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جال ساتلځان   
 مالي مرسته

 د ځان جال ساتلو لپاره د پیسو ورکړه 
 ټیست او ټریس خدمت لخوا درته ویل شوي چې ځان جال وساتئ، کیدای شي د NHSکه چیرې تاسې کم عاید لرئ او کار کوالی نشئ ځکه چې د 

 .لپاره مستحق اووسئ پونډو د ترالسه کولو ۵۰۰ ولت د ټیست او ټیریس مالي مرستې پروګرام لخوا دد

 : د پیسو د مستحق اوسېدلو لپاره
ټیست او ټریس خدمت لخوا ویل شوی وي چې ځان جال وساتئ او یوه د اعتبار وړ شمیره درکول شوی وي ځکه چې ستاسې د  NHSتاسې ته باید د .۱

 اودرلود،  ۱۹-نتیجه مثبته وه یا تاسې له داسې یو کس سره نږدې پاتې شوي یاست چې مثبت کوید ۱۹-کوید

 ولرئ، او( یډسیلف ایمپوال)یا شخصي کار ( ایمپوالیډ)تاسې باید رسمي کار .۲

  اوتاسې باید ونشئ کوالی له کور څخه کار وکړئ او د ځان جال ساتلو له امله خپل عاید له السه ورکوئ، . ۳

 ترالسه کړئ (د کور کرایې لپاره مالي مرسته)تاسې یا ستاسې د ژوند ملګری باید مالي مرستې لکه یونیورسل کریډټ، هاوزنګ بنیفت .۴

 :کیدای شي د دې په عوض تاسې د اختیاري مالې مرستې لپاره مستحق اووسئ که چیرې
 اویم پورتني شرطونه پوره کړئ، ۳تر  ۱تاسې .۱
 اواوس مهال تاسې مالي مرستې نه ترالسه کوئ، .۲

پوڼډو څخه  ۳۷۴۰۰پونډو څخه ټیټ یا د یوې جوړې او یا داسې کورنۍ په حیث چې یوازې مور یا پالر لري د  ۱۹۲۰۰د یو مجرد کس په حیث د . ۳

 ټیټ کلنی ناخالص عاید ولرئ
 .پوڼډو څخه ټیټې وي ۳۰۰۰ستاسې د کورنۍ پس اندازې پیسې له .۴

 څنګه درخواست کوالی شئ
د درخواست انټرنیټي فورمه ډکه ( چیرته چې تاسې مالیه ورکوئ)د ځان جال ساتلو مالي مرستو د درخواست کولو لپاره، هیله ده د خپل کونسل څخه 

 کړئ

 ورځو په ترڅ کې تسلیم شي ۲۸د ځان جال ساتلو د مودې له لومړۍ ورځې څخه وروسته درخواستونه باید د 

 .پورې خالص دی ۲۰۲۱ مارچ ۳۱دا پرګرام اوس مهال تر 

 درخواست کولو په مهال د څه ډول ثبوت وړاندې کولو ته اړتیا لرم؟
یو بانک  او، (په دې کې به یو خاص پیژند شمیره وي)هغه خبرتیا چې تاسې څخه یې غوشتې چې ځان جال وساتئ  ټیست او ټریس خدمت NHSد 

 اوسټیټ منټ چې ستاسې نوم او آدرس تایید کړي، 

، د کاروبار عاید او داسې ثبوت چې (سیلف اسیس منټ)د کار او عاید ثبوت، یا که چیرې تاسې شخصي کار لرئ بیا نو د مالیې د ورکولو کلنی سند 

 ستاسې کاروبار هغه خدمتونه وړاندې کوي چې د ټولنیز اړیکو څخه پرته ترسره کیدای نشي

 پیسې په څنګه ورکول شي؟
 . کیږي چې تاسې د ثبوت په ډول یې مونږ ته سټیټ منټ وړاندې کړی د پیسو ورکړه به د بانک له الرې ستاسې هغه بانکی حساب ته

 ال زیاتې مرستې د السرسي وړ دي
له  3131 068 0800د سفاک مرستې او مشورې خدمت ته په شمیره  په وړیا ډولښتونو، کار یا کور په هکله اندېښمن یاست، لگکه چیرې تاسې د خپل 

 .وکړئ نبجو پورې ټیلیفو ۵څخه د ماښام تر  ۹دوشنبه تر جمعې ورځې د سهار له 
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