
  
 

 بے گهر ہونے سے متعلقہ معامالت
 

 بے گهر ہونے کے بارے ميں فکرمند ہيں؟
 

 … ہم مدد کرسکتے ہيں 
 

 بے گهر ہونے سے متعلقہ خدمت کے معيار
 :ہم

 آپ کو مفت صالح، معلومات اور رہائش کے لئے کوئی جگہ تالش کرنے ميں تعاون ديں گے؛ •
 صورت حال کی رازداری کا احترام کريں گے؛آپ کے ساته رواداری کا معاملہ کريں گے اور آپ کی  •
  دن دستياب ہوتی ہے؛7 گهنٹے، ہفتہ ميں 24ايک ايمرجنسی سروس پيش کريں گے جو دن ميں  •
 آپ کو عارضی رہائش پيش کريں گے اگر آج رات قيام کے لئے آپ کے پاس کوئی جگہ نہيں ہے؛ •
القات کا وقت ديں گے اگر آپ يہ آپ کو اسی دن بے گهر ہونے سے متعلقہ کسی مشاورتی افسر سے م •

 بتانے کے لئے دفتر کے اوقات کے دوران ہم سے رابطہ کريں کہ آپ بے گهر ہيں؛
کے تعلق  بے گهر ہونے کے لئےآپ کو ايام کار کے پانچ دنوں کے اندر مالقات کا وقت ديں گے اگر آپ  •

  ہو؛سے خطرہ
 ليں گے؛بے گهر ہونے سے متعلقہ انٹرويو کسی پرائيويٹ کمرہ ميں  •
آپ کو بے گهر ہونے سے متعلقہ کسی مرد يا عورت مشاورتی افسر کے ساته انٹرويو کا حق انتخاب پيش  •

 کريں گے؛
وضاحت کريں گے کہ آپ بے گهر ہونے سے متعلقہ مشاورتی انٹرويو ميں کسی دوست، رشتہ دار يا نمائندہ  •

 کو ساته لے جانے کا انتخاب کرسکتے ہيں؛
 يا ترجمانی خدمت کا نظم کرسکتے ہيں اگر انگريزی آپ کی پہلی زبان نہيں ہے؛/آپ کے لئے ترجمہ اور •
تعاون کا نظم کرسکتے ہيں اگر آپ کو سننے، ديکهنے، بات کرنے يا باہمی رابطہ سے متعلقہ ديگر  •

 مشکالت الحق ہيں؛
نسی آپ کی نسل، نسلی اصليت، مذہب، سماجی پس منظر، ازدواجی حيثيت، جنس، معذوری، عمر يا ج •

 رجحان کی وجہ سے آپ کے ساته امتيازی سلوک نہيں کريں گے؛
 تقويمی دنوں کے اندر آپ کی درخواست پر کسی فيصلہ 28بے گهر ہونے سے متعلقہ آپ کے انٹرويو کے  •

 تک پہنچنے کا ہدف رکهيں گے؛
 رفت سے آپ کو باخبر رکهيں گے؛ آپ کی درخواست پر پيش •
 نے کے تئيں آپ کے حق کے بارے ميں بتائيں گے؛آپ کو ہمارے فيصلہ پر نظر ثانی کر •
 تقويمی دنوں کے اندر جواب دينے کا 14نظر ثانی کی کسی بهی درخواست پر ان کے موصول ہونے کے  •

 ہدف رکهيں گے۔
 

 تبصرے
 

 3    ميں فکرمند ہوں کہ ميں اپنے گهر سے محروم ہوسکتا ہوں۔ مجهے کيا کرنا چاہئے؟
 3    ؟ے لئے کوئی جگہ نہيں ہے تو مجهے کيا کرنا چاہئےاگر ميرے پاس آج رات قيام ک

 3       مدد کرنے کے لئے آپ کيا کرسکتے ہيں؟
 4     بے گهر ہونے سے متعلقہ مشاورتی انٹرويو ميں کيا ہوتا ہے؟
 4     کيا ميرے لئے انٹرويو ميں کوئی چيز ساته النا ضروری ہے؟

 5          آگے کيا ہوگا؟
 5    بارے ميں معلومات حاصل کرنے کے لئے آپ اور کس سے رابطہ کريں گے؟ميری درخواست کے

 6       مجهے فيصلہ کی جانکاری کس طرح حاصل ہوگی؟



  

 6      اگر بے گهر کی حيثيت سے مجهے قبول نہ کيا جائے تو کيا ہوگا؟
 7       اگر مجهے بے گهر تصور کيا جاتا ہے تو کيا ہوگا؟

 7    ش کئے جانے سے پہلے اس ميں کتنا وقت لگے گا؟مجهے کوئی مستقل گهر پي
 7    اگر ميں اس فيصلہ سے متفق نہيں ہوں جو کونسل کرتی ہے تو کيا ہوگا؟

 7    اگر ميرے حاالت بدل جائيں اور مجهے مزيد مدد کی ضرورت نہ ہو تو کيا ہوگا؟
 8        عارضی رہائش کے بارے ميں مزيد باتيں

 8      ی رہائش پيش کی جاسکتی ہے؟مجهے کس قسم کی عارض
 9         اس ميں کتنا خرچ آئے گا؟

 9     کيا ادائيگی کرنے کے لئے ميری کوئی مدد کی جائے گی؟
 9        ميرے فرنيچر اور سامان کا کيا ہوگا؟

 9         ميرے پالتو جانوروں کا کيا ہوگا؟
  يہ اسی قسم کی مدد لگتی ہے جس کی مجهے تالش ہے۔

 9         اب مجهے کيا کرنا چاہئے؟
 

 ميں فکرمند ہوں کہ ميں اپنے گهر سے محروم ہوسکتا ہوں۔ مجهے کيا کرنا چاہئے؟
 

 01738 بجے شام کے درميان 5 بجے صبح اور 8.45 يارک پليس، پرته ميں تشريف الکر يا پير تا جمعہ، 10-16
 ں۔ پر فون کرکے ہاؤسنگ ايڈوائس سنٹر سے رابطہ کري474500

 
اگر آپ سمجهتے ہيں کہ آپ بے گهر ہوسکتے ہيں تو ہم بے گهر ہونے سے متعلقہ کسی مشاورتی افسر کے ساته 

بيٹهنے اور آپ کی صورت حال پر بات کرنے کے لئے ايام کار کے پانچ دنوں کے اندر آپ کو مالقات کا وقت ديں 
سی دن انٹرويو کا نظم کيا جاسکتا ہے۔ انٹرويو گے۔ اگر آپ کے پاس آج رات قيام کے لئے کوئی جگہ نہيں ہے تو ا

 مفت اور رازدارانہ ہوتا ہے۔
 

 اگر ميرے پاس آج رات قيام کے لئے کوئی جگہ نہيں ہے تو مجهے کيا کرنا چاہئے؟
 

-10 بجے شام کے درميان کا معاملہ ہو تو آپ 5 بجے صبح اور 8.45کريں۔ اگر يہ پير تا جمعہ،  ہم سے فورا رابطہ
 پر فون کرسکتے ہيں۔ اگر سنٹر بند ہو تو آپ 474500 01738پليس، پرته ميں تشريف السکتے ہيں يا  يارک 16

 0800 پرنس اسٹريٹ، پرته ميں ڈيوٹی ٹيم سے رابطہ کرسکتے ہيں يا فری فون ٹيليفون نمبر 55گرے فرائرز ہاؤس، 
کہ ہم آپ کی مدد کے لئے کيا ا گ پر کال کر سکتے ہيں اور کوئی آپ سے اس بارے ميں بات کرے 0708 917
 کرسکتے ہيں۔

 
آپ کو اسی دن بے گهر ہونے سے متعلقہ مشاورتی انٹرويو کی پيش کش کی جائے گی يا پهر اگر اس دن سنٹر بند ہو 

تو ڈيوٹی اسٹاف آپ کی صورت حال کی ايمرجنسی تشخيص کرے گا اور آپ کی خاطر رات کے لئے عارضی 
 ضرورت ہو تو ہم نقل و حمل کا ذريعہ بهی فراہم کرسکتے ہيں۔ اگر آپ اوقات کار رہائش تالش کرے گا۔ اگر آپ کو

کے عالوہ اوقات ميں ہم سے رابطہ کرتے ہيں تو ايام کار کے اگلے دن بے گهر ہونے سے متعلقہ کسی مشاورتی 
 افسر کے ساته بے گهر ہونے سے متعلقہ مشاورتی انٹرويو کا نظم کيا جائے گا۔

 
 ئے آپ کيا کرسکتے ہيں؟مدد کرنے کے ل

 
 پر ہے، ليکن ہم معلومات اور صالح، رہائش اور تعاون ت انفرادی حاالےہم کيا کرسکتے ہيں اس کا انحصار آپ ک

 فراہم کرسکتے ہيں۔
 

 :ہم درج ذيل امور انجام دينے کے اہل ہوسکتے ہيں
 آپ کو اپنے گهر سے محروم ہونے سے بچا سکتے ہيں؛ •
 ميں آپ کی مدد کرسکتے ہيں؛دوسری رہائش تالش کرنے  •
 ؛آپ کو قيام کے لئے کوئی جگہ پيش کرسکتے ہيں •
 ايسے ديگر لوگوں سے آپ کا رابطہ کراسکتے ہيں جو آپ کی مدد کرسکيں۔ •

 
 بے گهر ہونے سے متعلقہ مشاورتی انٹرويو ميں کيا ہوتا ہے؟

 
ميں مالقات کريں گے۔ اگر آپ چاہيں تو آپ اور بے گهر ہونے سے متعلقہ آپ کا مشاورتی افسر ايک پرائيويٹ کمرہ 

 اپنے ساته کسی دوست، رشتہ دار يا نمائندہ کو السکتے ہيں۔
 



  

مالقات کا اصل مقصد آپ کی صورت حال اور اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہم بے گهر ہونے سے بچنے ميں کس 
رتی افسر کے ساته بے گهر طرح آپ کی مدد کرسکتے ہيں۔ آپ بے گهر ہونے سے متعلقہ ايک تربيت يافتہ مشاو

 :ہونے سے متعلقہ ايک درخواست فارم کی خانہ پری بهی کريں گے۔ افسر آپ کو بتائے گا کہ آگے کيا ہوگا، بشمول
 

 ہم بے گهر ہونے سے متعلقہ درخواستوں پر کس طرح غور کرتے ہيں؛ •
 کوئی فيصلہ کرنے ميں کتنا وقت لگے گا؛ •
 ئے کيا معنی رکهتے ہيں؛ممکنہ فيصلے کيا ہيں اور وہ آپ کے ل •
بے گهر ہونے سے متعلقہ مجموعۂ قوانين کے تحت آپ کے قانونی حقوق بشمول اپيل يا نظر ثانی کے تئيں  •

آپ کے حقوق، عارضی رہائش کے تئيں آپ کے حقوق اگر آپ کے پاس قيام کے لئے کوئی جگہ نہيں ہے 
  جب آپ بے گهر ہوں۔ااور اس وقت آپ کے فرنيچر، پالتو جانور، وغيرہ کا کيا ہوگ

 
انٹرويو کے دوران اس بارے ميں تفصليات سميت کہ آپ کس طرح بے گهر ہوئے يا بے گهر ہونے کے تعلق سے آپ 

، آپ کی طرف سے فراہم کردہ معلومات بے گهر ہونے سے متعلقہ مشاورتی افسر کے ذريعہ خطرہ ہےکو کس طرح 
ی کہ بے گهر ہونے سے متعلقہ مجموعۂ قوانين کے تحت گں اس بارے ميں فيصلہ کرنے کے لئے استعمال کی جائي

 پر ت انفرادی حاالےآپ کے تئيں کونسل کے کيا فرائض ہيں۔ آپ کے تئيں ہمارے قانونی فرائض کا انحصار آپ ک
 ہوگا۔

 
 کيا ميرے لئے انٹرويو ميں کوئی چيز ساته النا ضروری ہے؟

 
رخواست پر کوئی فيصلہ کرنے ميں مدد دينے کے لئے انہيں بے گهر ہونے سے متعلقہ مشاورتی افسر کو آپ کی د

آپ کے حاالت کے ثبوت ديکهنے کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ بے گهر ہونے سے متعلقہ مشاورتی انٹرويو ميں ہر وہ 
چيز لے کے آئيں جس کی انہيں ضرورت ہے تو اس سے ہميں جلد سے جلد آپ کی درخواست کی تشخيص کرنے کا 

  موقع ملے گا۔
 

 :برائے مہربانی ساته الئيں
 اپنے حاليہ کرايہ داری معاہدہ، رينٹ بک وغيرہ کی ايک نقل؛ •
شناخت کا ثبوت جيسے اپنی تاريخ پيدائش کی سند، پاسپورٹ يا کوئی ايسی دستاويز جو آپ کے قومی بيمہ  •

 نمبر کی تصديق کرتی ہو؛
 رت کی سلپ وغيرہ؛آپ کی آمدنی کی تفصيالت، بشمول بينيفٹ، بينک اسٹيٹمنٹ اور اج •
 اگر آپ کا گهر فروخت کيا جانا ہے تو پهر امالک کے فروخت کی تصديق؛ •
 اگر آپ کے گهر پر دوبارہ قبضہ حاصل کيا جارہا ہے تو دوبارہ قبضہ کے لئے عدالتی سمن؛ •
  رہے ہيں تو آپ کے بچوں کی تاريخ پيدائش کی سنديں اورسامنے آاگر آپ بچوں والے گهرانے کی حيثيت سے  •

 ؛)اگر الگو ہوتا ہو(کفالتی انتظامات کی تصديق 
 ؛(MATB1)اگر آپ حمل سے ہيں تو آپ کی ماں بننے کی سند  •
اگر آپ کی حاليہ کرايہ داری ختم ہو رہی ہے تو کرايہ داری اور اس کے خاتمہ سے متعلقہ کوئی بهی دستاويز۔  •

، چهوڑنے کی قانونی )ت کے عوض رہائش ہواگر خدم(آپ کے پٹہ يا معاہدہ کی نقل : اس ميں شامل ہوسکتی ہيں
 کی نوٹس۔ 33يا سيکشن  AT5 ، AT6، (NTQ)نوٹس 

 
 آگے کيا ہوگا؟

 
اس بات کا فيصلہ کرنے کے لئے کہ ہم آپ کو کون سا تعاون اور مدد پيش کرسکتے ہيں، آپ کی درخواست کی 

ہ پر اسکاٹش حکومت کا ضابطۂ تشخيص بے گهر ہونے سے متعلقہ مجموعۂ قوانين اور بے گهر ہونے کے معامل
 رہنمائی کے بالمقابل تشخيص کی جائے گی۔

 
 :يہ کہتے ہيں کہ ہم غور کريں کہ

  ہے؛خطرہآيا آپ بے گهر ہيں يا بے گهر ہونے کے تعلق سے آپ کو  •
 آيا آپ ايک ترجيحی ضرورت رکهتے ہيں؛ •
 آيا آپ ارادی طور پر بے گهر ہيں؛ •
  کوئی مخصوص ربط رکهتے ہيں۔آيا آپ پرته اور کنروس کے عالقہ سے •

 
 دنوں کے اندر کی جائے گی، تاہم اگر ہمارے پاس وہ 28آپ کی درخواست کی تشخيص انٹرويو کی تاريخ سے 

  ساری معلومات نہيں ہيں جن کی ہميں ضرورت ہے تو اس ميں تاخير ہوسکتی ہے۔
 

 ابطہ کريں گے؟ميری درخواست کے بارے ميں معلومات حاصل کرنے کے لئے آپ اور کس سے ر



  

 
ہم صرف انہيں لوگوں اور ايجنسيوں سے رابطہ کريں گے جو ہميں وہ متعلقہ معلومات فراہم کرسکيں جو آپ کی 

 :درخواست پر غور کرنے کے لئے ہميں درکار ہيں، جيسے
 

 کونسل کے ديگر شعبہ جات، بشمول کميونٹی کيئر، تعليم و •
 فٹ، اور کونسل ٹيکس؛خدمات برائے اطفال، فالحی حقوق، ہاؤسنگ بيني •
 آپ کا مالک مکان؛ •
 رہن دہندگان؛ •
 پوليس؛ •
 قانونی صالح کاران؛ •
 صحت نگہداشت سے متعلقہ پيشہ ور افراد؛ •
 سپورٹ سروسيز۔ •

 
ہم ان لوگوں سے صرف وہيں رابطہ کريں گے جہاں يہ آپ کی درخواست سے متعلق ہو اور کوئی بهی رابطہ کئے 

  کی جائے گی۔حاصلجانے سے پہلے آپ سے آپ کی رضامندی 
 

 مجهے فيصلہ کی جانکاری کس طرح حاصل ہوگی؟
 

قانون کے لحاظ سے ہميں آپ کو تحريری شکل ميں فيصلہ دينا ہوگا اس لئے عام طور پر اس پتہ پر ايک خط بهيجا 
جائے گا جو آپ نے ہميں انٹرويو کے وقت ديا ہے۔ تاہم، اگر خط آپ سے رابطہ کرنے کا بہترين طريقہ نہ ہو يا آپ 

ميں معلومات حاصل کرنے کو ترجيح )  آڈيو سی ڈیجيسے بڑے حروف، بريل، مون يا(کسی دوسری زبان يا فارميٹ 
ايسی شکل ديں تو برائے مہربانی اپنے مشاورتی انٹرويو ميں ہميں اس بارے ميں بتا ديں اور ہم فيصلہ اور وجوہات 

  بهی فراہم کريں گے جو آپ کے لئے سب سے زيادہ موزوں ہو۔ميں
 

 :ں گے جن پر ہم نے غور کيا ہےہم آپ کو ان چاروں سوالوں پر اپنے فيصلہ سے آگاہ کري
 

  ہے؛خطرہآيا آپ بے گهر ہيں يا بے گهر ہونے کے تعلق سے آپ کو  •
 آيا آپ ايک ترجيحی ضرورت رکهتے ہيں؛ •
 آيا آپ ارادی طور پر بے گهر ہيں؛ •
 آيا آپ پرته اور کنروس کے عالقہ سے کوئی مخصوص ربط رکهتے ہيں۔ •

 
 هی وضاحت کريں گے کہ کونسل آپ کو کيا تعاون دے سکتی ہے۔ہم اس فيصلہ کی وجوہات اور اس بارے ميں ب

 
 اگر بے گهر کی حيثيت سے مجهے قبول نہ کيا جائے تو کيا ہوگا؟

 
اگر آپ کی درخواست پر غور کرنے کے بعد ہم فيصلہ کرتے ہيں کہ آپ مجموعۂ قوانين کی شرائط کے تحت بے 

ضرورت نہيں رکهتے ہيں يا ارادی طور پر بے گهر ہيں تو اس گهر نہيں ہيں يا يہ کہ آپ بے گهر ہيں ليکن ترجيحی 
ہم ہاؤسنگ کے اختيارات پر آپ کو ابهی بهی کا مطلب يہ ہے کہ آپ کو مستقل مکان پيش کرنا ہمارا فرض نہيں ہے۔ 

صالح اور معلومات پيش کريں گے۔ اگر ہم نے آپ کو اس وقت عارضی رہائش ميں رکها تها جب آپ کی درخواست 
ر کيا جارہا تها تو ہم چهوڑنے کے لئے آپ کو معقول نوٹس ديں گے اور قيام کے لئے کوئی اور جگہ تالش پر غو

 کرنے ميں آپ کو صالح اور تعاون ديں گے۔
 

 اگر مجهے بے گهر تصور کيا جاتا ہے تو کيا ہوگا؟
 

ں بے گهر نہيں ہيں اور اگر ہم قبول کرتے ہيں کہ آپ ترجيحی ضرورت رکهتے ہيں اور اپنے اعمال کے نتيجہ مي
عالقہ ميں مخصوص ربط رکهتے ہيں تو ہم مستقل رہائش کی ايک معقول پيشکش کريں گے۔ اسی دوران، يا تو آپ کو 

عارضی رہائش ميں قيام کا استحقاق ديا جائے گا اگر ہم نے پہلے ہی سے آپ کو وہاں رکها ہے، يا آپ کو عارضی 
  اس دوران قيام کے لئے کسی جگہ کی ضرورت ہو۔رہائش کی پيشکش کی جائے گی اگر آپ کو

 
 مجهے کوئی مستقل گهر پيش کئے جانے سے پہلے اس ميں کتنا وقت لگے گا؟

 
ہمارے پاس اس عالقہ ميں ايسے مکانات کی محدود تعداد ہے جو آپ کو پيش کرنے کے لئے دستياب ہيں، تاہم آپ 

 دونوں ميں موزوں خالی اساميوں کے لئے اہل ہوں امالکمی ہاؤسنگ ايسوسی ايشن کی کونسل کے مکانات اور مقا



  

 
 و کونسل کرتی ہے تو کيا ہوگا؟اگر ميں اس فيصلہ سے متفق نہيں ہوں ج

 
 کے تحت اپنے فيصلہ پر نظر ثانی کرنا ہمارا قانونی فرض ہے اگر آپ ہم سے 1987ايکٹ ) اسکاٹ لينڈ(ہاؤسنگ 

ايسا کرنے کی درخواست کرتے ہيں۔ آپ ہم سے فيصلہ پر ان فرائض کی بنياد پر جو آپ کے تئيں اس صورت ميں 
 ہے اور کسی ديگر مقامی خطرہ بے گهر ہونے کے تعلق سے ے لئےا آپ کہمارے ذمہ ہے اگر آپ بے گهر ہيں ي

مقتدرہ کے پاس بهيجنے کے لئے کسی بهی فيصلہ پر نظر ثانی کرنے کی درخواست کرسکتے ہيں۔ ہم سے نظر ثانی 
 دن ہيں۔ نظر ثانی عملہ کے 21کی درخواست کرنے کے لئے آپ کے فيصلہ کے خط کی تاريخ سے آپ کے پاس 

 Housing Adviceسے سينئر ممبر کے ذريعہ کی جائے گی جو اصل فيصلہ ميں شامل نہيں رہا ہوگا۔ آپ ايک اي
EP2 8Perth PH, York Place16 -10, Centreپر تشريف الکر يا اسی پتہ پر ہميں لکه کر ، 
uk.gov.pkc@HousingAdviceCentre پر فون کرکے نظر ثانی 474500 01738 پر ای ميل کرکے يا 

  کی درخواست کرسکتے ہيں۔
 

 اگر ميرے حاالت بدل جائيں اور مجهے مزيد مدد کی ضرورت نہ ہو تو کيا ہوگا؟
 

 مختلف وجوہات کی بنا پر ہوسکتا ہے آپ کو ہماری مدد کی ضرورت نہ ہو۔ آپ اپنی خود کی رہائش پاسکتے یبہت س
 جہاں ہيں وہيں رہنے کا فيصلہ کرسکتے ہيں يا ہوسکتا ہے آپ اپنے پارٹنر يا شريک حيات کے ساته پهر سے ہيں يا

 مل گئے ہوں۔
 

جو بهی وجہ ہو، اگر آپ بے گهر ہونے سے متعلقہ اپنی درخواست کو آگے نہ بڑهانے کا فيصلہ کرتے ہيں تو ہميں 
ی ضرورت ہوئی تو آپ کسی بهی وقت دوبارہ درخواست دے اس سے آگاہ کر ديں۔ اگر آپ کو دوبارہ ہماری مدد ک

 سکتے ہيں۔
 

اگر آپ کے حاالت کسی بهی ديگر شکل ميں بدل جاتے ہيں، مثال رابطہ کی تفصيالت، آپ کے ساته کون منتقل ہو رہا 
  ہے، آمدنی وغيرہ تو برائے مہربانی جلد سے جلد ہميں اس سے آگاہ کريں۔

 
 يد باتيںعارضی رہائش کے بارے ميں مز

 
 مجهے کس قسم کی عارضی رہائش پيش کی جاسکتی ہے؟

 
 :کونسل متعدد شکل ميں عارضی رہائش پيش کرسکتی ہے

 
 جو  اورجو عارضی رہائش کے لئے مخصوص کر دی گئی ہيں – ضروری سازوسامان سے ليس امالک •

 فرد واحد کی امالک سے لے کر بڑے گهرانے کے سائز کی ہاؤسنگ تک ہيں۔
جہاں کونسل نجی مالکان مکان کی طرف سے تين سے پانچ سالوں تک  – سيکٹر کی پٹہ داری پرائيويٹ •

 ذيلی کرايہ پر ديتی ہے۔يتی ہے اور انہيں بے گهر گاہکوں کو لکے لئے امالک پٹہ پر 
 کمروں کا ايک ہاسٹل۔ باشندوں کو اپنی 27پرته کے مرکز ميں تنہا گهرانوں کے لئے  –گرے فرائرز ہاؤس  •

ی خوابگاہ ملتی ہے اور وہ مطبخ، غسل خانہ، النڈری اور الؤنج کی سہوليات ميں ايک دوسرے کے خود ک
 ساته شريک ہوتے ہيں۔

بچوں يا ايک حاملہ عورت والے آٹه گهرانوں کے لئے ايک فيملی سپورٹ ہاؤس۔ تمام کمروں ميں  -ريوو •
ت، مشترک الؤنج اور بچوں کے سوئٹ شامل ہيں اور ايک بڑا مشترک ڈائننگ کچن، النڈری کی سہوليا

 کهيلنے کا کمرہ ہے۔ ريوو اپنی خود کی زمين پر قائم ہے۔
 رہائش کے استعمال کو کم کرنے کی کوشش کرتے B&Bجہاں ممکن ہوتا ہے ہم  -بيڈ اينڈ بريک فاسٹ  •

ہيں اور اس قسم کی رہائش صرف اسی صورت ميں پيش کريں گے جب کوئی متبادل نہ ہو۔ تاہم، اگر آپ 
وقات کار کے عالوہ اوقات ميں ہم سے رابطہ کرتے ہيں اور آپ کو اسی رات قيام کرنے کے لئے کسی ا

 ميں کمرہ کی B&Bجگہ کی ضرورت ہے تو زيادہ امکان ہے کہ آپ کو گرے فرائرز ہاؤس يا کسی 
 پيشکش کی جائے۔

ے لئے متعدد رضاکار ہم ان لوگوں کو امدادی رہائش پيش کرنے ک -) رضاکارانہ سيکٹر(امدادی رہائش  •
تنظيموں کے ساته کام کرتے ہيں جنہيں اس سے فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اس ميں اسکنرگيٹ اور انکر ہاؤس 

 شامل ہيں۔ ويل بينک ہاؤس پر نوعمر لوگوں کے لئے خصوصی رہائش بهی دستياب ہے۔
 

 اس ميں کتنا خرچ آئے گا؟

mailto:scottstreetreception@pkc.gov.uk


  

 
پورٹ چارجيز مختلف ہوں گے۔ تاہم، عارضی رہائش کے آپ کی عارضی رہائش کی نوعيت کے مطابق کرايہ اور س

چارجيز کونسل کے مروجہ کرايہ سے زيادہ ہوسکتے ہيں کيونکہ وہ رہائش کا اصل کرايہ، مرمت اور ديکه ريکه اور 
 تعاون، صالح اور مدد کی فراہمی کو شامل کرتے ہيں۔

 
 کو اخراجات بتائے جائيں گے۔عارضی رہائش کے لئے قبضہ کے معاہدہ پر دستخط کرنے سے پہلے آپ 

 
 کيا ادائيگی کرنے کے لئے ميری کوئی مدد کی جائے گی؟

 
اگر آپ کو کوئی اسٹيٹ بينيفٹ موصول ہوتی ہے تو زيادہ تر يا پورے رہائشی چارج کی بهرپائی ہاؤسنگ بينيفٹ کے 

 ں آپ کی مدد کرسکتے ہيں۔ذريعہ کی جائے گی۔ اگر آپ کو ضرورت ہو تو ہم ہاؤسنگ بينيفٹ کی درخواست دينے مي
 

 اگر ميں اس رہائش سے خوش نہيں ہوں جو آپ پيش کرتے ہيں تو کيا ہوگا؟
 

اگر آپ محسوس کرتے ہيں کہ رہائش مناسب نہيں ہے تو آپ اس کے لئے ہماری پيشکش پر نظر ثانی کی درخواست 
 دنوں کے اندر 21 جانے کے کرنے کا حق رکهتے ہيں۔ برائے مہربانی نظر ثانی کی درخواست رہائش پيش کئے

نظر ثانی عملہ کے ايک ايسے سينئر ممبر کے ذريعہ کی جائے گی جو اصل فيصلہ ميں شامل نہيں رہا ہوگا۔  کريں۔
 پر تشريف الکر يا اسی پتہ پر Housing Advice Centre, 10-16 York Place, Perth PH2 8EPآپ 

 پر فون 474500 01738 پر ای ميل کرکے يا uk.gov.pkc@HousingAdviceCentre ،ہميں لکه کر
 جب تک کہ نظر ثانی پوری نہ ہوجائے آپ اس عارضی رہائش ميں کرکے نظر ثانی کی درخواست کرسکتے ہيں۔

 قيام کرسکتے ہيں جو پيش کی گئی ہے۔
 

 ميرے فرنيچر اور سامان کا کيا ہوگا؟
 

اگر آپ اپنا سامان رکهنے کا انتظام نہيں کرسکتے تو ہم مدد کرسکتے ہيں۔ ہم اس وقت آپ کے سامان اٹهائے جانے 
 ہم اس خدمت کی بابت آپ سے ادائيگی کرنے اور رکهنے کا انتظام کر سکتے ہيں جب آپ عارضی رہائش ميں ہوں۔
 نے کی ضرورت ہے چارج مختلف ہوگا۔کے لئے کہيں گے، تاہم، اس فرنيچر کی مقدار کے مطابق جسے رکه

 
 ميرے پالتو جانوروں کا کيا ہوگا؟

 
 ميں پالتو جانوروں کی اجازت نہيں ہے۔ اگر آپ اپنے پالتو جانوروں کی ديکه بهال کے لئے B&Bsہمارے ہاسٹلوں يا 

ہيں ليکن آپ کو کوئی شخص نہيں پاسکتے ہيں تو ہم ان کے لئے کتا خانہ کا انتظام کرنے ميں آپ کی مدد کرسکتے 
 اس کے لئے پوری ادائيگی کرنی ہوگی۔

 
اگر آپ کو ضروری ساز و سامان سے ليس فليٹ يا کوئی پرائيويٹ سيکٹر کی امالک پيش کی جاتی ہے تو ہم آپ کے 

پالتو جانوروں کو رکه سکتے ہيں۔ تاہم، ايسا کرنے کے لئے آپ کو تحريری اجازت نامہ کی ضرورت ہے اور آپ 
 معاہدہ ان انتظامات کی تفصيل پيش کرے گا۔ آپ کو عارضی رہائش پيش کرنے واال عملہ کا ممبر اس کے قبضہ کا

 بارے ميں آپ کو مزيد معلومات فراہم کرسکے گا۔
 

 يہ اسی قسم کی مدد لگتی ہے جس کی مجهے تالش ہے۔ اب مجهے کيا کرنا چاہئے؟
 

 :پ رابطہ کرسکتے ہيں بجے شام کے درميان آ5 بجے صبح اور 8.45پير تا جمعہ، 
 

Housing Advice Centre 
10-16 York Place 

Perth 
 

 474500 01738ٹيليفون 
 

 اپنے عالقہ کے ہاؤسنگ کے مقامی دفتر ميں آپ عملہ سے بهی بات کرسکتے ہيں۔
 

 :ايمرجنسی کی صورت ميں، جب دفاتر بند ہوں، آپ درج ذيل پتہ پر ڈيوٹی ٹيم سے رابطہ کرسکتے ہيں
 

Greyfriars House 
55 Princes Street 
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Perth 
 

 0708 917 0800: فری فون ٹيليفون نمبر
 

 شکايت درج کرانا
 

کونسل ممکنہ حد تک بہتر سے بہتر خدمات فراہم کرنا چاہتی ہے۔ کبهی کبهی غلطياں ہوجاتی ہيں اور اگر ايسا ہوتا 
اگر آپ بنانا چاہتے ہيں جو ہم فراہم کرتے ہيں۔ ہے تو ہم اپنی غلطيوں سے سيکهنا چاہتے ہيں اور ان خدمات کو بہتر 

 پر کسٹمر 475000 01738شکايت درج کرانا چاہتے ہيں تو برائے مہربانی کونسل کے کسی بهی دفتر سے يا 
 سروس سنٹر کو کال کرکے شکايات سے متعلقہ ہمارے کتابچہ کی نقل طلب کريں۔

 
کے پاس شکايت درج کرانے کا بهی حق ) امبڈز مين(لی آپ درج ذيل پتہ پر اسکاٹش پبلک سروسيز کے محتسب اع

 :رکهتے ہيں
 

Scottish Public Services Ombudsman 
4 Melville Street 

Edinburgh EH3 7NS 
 7330 377 0800) فری فون(ٹيليفون 
 4372 049 0790ٹيکسٹ 
 7331 377 0800فيکس 

 ask@spso.org.ukای ميل 
 
 


