋਨ: 01902 606615
196H Walsall Wood Road
Aldridge
Walsall
WS9 8HB
ਟੈਲੀਫੋਨ: 01922 452213
ਈਮੇਲ: office@thethomasproject.co.uk
ਵੈਬਸਾਈਟ:: www.thethomasproject.co.uk
The Lamp Foodbank

Brownhills Community Centre
Chester Road ਨਹੀਂrth
Brownhills
Walsall
WS8 7JW

ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟੇ:
ਬੁੱਧਵਾਰ 10:00 -13: 00
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 15:00 – 18:00
ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਸਿਖਲਾਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਤਾ,
ਮੁਫਤ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ, ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ
ਸਵਾਗਤ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ

ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟੇ:
ਮੰਗਲਵਾਰ 10:00 - 13:00
ਵੀਰਵਾਰ 10:00 - 13:00
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The Thomas Project

ਸੰਗਠਨ

ਸੰਪਰਕ

ਸੇਵਾs

Walsall ਨਹੀਂrth Foodbank

Pelsall Methodist Church
Chapel Street
Pelsall
WS3 4LN

ਇੱਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ
ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪਾਰਸਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਲਈ ਸਾਈਨਪੋਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਟੈਲੀਫੋਨ: 07582 869895
ਈਮੇਲ:
info@walsallnorth.foodbank. org.uk
ਵੈਬਸਾਈਟ:
www.walsallnorth.foodbank.org.uk

ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਸਹਾਇਤਾ
ਸੰਗਠਨ

ਸੰਪਰਕ

ਸੇਵਾs

The Beacon - Walsall

30 Station Street
Walsall
WS2 9LZ
Or
67 Bradford Street
Walsall
WS1 3QD

ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੇਵਾ
ਜੋ ਪੀਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ.
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ
ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰੋ.
ਬੇਘਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ,
ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ.

ਟੈਲੀਫੋਨ: 01922 669840
ਵੈਬਸਾਈਟ: www.changegrowlive.org/the-beacon-walsall

The Glebe Centre

Wednesbury Road
Walsall
WS1 3RU
ਟੈਲੀਫੋਨ: 01922 625687
ਈਮੇਲ: theglebecentre@ymcabc.org.uk

Walsall Disability Hub

17 Lichfield Street
Walsall
WS1 1TU

ਸੇਵਾਵਾਂ: ਨਾਸ਼ਤਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਗਰਮ ਪੀਣ
ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਸ਼ਾਵਰ, ਕਪੜਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ;
ਲਾਭਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ;
ਮਨੋਰੰਜਨ.

ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਕੇਅਰ ਸੂਟ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ
ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਮਨੋਰੰਜਨ

ਟੈਲੀਫੋਨ: 01922 616 798
ਈਮੇਲ: info@walsalldisabilityhub.org.uk
The Motivation Hub
Services

73 Lichfield Road
Walsall Wood Hub
Walsall Wood
Walsall
WS9 9NP
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ਟੈਲੀਫੋਨ: 07388 553615

ਡੇ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਡ੍ਰੌਪ-ਇਨ ਸੈਸ਼ਨ
ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਮਰਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੋ
ਉਤਪਾਦਨ, ਲਾਡ ਸੈਸ਼ਨ,
ਕਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ, ਸਨੂਕਰ, ਰਸੋਈ,
ਸੰਵੇਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਬੋਰਡ
ਗੇਮਜ਼, ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
ਸੈਸ਼ਨ, ਸੈਰ.

ਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਸੰਗਠਨ

ਸੰਪਰਕ

ਸੇਵਾs

St Paul’s Church at the
Crossing

Darwall Street
Walsall
WS1 1DA

ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਕਮਰੇ.

ਟੈਲੀਫੋਨ: 01922 620669
All Saints Church

Black Country New Road
Moxley
WS10 8RD

Green Lane Baptist Church

Burrowes Street
Birchills
WS2 8NX

ਮੇਂਡ-ਇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਸਵਾਗਤ ਦਾ ਸਥਾਨ,

Aisha Mosque & Islamic
Centre

4 Rutter Street
Walsall
WS1 4HN

ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ womenਰਤਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ
ਕਲਾਸਾਂ, ਵਿਆਹ, ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ, ਇਸਲਾਮੀ
ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਯੁਵਾ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ

ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾ, ਸਵਾਗਤ ਦਾ ਸਥਾਨ

ਟੈਲੀਫੋਨ: 01922 620982
ਵੈਬਸਾਈਟ:: www.aishamosque.org
Pleck Methodist Church

Bescot Road, Pleck, WS2 9AD

ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾ, ਸਵਾਗਤ ਦਾ ਸਥਾਨ

Guru Nanak Gurdwara

Sikh Temple
127 West Bromwich Street
Walsall
WS1 4DE

ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਲਾਸਾਂ,
ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸਾਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸਾਂ, ਕੰਪਿਟਰ
ਕਲਾਸਾਂ

ਟੈਲੀਫੋਨ: 01922 622199
ਵੈਬਸਾਈਟ:: www.gnst.org.uk/
The Orthodox Church of the
Nativity of the Mother of God

Mandir Baba Balak Nath
Hindu Temple

1A Sun Street
Palfrey
Walsall
WS1 4AL

ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ

ਟੈਲੀਫੋਨ: 01922 633451
ਵੈਬਸਾਈਟ:: www.orthodoxwalsall.org.uk
96a Caldmore Road
Walsall
WS1 3PD

ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾ, ਰਸੋਈ, ਗਰਮ ਭੋਜਨ.

ਟੈਲੀਫੋਨ: 01922 621177
ਵੈਬਸਾਈਟ:: www.mandirbababalaknath.
co.uk
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Walsall ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ Walsall ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਿਵਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰਟ
ੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਰਤੋ:
www.wcld.co.uk/kb5/walsall/asch/home.page

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਸੰਗਠਨ

ਸੰਪਰਕ

ਸੇਵਾs

Aaina Community Hub

Bath Road
Caldmore
Walsall
WS1 3BS

ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ: ਹਾਊਸਿੰਗ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ,
ਭਲਾਈ, ਸਿਹਤ, ਘਰੇਲੂ ਦੁਰਵਿਹਾਰ; ਵਲੰਟੀਅਰਿੰਗ
ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ।

ਟੈਲੀਫੋਨ: 01922 644006
ਵੈਬਸਾਈਟ:: www.aainahub.com
Walsall Black Sisters
Collective

17 Wednesbury Road
Walsall
WS1 3RU

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ, ਆਫ਼ਟਰਸਕੂਲ ਕਲੱਬ,
ਬੀਫ੍ਰੈਂਡਿੰਗ, ਔਰਤ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ

ਟੈਲੀਫੋਨ: 01922 616996
ਵੈਬਸਾਈਟ:: www.walsallbsc.co.uk/wpcontent/cache/all/index.html

ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ
ਸੰਗਠਨ

ਸੰਪਰਕ

ਸੇਵਾs

Youth Connect

283 Wednesbury Road
Walsall
WS2 9QJ

ਆਊਟਰੀਚ ਸੈਸ਼ਨ, ਸਪੋਰਟ ਸੈਸ਼ਨ, ਮੈਂਟਰਿੰਗ,
ਵਲੰਟੀਅਰਿੰਗ

ਟੈਲੀਫੋਨ: 01922 336993
ਵੈਬਸਾਈਟ:: www.youthconnect.org.uk
YMCA

Small Street Centre
1A Small Street
Walsall
WS1 3PR

ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ
ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ

ਟੈਲੀਫੋਨ: 01922 700950
ਵੈਬਸਾਈਟ:: www.ymcabc.org.uk

ਹਸਤਕਲਾ ਅਤੇ ਕਲਾ
ਸੰਗਠਨ

ਸੰਪਰਕ

ਸੇਵਾs

Urban Hax CIC

The Stables.
Victoria Mill
Long Acre Street
Walsall
WS2 8HP

ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ
ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ

ਟੈਲੀਫੋਨ: 01922 628126
ਵੈਬਸਾਈਟ:: www.urbanhax.com
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Walsall Creative Factory

Westbourne Street
Walsall.WS4 2JB
ਟੈਲੀਫੋਨ: 07583 162137
ਵੈਬਸਾਈਟ:: www.creativefactory.org.uk

ਕਲਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਈਵੇਂਟ,
ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ

10

ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ

ਰੁਚੀ ਦੇ ਸਥਾਨ

Walsall Leather Museum - Littleton Street, Walsall, West Midlands, WS2 8EW
ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਫੈਕਟਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਪ
ਐਡਵਾਇਸਰ ਦੁਆਰਾ Walsall ਵਿੱਚ ਨੰ.1 ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟੈਲੀਫੋਨ: 01922 652288
ਵੈਬਸਾਈਟ: www.go.walsall.gov.uk/leathermuseum
ਈਮੇਲ: leathermuseum@walsall.gov.uk
Walsall Museum - Lichfield Street, Walsall, WS1 1TR
Walsall ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ Walsall ਦੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਇਸਦੇ ਕਈ ਉਦਯੋਗ
ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ
ਘਰ ਹੈ।
ਟੈਲੀਫੋਨ: 01922 653116
ਈਮੇਲ: museum@walsall.gov.uk
The New Art Gallery Walsall - Gallery Square, Walsall, WS2 8LG
ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੱਤਕਾਲੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ
ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀਨ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ, ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ
ਅਤੇ ਵਰਣਨ।
ਵੈਬਸਾਈਟ: www.thenewartgallerywalsall.org.uk
Aldridge Transport Museum - Shenstone Drive,Northgate, Aldridge, Walsall, WS9 8TP
ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਯਾਤਾਯਾਤ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵੈਬਸਾਈਟ: www.amrtm.org
Locksmith’s House - 54 New Rd, Willenhall, WV13 2DA
ਲਾੱਕ-ਮੇਕਰਸ ਦੇ ਹੋਡਸਨ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਵਾਸਤਵਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਨਾਲ ਪੁਨਰਨਿਰਮਿਤ।
ਖਾਸ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰਵ-ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਸਮੂਹ ਲਈ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ
www.bclm.co.uk/support/ਦੇਖੋ-the-locksmiths-house/1407.htm.
‘ਤੇ ਜਾਓ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਲੈਕ ਕੰਟਰੀ ਲਿਵਿੰਗ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ‘ਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਆੱਫਿਸ
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਟੈਲੀਫੋਨ:0121 520 8054 ਜਾਂ ਈਮੇਲ: bookings@bclm.com.

ਆਰਾਮ

ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ www.go.walsall.gov.uk/walsalllibraries ‘ਤੇ ਜਾਓ
ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਾਰੀਆਂ Walsall ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਡੈਮੈਨਸ਼ੀਆ ਐਕਸ਼ਨ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੈਂਟ
ਫਰੈਂਡਲੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਲਪਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਤੁਸੀਂ Lichfield Street. Walsall WS1 1TR ਵਿੱਚ
ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ Lichfield Street Hub ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਟੈਲੀਫੋਨ: 01922 653121
ਈਮੇਲ: LSHlibrary@walsall.gov.uk
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Walsall Arboretum ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ. ਇਹ 79 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਬੂਟੇ ਹਨ. ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ. ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਨੌਰਥ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ Broadway North (WS1 2QB).
ਕਾਲ ਕਰੋ 01922 650466 ਦੇਖੋ www.go.walsall.gov.uk/parks ਵਾਲਸਾਲ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਲਈ.

ਮਨੋਰੰਜਨ ਗਤਵਿਧੀਆਂ

ਈਵੇਂਟ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਖੇਡਾਂ, ਵਾਕਿੰਗ, ਅਲਾੱਟਮੈਂਟ ਲਈ ਵਲੰਟੀਅਰਿੰਗ, ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ
Walsall ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਸਪੇਸਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ Walsall ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਆਊਡੋਰਸ ‘ਤੇ ਜਾਓ।
www.go.walsall.gov.uk/parks_and_green_spaces/park_events/active_outdoors_in_walsall
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਨ ਨਾਲ 01922 653344 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਈਮੇਲ:
CleanandGreen@walsall.gov.uk.
Walsall ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਛੇ ਲੀਜ਼ਰ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖਵੱਖ ਖੇਡ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ:
 Bloxwich Active Living Centre: 01922 652900
 Oak Park Active Living Centre: 01922 652266
 Darlaston Swimming and Fitness Centre: 01922 652255
 Walsall Gala Swimming and Fitness Centre: 01922 653150
 Sneyd Water Activity Centre: 01922 744 637
 Aldridge Airport Outdoor Centre: 01922 744637
ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੇਰਵੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਲਈ ਜਾਓ ੋ
www.go.walsall.gov.uk/leisure_and_sports.

ਮਨੋਰੰਜਨ

Light Cinema - 62 Wolverhampton Street, Walsall, WS2 8DD
ਅੱਠ ਸਿਨੇਮਾ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਨਿੰਗ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰੇਨੋਵੇਟ, Walsall ਵਿੱਚ ਲਾਇਟ ਸਿਨੇਮਾ
ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।
ਟੈਲੀਫੋਨ: 01922 252750
ਵੈਬਸਾਈਟ: www.walsall.lightcinemas.co.uk
Showcase Cinema - Bentley Mill Way, Walsall, WS2 0LE
ਅਲਟੀਮੇਟ ਫਿਲਮ-ਗੋਇੰਗ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵੈਬਸਾਈਟ: www.showcasecinemas.co.uk
Walsall Arena and Arts Centre - Hawbush Road, Leamore, Walsall, WS3 1AG
ਟਾੱਪ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨਕਰਤਾਵਾਂ, ਕਾਮੇਡੀਅਨ, ਡਾਂਸਰਾਂ, ਬੈਂਡ ਅਤੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। Walsall ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਲਈ ਕੁਝ ਹੈ।
ਟੈਲੀਫੋਨ: 0300 555 2898
ਵੈਬਸਾਈਟ: www.walsallarena.com
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Walsall Football Club - The Banks’s Stadium. Bescot Cresent, Walsall, WS1 4SA
ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਟੈਲੀਫੋਨ: 01922 622791
ਈਮੇਲ: info@walsallfc.co.uk
ਵੈਬਸਾਈਟ: www.wfcthevenue.co.uk

ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ

Walsall ਇੱਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਬ੍ਰੋ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਘਰ
ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਥਾਨ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ, Walsall ਦੇ
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋੜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਹੁਤ
ਮੌਕੇ ਹਨ।
ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੋ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਇੱਥੇ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਣ
ਲਈ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਕੱਲਾਪਣ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਅਤੇ ਦੋਸਤੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸੁਆਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨ

ਏ ਪਲੇਸ ਟੂ ਵੈਲਕਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਨਿੱਘਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਟ
ਂ ਅਤੇ ਮੁੱਲਵਾਨ ਅਤੇ ਸੰਮਿਲਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ
ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। Walsall ਵਿੱਚ ਸੁਆਗਤ ਦੇ 19 ਸਥਾਨ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਏ ਪਲੇਸ ਟੂ ਵੈਲਕਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦੇਖ:ੋ
www.walsallforall.co.uk/places-of-welcome ਜਾਂ www.placesofwelcome.org.uk/locations
Walsall for All ਸਥਾਨਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰਸ਼
ੇ ਨ ਪ੍ਰਗ
ੋ ਰਾਮ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਟੀਚਾ Walsall ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰਟ
ੇ ਿਡ
ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਜ
ੋ ਕ
ੈ ਟ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਟੈਲੀਫੋਨ: 01922 655797
ਵੈਬਸਾਈਟ:: www.walsallforall.co.uk
11 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਸਥਾਨਕ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। www.go.walsall.gov.uk/community_development.
Ryecroft Community Hub - 28 New Forest Road, Walsall, WS3 1TR
ਕਈ ਚੈਰਿਟੀਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਬਿਜਨਿਸ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਘਰ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਦੇਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਟੈਲੀਫੋਨ: 07486 622962 or 01922 234080
ਵੈਬਸਾਈਟ:: www.sites.google.com/a/ryecroftnrc.org/hub3/contact-us
Caldmore Community Garden - 12 Carless Street, Walsall, WS1 3RH
ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ- ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਣ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ
ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ! ਬਾਗ ਸਥਿਤ ਹੈ:
ਟੈਲੀਫੋਨ: 07871 813252
ਈਮੇਲ: caldmoregarden@gmail.com
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Making Connections Walsall (MCW) ਇਕੱਲਾਪਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਲੇਪਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ
ਲਈ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ
ਲਗਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ www.onewalsall.org/making-connections-walsall-2/ ਵਰਤੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ
ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੈਫ਼ਰਲ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:
ਟੈਲੀਫੋਨ: 0121 380 6690
ਈਮੇਲ: MCW@walsall.gov.uk

Walsall ਵਿੱਚ ਵਲੰਟੀਅਰਿੰਗ

ਵਲੰਟੀਅਰਿੰਗ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮੁਦਾਇ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਵੀ ਵਧਾਉਣ
ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ
Walsall ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਮੌਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਨ Walsall ਵਿੱਚ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਤਰ ਅਨੁਕੂਲ
ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ: www.onewalsall.org/volunteering.
One Walsall’s ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 09:00 ਤੋਂ 17:00 ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ.
ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ 01922 619840 ‘ਤੇ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ www.volunteering@
onewalsall.org.

ਬਡੀ ਸਕੀਮ

Walsall ਫਾਰ ਆੱਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ Nash Dom ਸੀਆਈਸੀ ਇੱਕ ਬਡੀ ਸਕੀਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇਗਾ
ਜਿਸਦਾ ਟੀਚਾ Walsall ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣੇ
ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਪਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ
ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ, ਮਿਲਵਰਤਨ, ਮਦਦ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ
ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕੱਲੇਪਣ ਨੂੰ ਤੋੜਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਡੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂ ਬਸ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ,
ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ Nash Dom ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੱਬ ‘ਤੇ ਜਾਓ:
Nash Dom Community Hub.
Sun Street, Walsall. WS1 4AL
ਟੈਲੀਫੋਨ: 07531 090695
ਈਮੇਲ: info@NashDomCIC.org

11

ਯਾਤਾਯਾਤ

ਜਨਤਕ ਯਾਤਾਯਾਤ
ਬੱਸਾਂ

National Express West Midlands
ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਸ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਬੱਸ ਸੰਚਾਲਕ ਹੈ। ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਸ ਵਿੱਚ
ਸਾਰੇ ਕਿਰਾਇਆਂ, ਰੂਟਾਂ, ਆਵਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਕਾਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੈਸਟ
ਮਿਡਲੈਂਡਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ: www.nxbus.co.uk/west-midlands. ਤੇ ਦੇਖੋ।
Walsall ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਪਰੇਟਰ ਹਨ:
Diamond Buses - ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਇਮੰਡ ਬਸਿਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ: www.diamondbuses.com
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Arriva Buses - Walsall Bus Station, St Paul’s Street, Walsall, WS1 1NR
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਰੀਵਾ ਬਸਿਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਵੈਬਸਾਈਟ:
www.arrivabus.co.uk.

ਟ੍ਰੇਨ

Walsall Train Station - Saddlers Centre, Walsall. West Midlands. WS2 9JS
Walsall ਬਿਰਮਿੰਘਮ ਨਿਊ ਸਟ੍ਰੀਟ ਅਤੇ ਰੁਗਲੇ ਟ੍ਰੈਂਟ ਵੈਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਥਾਨਕ ਰੇਲ ਨੈਟਵਰਕ
ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ www.westmidlandsrailway.co.uk/travel-information/
station-information/wsl for further information.
ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਪਲਾਨਕਰਤਾ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ੋ www.thetrainline.com.

ਕੋਚ

ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪ੍ਰਸ
ੈ ਬਾਰੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਬਸਾਈਟ: www.nationalexpress.com/en ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ 0871 781 8178. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ
ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰਨ ਦੇ

ਸਾਇਕਲਿੰਗ

ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਟ, ਸਾਇਕਲ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ Walsall ਸਾਇਕਲਿੰਗ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ: www.go.walsall.gov.uk/Portals/0/Uploads/Transport/Walsall%20Cycle%20Map.pdf
ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ:
www.journeyplanner.networkwestmidlands.com

WALSALL COMMUNITY TRANSPORT

Walsall Community Transport (WCT) ਸਮੁਦਾਇਕ ਸਮੂਹਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ
ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਯਾਤਾਯਾਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ
ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਰੁਚੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੁਦਾਇਕ ਰੂਟ ਸ਼ਾਮਿਲ

ਹਨ।WCT ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਮਿਨੀਬੱਸ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 01922 685555 (ext. 203) ‘ਤੇ WCT ਨਾਲ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: enquiries@walsallct.org.uk.

RING AND RIDE

ਰਿੰਗ ਐਂਡ ਰਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਘਰ ਤੋਂ ਘਰ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਿਹਤ
ਸਥਿਤੀ, ਅਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਰਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਟੈਲੀਫੋਨ: 0121 505 7316
E-mail: walsall@ringandride.org
ਵੈਬਸਾਈਟ:: www.ringandride.org

ਛੋਟਯੁਕਤ ਯਾਤਰਾ
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ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਾਯਾਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓ:
www.gov.uk/government/publications/support-to-help-with-the-cost-of-transport/support-tohelp-with-the-cost-of-transport
www.wcld.co.uk/kb5/walsall/asch/home.ਪੇਜ

