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 العزل الذاتي
 الدعم المادي

 مدفوعات اإلعالة أثناء العزل الذاتي

نفسك، فقد تكون  مفادها أن تعزل NHS Test and Traceإذا كان دخلك بسيًطا وكنت غير قادر على العمل ألنك تلقيت إرشادات من 

التابعة  Test and Trace Support Paymentمن خطة العمل  جنيه إسترليني 500مبلغ إجمالي قدره مؤهًًل للحصول على 

 للحكومة.

 

 التالية حتى تُعتبر مؤهًًل:يجب عليك استيفاء الشروط 

أو إذا كنت  19-مفادها أن تعزل نفسك، كما تلقيت رقًما مرجعيًا ألن نتائج الفحص أظهرت أنك مصاب بكوفيد NHS Test & Trace. كنت قد تلقيت إرشادات من 1

 وعلى اتصال وثيق بشخص مصاب 

 و. كنت موظفًا أو تعمل لحسابك الخاص 2

 ول في البيت وستخسر اإليرادات نتيجةً لذلك . كنت غير قادر على العم3

 Housing Benefitو Universal Credit. كنت أو شريكك تحصلون على فائدة مؤهلة مثل 4

 قد تكون مؤهًًل لدفع األموال التقديرية بدًًل من ذلك إذا:

 وفيما سبق  3إلى  1. كنت تستوفي المعايير المذكورة من 1

 و. كنت ًل تستلم فائدة مؤهلة في الوقت الراهن 2 

 وجنيه إسترليني إذا كنت متزوًجا أو والدًا وحيدًا  37400جنيه إسترليني سنويًا كشخص واحد أو  19200. كنت تكسب أقل من 3 

 جنيه إسترليني من مدخرات األسرة 3000. كنت تملك أقل من 4 

 

 كيف تتقدم بطلب

 (.(Council Tax)للتقدم بطلب مدفوعات اإلعالة، الرجاء ملء نموذج الطلب عبر شبكة اإلنترنت من مجلسك المحلي )الذي تدفع له ضريبة المجلس إليه 

 يوًما بعد أول يوم في العزل الذاتي. 28يجب التقدم بالطلب في غضون 

 .2021مارس من عام  31العمل متوفرة في الوقت الراهن حتى خطة 

 ما هي األدلة التي يجب أن أرفقها مع الطلب؟ 

كشف حساب مصرفي يؤكد على اسمك و( (Unique ID)الذي يطالبك بالعزل الذاتي )يشمل ذلك رقم تعريف فريد  NHS Test and Traceاإلشعار من 

 ووعنوانك 
إذا كنت تعمل لحسابك الخاص، دليل على عوائد التقييم الذاتي والدخل التجاري ودليل على أن نشاطك التجاري يقدم  أودليل على التوظيف واإليرادات 

 تحيل تنفيذها دون اتصال اجتماعي.خدمات يس

 كيف سيُجرى الدفع؟

 سيُجرى الدفع عن طريق تحويل مصرفي إلى حساب المصرف الموضح على كشف الحساب المصرفي الذي تقدمه كدليل على أهليتك.
 توجد مساعدة إضافية

من اإلثنين إلى  0800 068 3131على  مجانًا Suffolk Advice and Support Serviceإذا كنت قلقًا بشأن فواتيرك أو وظيفتك أو بيتك، اتصل بمركز 

 الجمعة من الساعة التاسعة صباًحا حتى الساعة الخامسة مساءً 

Arabic 


