
ہاؤسنگ بینیفٹ میں تبدیلی ہوئی ہے اگر آپ کسی پرائیویٹ مالک مکان سے گھر کرائے پر لیتے ہیں تو یہ جان لیں 

 معلومات اور 
 صالح کے لئے 

 مفید تنظیمیں:
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 ... پہال یا نیا کلیم )زرمبادلہ کا دعوی( کرتے ہیں یا اگر 
آپ کے حالیہ کلیم پر نظرثانی کی جاتی ہے تو

 آپ کے خود کرایہ ادا کرنے میں کوئی کمی ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ 
کے عالقہ کے عام کرایوں کے سب سے کمتر تیسرے درجہ کے اندر زیادہ 
سے زیادہ کرائے کی حد تک ہی آپ کے ہاؤسنگ بینیفٹ کی ادائیگی کی جا 

سکتی ہے

 اپریل 2011 سے۔
موجودہ کلیم کے لئے: آپ کے کلیم کے ایک سال کے بعد 9 مہینے، سوائے اس 

کے کہ آپ کے گھرانے کا سائز بدل جائے۔

ایسا ہونے کی تاریخالگو ہونے والی تبدیلیاگر آپ یا آپ کے گھرانے کے افراد...

 ... 35–25 سال کی عمر کے ہیں اور غیر شادی شدہ ہیں 
اور اپنے طور پر رہتے ہیں تو

آپ کا ہاؤسنگ بینیفٹ کم کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کے لئے کسی مشترک 
مکان میں کوئی کمرہ کرائے پر لینے کے لئے ہی ادائیگی کی جا سکتی ہے

 جنوری 2012 سے۔
 برائے مہربانی یاد رکھیں کہ اس میں کچھ استثناءات ہیں، برائے مہربانی 

صالح لیں۔

 ... بر وقت 5 خواب گاہوں کی عمارت میں رہتے ہیں اور 
مقامی ہاؤسنگ بھتہ کی قیمت پاتے ہیں تو

 زیادہ مہنگے عالقہ میں 400£ فی ہفتہ کی قطعی رقم کے ساتھ - آپ 
اپنے عالقہ میں زیادہ سے زیادہ 4 خواب گاہوں والی عمارت ہی کا کلیم کر 

سکتے ہیں

 اپریل 2011 سے۔
موجودہ کلیم کے لئے: آپ کے کلیم کے ایک سال کے بعد 9 مہینے، سوائے اس 

کے کہ آپ کے گھرانے کا سائز بدل جائے۔

... مزید مہنگی عمارت کرائے پر لیتے ہیں اور زیادہ کرایہ 
ادا کرتے ہیں ) مثال کسی پرائیویٹ مکان مالک سے مہنگے 

عالقہ میں کرائے پر لیتے ہیں( تو

تو آپ کو ہر سائز کی عمارت کے لئے زیادہ سے زیادہ حد تک ہی ہاؤسنگ 
بینیفٹ ملے گا:

n 1 خواب گاہ کے لئے 250£ فی ہفتہ
n 2 خواب گاہوں کے لئے 290£ فی ہفتہ

n 3 خواب گاہوں کے لئے 340£ فی ہفتہ

n  4 خواب گاہوں کے لئے یا 4 خواب گاہوں سے زیادہ والی کسی 
عمارت کے لئے 400£ فی ہفتہ

 اپریل 2011 سے۔
 موجودہ کلیم کے لئے: آپ کے کلیم کے ایک سال کے بعد 9 مہینے،اس کے 

کہ آپ کے گھرانے کا سائز بدل جائے۔

... بر وقت قابل ادائیگی کرایہ )فی ہفتہ زیادہ سے زیادہ £15 
تک( کے اوپر رکھنے کے لئے ہاؤسنگ بینیفٹ کی اضافی 

رقم پاتے ہیں تو 
آپ مزید اسے نہیں پا سکیں گے، کیونکہ کوئی اضافی رقم نہیں ہوگی

 اپریل 2011 سے۔
 موجودہ کلیم کے لئے: آپ کی ساالنہ نظر ثانی کی تاریخ پر یا اس سے پہلے، 

اگر گھرانے کا سائز بدل جائے۔ 

 ... معذور ہیں اور رات میں کسی نگہدار کے ٹھہرنے کے 
لئے اضافی کمرہ کی ضرورت ہے تو 

 ایک اضافی کمرے کے ساتھ کہیں رہنے کا خرچ برداشت کرنے کے لئے 
 )سائز کے معیار کے مطابق( آپ کو ہاؤسنگ بینیفٹ ملے گا تاکہ آپ ایک 

اضافی کمرے کا خرچ اٹھا سکیں

 اپریل 2011 سے۔
نئے یا موجودہ کلیم کے فوری نفاذ کے ساتھ۔

Shelter 
0808 800 4444 or  
shelter.org.uk/advice

Citizens Advice Bureaux 
08444 111 444 
adviceguide.org.uk

Community Legal Advice 
0845 345 4 345 
communitylegaladvice.org.uk

Money Advice Service 
0300 500 5000 
moneyadviceservice.org.uk


