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في دفع فواتيرك و/أو إيجارك لكننا نستطيع تقديم  إننا نتفهم أن جائحة فيروس كورونا مقلقة إذا كنت تعاني من صعوبات
 المساعدة والنصيحة لك.
 
 
 
 

 

دمة  1 المق
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خسار ة الدخل2

 
دم من الحكومة الويلزيةالدعم المق   

 
 بالعزل الذاتينظام الدعم الخاص 

لمساعدتك في حال  £500يمكنك الحصول على دفعة 
نقص الدخل إذا تم إجبارك على عزل نفسك و� يمكنك 

 19-إذا كانت نتيجة فحصك بكوفيد من المنزل. لالعم
في ية اللفحص والمتابعة والحم  خدمة إيجابية أو قامت
دمة الصحة ا  23في بإع�مك رسمياً  في ويلز لوطنيةخ

أو بعد ذلك بعزل نفسك  2020تشرين ا�ول/أكتوبر 
   فيمكنك التقدم بطلب للحصول على هذه الدفعة.

 
 

خاص با���ص الذين عزلوا أنفسهم هذا إن نظام الدعم 
هم من  أصحاب الدخل المنخفض الذين � والذين 

 زل أنفسهم.يستطيعون العمل من المنزل ويجب عليهم ع
 

سوف يتم احتساب الضرائب على هذه الدفعات لكنها 
اهمات التأمين الوطني. ومع � يجب أن تؤثر فية من مس

 على المساعدات التي تحصل عليها.
 

على المبلغ ومعرفة  لكي تتأكد من إمكانية حصولك
، يمكنك التواصل مع السلطة طريقة التقدم بطلب

 المحلية.
 

المبلغ أيضاً ا�هل والقائمين  يخضع لشرط الحصول على
حتى سن )أو  8على رعاية���فال البالغين حتى سن 

إذا كان لدى المتعلم متطلبات متعددة ومعقدة( والذين  25
 عزل أنفسهم. طلب منهم

 
 

 الدفعات التقديرية
 

إذا كنت تحقق معظم الشروط لكنك � تحصل على 
ة من المساعدات، فيمكنك التقدم بطلب دفعة تقديري

السلطة المحلية. تصرف الدفعات التقديرية في ظروف 
استثنائية فقط.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خسارة الدخل2
 

 
  الدعم المقدم من حكومة المملكة المتحدة

 
 الشامل��ئتمان 

سواء كنت موظفاً مستق�ً خسرت عملك مؤخراً أو تعمل 
أو حصلت على لساعات أقل أو ليس لديك عقد عمل 

إجازة من دون أجر لرعاية طفلك/أطفالك بسبب إغ�� 
ؤهل للحصول على ا�ئتمان   الشاملالمدارس، فأنت م

من قسم العمل والتعويضات والذي يمكن أن يتضمن 
على  التقدم بطلبمساعدتم في دفع ا�يجار. يمكنك 

 www.gov.uk/apply-universal-creditالموقع 
خط ولمن��يستطيع استخدام الخدمات الرقمية يمكن التقدم بالطلبات على 

هاتفالمساعدة الخاص ب��ئتمان   5644 328 0800 الشامل عبر ال
 1744 328 0800وللغة الويلزية 

ا�ئتمان إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في تقديم طلب 
لمساعدة من قسم نصيحة فيمكنك طلب ا الشامل

 08000يمكنك ا�تصال مجاناً على الرقم  .المواطن
أو زيارة الموقع  220 241

www.citizensadvice.org.uk/helptoclaim 
 

 لدعمومساعدات اعلى الطريقة الجديدة التوظيف 
فقد تكون قادراً  لعزل الذاتيفي اإذا كنت مريضاً أو 

جديدة الطريقة العلى الحصول على وظيفة على 
هاالدعم إما  ومساعدات . الشاملا�ئمان  معأو  لوحد

 مساعدة التوظيفيمكنك الحصول على معلومات عن 
-www.gov.uk/guidance/new-style على الموقع

employment-and-support-allowance 
0800 328 5644 ( 3خيار  هاتف (   
هاتف الرسائل النصية (خيار3) 1344 328 0800   
هاتف اللغة الويلزية 1744 328 0800  
 
 

قد تكون محققاً  المساعدة الجديدة للباحثين عن عمل:
لشروط الحصول على المساعدة عند البحث عن عمل 

هاإما  . إذا كنت غير عامل الشاملأو مع ا�ئتمان  لوحد
ساعة أسبوعياً فيمكنك الحصول  16أو تعمل أقل من 

 .على مساعدة الحصول على عمل
 6688 055 0800 هاتف:

 4888 023 0800 :ةهاتف الرسائل النصي
 1888 012 0800 اللغة الويلزية:

 
 دفع�����ل الشخصي

أن تساعدك في بعض  لدفعة ا�س��ل الشخصييمكن 
طويل  ظرف صحيالتكاليف ا��فية إذا كان لديك 

 إعاقة. لمزيد من المعلومات حول  ظرف����و 

 
يرجى زيارة الموقع  الشخصية ا�ستق��دفعة 

www.gov.uk/pip  من��ل  بطلبأو يمكنك التقدم
تم . 2222 917 0800ا�تصال المجاني على الرقم 

جميع التقييمات المباشرة للصحة وا�عاقة بشكل إيقاف 
من أجل الدفعة  بطلبالتقدم  ما زال بإمكانكمؤقت ولكن 

 المستقلة الشخصية.
 
 

 
 لمريضالدفعة القانونية ل

فقد تكون  الذاتيإذا كنت موظفاً ومريضاً أو تحت العزل 
ه�ً للمطالبة بالدفعة القانونية للمريض  والتي  SSPمؤ

سوف تساعدك على تحمل تكاليف المعيشة أو لدفع 
إيجارك وفواتيرك. إذا كنت موظفاً لكن دخلك أقل من أن 

فيمكنك المطالبة الب بـالدفعة القانونية للمريض تط
ساعدتك على تحمل تكاليف المعيشة لم الشاملتمان با�ئ

ه�ً لدفعة المريض  وا�يجار والفواتير. قد تكون مؤ
القانونية إذا تم الطلب منك أن تعزل نفسك بسبب ��مك 

أحد المصابين بفيروس كورونا  قد خالطتبأنك كنت 
وأنك غير قادر على العمل. يمكنك الحصول على مزيد 

-www.gov.uk/statutory-sickمن المعلومات على 
pay/eligibility 

 
 ��تفاظ بالعمل )الموظفون المسرحون(برنامج 

يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات على 
www.gov.uk/guidance/check-if-you-

could-be-covered-by-the-coronavirus-
job-retention-scheme 

 
تخفيض راتبك بسبب التغييرات وإذا كنت تجد  إذا تم 

صعوبة في تلبية مصاريف المعيشة ودفع إيجارك و/أو 
ه�ً  �ئتمان ا للحصل على فواتيرك فيمكن أن تكون مؤ

 .الشامل
 الذاتيالتوظيف برنامج 

ه�ً الذاتيتم تمديد برنامج التوظيف  . إذا لم تكون مؤ
ومات في ا�قرار للمنحة ا��ى والثانية حسب المعل

ه�ً للدفعة الثالثة.  الضريبي في التقييم الذاتي فلن تكون مؤ
 لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة الموقع:
Further information can be found at 

www.gov.uk/guidance/claim-a-grant-
through-the-coronavirus-covid-19-self-

employment-inccheme 

http://www.gov.uk/apply-universal-credit
http://www.citizensadvice.org.uk/helptoclaim
http://www.citizensadvice.org.uk/helptoclaim
http://www.gov.uk/guidance/new-style-employment-and-support-allowance
http://www.gov.uk/guidance/new-style-employment-and-support-allowance
http://www.gov.uk/guidance/new-style-employment-and-support-allowance
http://www.gov.uk/guidance/new-style-employment-and-support-allowance
http://www.gov.uk/guidance/new-style-employment-and-support-allowance
http://www.gov.uk/pip
http://www.gov.uk/pip
http://www.gov.uk/statutory-sick-pay/eligibility
http://www.gov.uk/statutory-sick-pay/eligibility
http://www.gov.uk/statutory-sick-pay/eligibility
http://www.gov.uk/guidance/check-if-you-could-be-covered-by-the-coronavirus-job-retention-scheme
http://www.gov.uk/guidance/check-if-you-could-be-covered-by-the-coronavirus-job-retention-scheme
http://www.gov.uk/guidance/check-if-you-could-be-covered-by-the-coronavirus-job-retention-scheme
http://www.gov.uk/guidance/check-if-you-could-be-covered-by-the-coronavirus-job-retention-scheme
http://www.gov.uk/guidance/check-if-you-could-be-covered-by-the-coronavirus-job-retention-scheme
http://www.gov.uk/guidance/claim-a-grant-through-the-coronavirus-covid-19-self-employment-income-support-scheme
http://www.gov.uk/guidance/claim-a-grant-through-the-coronavirus-covid-19-self-employment-income-support-scheme
http://www.gov.uk/guidance/claim-a-grant-through-the-coronavirus-covid-19-self-employment-income-support-scheme
http://www.gov.uk/guidance/claim-a-grant-through-the-coronavirus-covid-19-self-employment-income-support-scheme
http://www.gov.uk/guidance/claim-a-grant-through-the-coronavirus-covid-19-self-employment-income-support-scheme


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
سكان��  

 
سواء كنت مستأجراً في القطاع العام أو الخاص فمن 

المهم أن تتحدث إلى صاحب المنزل في أقرب فرصة 
إذا كنت تعتقد أنك تعاني من صعوبة في دفع ا�يجار 

 والفواتير �نهم قد يقدموا لك المساعدة.
 
 

برنامج التنبيه المبكر )ينطبق على مستأجري القطاع 
 الخاص فقط(

دمها هذه خدم مركز تقديم النصائح للمواطنين ة مستقلة يق
في ويلز حيث يقدم النصيحة لمستأجري القطاع الخاص 

مدخرات. يمكنك البشأن ا�يجار والدخل والمساعدات و
 عند ���ة ا��ى التيالحصول على هذه الخدمة 

تشعر فيها أنك ستجد صعوبة في دفع إيجارك وفواتيرك. 
ات للمساعدة تقييم للدخل والنفقيمكن أن تتضمن الخدمة 

ى علالميزانية. يمكن أن تساعدك الخدمة أيضاً وضع في 
صاحب المنزل وضع خطة لرد المبلغ بشكل يناسبك مع 

أو وكيل ا�يجار وسوف يساعدك هذا على سداد 
 ا�يجارات المستحقة والتقليل من خطر خسارتك للمنزل.

 
المنزل فيمكنك  إذا كنت قلقاً من دفع أ�يجار أو فواتير

ا�تصال بخط المساعدة الخاص بدين إيجار القطاع 
 7920 278 0808الخاص على الرقم المجاني 

 
 
 

توفي����� )ينطبق على مستأجري قروض 
ها من قبل اتحادات  القطاع الخاص( ويتم تقديم

هو من أجل مستأجري  ، وهذا البرنامج  ا�ئتمان
رهم بسبب الذين تأخروا بدفع إيالقطاع الخاص  جا

 .19-كوفيد
 القرضعلى  متطلبات الحصول تلبيةيخضع لشرط 

يتم دفع القرض مباشرة وفقاً لما حدد في البرنامج و
 إلى صاحب المنزل مما يقلل من احتمال ����.

 
 

ر لكن عليك كمستأجإعادة القرض مسؤولية  تقع
بمعدل فائدة منخفض  أكثر تيسيراً  القروض جُعلت

السنوية( وفترة إعادة المبلغ  معدل النسبة% 1)
تمتد إلى خمس سنوات. إذا كنت تريد المزيد من 

 المعلومات يمكنك إكمال ا��تبيان على الموقع
https :// 

creditunionsofwales.co.uk/tsl/   وسوف
 يتواصل معك مقدم النصيحة من اتحاد ا�ئتمان

المناسب  ليتحدث معك عن البرنامج ويحدد الخيار
.لك

 
نطبق على مستأجري تدفعات ���ان التقديرية )

 القطاع العام والخاص(
 

يمكن لهذه الدفعات تقديم المزيد من المال عندما تقرر 
اعدة لدفع تكاليف السلطة المحلية أنك بحاجة إلى المس

اها  با�ضافة إلىسكان �� المساعدات���رى التي تتلق
 من قسم العمل والتعويضات.

 
للحصول على دفعة���كان التقديرية، يجب أن تكون 

ها نظام ا�سكان قديماً أو  حاص�ً على المساعدة التي يقدم
همة في   .ا���ن من ����ئتمان الشاملالمسا

 
 
 

فعة���كان التقديرية يرجى التواصل للحصول على د
مع السلطة المحلية.

https://creditunionsofwales.co.uk/tsl/
https://creditunionsofwales.co.uk/tsl/
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 الحكومة الويلزية

 المساعدة التقديرية صندوق
 يهدف صندوق ال��ذ ��ير إلى دعم ا���ص الذين 

 .حادة يعانون من ضائقة مالية
 

 
 تأثيرات فيروس كوروناضد دعم لمرونة ل

 إضافية بسبب ضائقة تواجه ��سر التي لتوفير مزيد من الدعم
  DAFأزمة فيروس كورونا طلبت الحكومة الويلزية من  

دمة أن   يكونوا أكثر مرونة وتقديراً بما يتعلق طاقم مركز الخ
ها  EAP المساعدة الطارئة بعدد مرات دفعات  العم��التي يحتاج

 ��ل هذه الفترة. 
 

  EAP ةارئالمساعدة الطعة دف
 يف الضرورية إذا كانوا هي منحة لمساعدة الناس على التكال

أزمة وفي حاجة إلى دعم مادي فوري �سباب مثل   في 
 المساعدات.ة الوظيفة أو تأخر في الحصول علىخسار

 تهدف هذه الدفعات إلى المساعدة على شراء الطعام والغاز
 والكهرباء وال��بس وت��ت الطوارئ. 

 

   المساعدة المالية 4
 من من أجل دفعة المساعدةت التقدم بطلب على ���يمكنك 

 التقديرية على الموقع 
 gov.wales/discretionary-assistance-fund-  

daf/how-apply  
 5924 859 0800أو عن طريق ��تصال بالرقم المجاني 

 

 
 برنامج تخفيض ضريبة المجلس

إذا كان صاحب المنزل من أصحاب الدخل المنخفض، 
فيمكنك الحصول على الدعم تجاه جزء أو كل فاتورة 

ضريبة المجلس من خ�� برنامج تخفيض ضريبة 
 المجلس.

 
 علمزيد من المعلومات يمكنك زيارة الموق

www.gov.wales/council-tax-discounts-
and-reductions-information-leaflet 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gov.wales/discretionary-assistance-fund-daf/how-apply
http://gov.wales/discretionary-assistance-fund-daf/how-apply
http://gov.wales/discretionary-assistance-fund-daf/how-apply
http://www.gov.wales/council-tax-discounts-and-reductions-information-leaflet
http://www.gov.wales/council-tax-discounts-and-reductions-information-leaflet
http://www.gov.wales/council-tax-discounts-and-reductions-information-leaflet
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 تكاليف المعيشة

  
 الماء

إذا كنت تعاني من صعوبة في دفع فاتورة المياه، 
فيجب أن تتواصل مع مقدم الخدمة فوراً. إذا 
كنت مشتركاً مع شركة مياه ويلز فقد قاموا 
ها وال تي بتحديد المساعدة التي يستطيعون تقديم

تتضمن خطط الدفع وتخفيض لفواتير الماء. 
ولمزيد من المعلومات يمكنك زيارة الموقع 
www.dwrcymru.com/en/My-

Account/Help-Paying-My-
Water-Bill.aspx  

 

 الغاز والكهرباء
قامت الحكومة البريطان����تفاق على مجموعة 

���جراءات الخاصة مع مزودي الطاقة 
لمساعدة ��خاص في جائحة فيروس كورونا. 
دمة بمساعدة أي مستخدم للطاقة  سيقوم مزود الخ

ية وذلك يتضمن إعادة تقييم يحتاج إلى مساعدة مال
الديون ودفعات الفواتيروتخفيضها أو إيقافها عند 

الضرورة وسوف يتم تأجيل فصل ا�جهزة��حقة 
 الدفع.

 
��������حزمة العريضة وأجهزة 

 الهواتف النقالة
هاتفك أو  إذا كنت قلقاً من إمكانية دفع فاتورة 
ة ات��تك فيجب عليك ��تصال بمزود الخدم

فوراً �نه قد يستطيع وضع خطة دفع أو تقديم 
 مساعدة أخرى لمساعدتك على البقاء متص�ً.

 
 

: تقدم العديد البنوك، بطاقات ��تمان والقروض
من البنوك وشركات بطاق���ئتمان إجازات دفع 
وتزيد من تس���ال������فائدة منخفضة 

. إذا لمساعدة الناس ���جائحة فيروس كورونا
كنت قلقاً من إمكانية القيام بدفعات البنك أو 

بطاق���ئتمان فعليك التواصل مع مزودي 
خدماتك المال�����قد يكونوا قادرين على وضع 

 خطة دفع أو تقديم طريقة مساعدة أخرى.
 

 
 وجبات المدرسة المجانية

إذا كان يحق لطفلك أو أطفالك وجبات مدرسية 
عليها حتى لو كانت  مجانية فسوف يحصلون

المدارس مغلقة أو إذا كان ا��� تحت العزل أو 
 .19-بحاجة إلى التحصن من كوفيد

قامت السلطات المحلية في ويلز بجميع ا�جراءات 
لضمان استمرار حصول ا����الذين كانوا 

 يحصلون على الوجبات المدرسية عليها.
يمكن لهذ���جراءات أن تتغير حسب منطقة 

لطة المحلية التي تعيش فيها. يجب عليك الس
التواصل مع السلطة المحلية لمعرفة البرنامج إذا لم 

تكن قد تواصلت معهم من قبل. لمعرفة السلطة 
المحلية المسؤولة عنك عليك زيارة 

www.gov.uk/find-local-council. 
 

 نحة تطوير الطالبالحصول على م
هي تمويل ����ت لمساعدتهم على دفع  بعض 

مصاريف اليوم المدرسي خاصة فيما يتعلق بلباس 
المدرسة وأشياء أخرى. يمكن ل����التي 

يحصل أطفالها على وجبات مدرسية مجانية أن 
 يتقدموا لهذه المنحة إذا كانوا:

في الحضانة أو الصف الثالث في المدرسة  -
 ئية��بتدا

في الصف السابع أو العاشر في المدرسة  -
 الثانوية

في المدارس الخاصة  14، 11، 7، 4بعمر  -
أو من ذوي ا�حتياجات الخاصة أو في 

 وحدات إحالة ���ميذ.

التمويل متاح أيضاً ل�طفال المعتنى بهم في كل 
-www.gov.wales/pupilسنة دراسية. 

development-grant-access 
 

http://www.dwrcymru.com/en/My-Account/Help-Paying-My-Water-Bill.aspx
http://www.dwrcymru.com/en/My-Account/Help-Paying-My-Water-Bill.aspx
http://www.dwrcymru.com/en/My-Account/Help-Paying-My-Water-Bill.aspx
http://www.dwrcymru.com/en/My-Account/Help-Paying-My-Water-Bill.aspx
http://www.gov.uk/find-local-council
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 الصحة والرفاهية

 
����ا الوقت العصيب من الضروري أن نهتم 

 بأنفسنا وبا�خرين.
ومة ال ويلزية موقع إلكتروني يقدم لنا طورت الحك

نصيحة عملية عن الحفاظ على ��متنا ودعم 
الصحة العقلية و�����خرين في مجتمعك. 

-gov.wales/safeلمعرفة المزيد قم بزيارة 
help. 

 
 

 الحياة من دون خوف
خدمة "الحياة من دون خوف" الحصول  تسمح 

ى نصيحة سرية لعدة أمور قد تكون متعلقة عل
ك. هذه الخدمة مفتوحة  ومجانية و�� 24/7بوضع

 تظهر على فواتير الهاتف.
يقدم خط الهاتف المساعدة والدعم لكل شخص 

يعاني أو يعرف أشخاص يعانون من العنف 
 ��سري أو الجنسي.

 هناك أربعة طرق للتواصل:
 800 10 80 0808 عن طريق الهاتف:

 077333 07860ريق الرسائل النصيةعن ط
البريد 

 info@livefearfreehelpline.wales��لكتروني
-www.gov.wales/live-fear المحادثة المباشرة:

free 
 

  

)النصيحة المجتمعية  C.A.L.Lساعدة خط الم
 وخ�����(

يمكن للتحدث عن المشاكل أن يج���مور أسهل 
وهناك خدمات متوفرة لتقديم المساعدة. خط 

هو خط مساعدة مخصص  C.A.L.Lالمساعدة 
للصحة العقلية لويلز مما يقدم دعم سري نفسي 
ك هذه الخدمة على التواصل مع  وسوف تساعد

ر في منطقتك المحلية وذلك يتضمن الدعم المتوف
 المنظمات التطوعية والخيرية.

أو  737 132 0800يمكن التواصل على الرقم  
. موقع 81066إرسال رسائل نصية على الرقم 

C.A.L.L  هو
www.callhelpline.org.uk 

 
 

م خط المساعدة الوطني بشأن سوء استخدا
 العقاقير

 www.dan247.org.ukقم بزيارة الموقع 
 2234 808 0808 الخط المجاني:

 81066 إرسالة رسالة نصية على الرقم:
 

 
 

 العنف ا��ري
للمساعدة إذا كنت تعاني من العنف في منزلك قم 

 بزيارة
www.citizensadvice.org.uk/cymr
aeg/Teulu/  
gender-violence/domestic-
violence-and-  
abuse-getting-help 

 
 
. 

    DEWIS CYMRUخدمة ديوس سيمرو 
قاعدة بيانات ع���نترنت مع موارد للرفاه.   

زيد يرجى زيارة لمعرفة الم
www.dewis.wales. 

 

http://gov.wales/safe-help
http://gov.wales/safe-help
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 خدمة المعلومات العائلية
 خدمة المعلومات والنشاطات المجانية ل��ال

 المزيد يرجى زيارة ةواليافعين وا�����لمعرف 
 gov.wales/find-your-local-family-information-service 

 
 

 احتياجات التعليم ا��فية
 معلومات ونصيحة ودعم ��ل SNAP Cymruتقدم 

  وا��ال واليافعين الذين يعانون من صعوبات تعلم 
 أو الذين من المحتمل أن يعانوا من ذلك. لمعرفة المزيد 

 .s www napcymru.org.قم بزيارة 
 

 

��� 
 نصائح عملية مجانية لجميع المصاعب التي تواجه ا��.

 لمعرفة المزيد يرجى زيارة 
 gov.wales/parenting-give-it-time 
. 

 

 

 فريق مساعدة اليافعين من ا�ٌقلية العرقية
يقدم فريق مساعدة اليافعين من ��قلية العرقية 

 BMEخدمات لليافعين )العرق ا�سود وا�ٌقلية(
وا����و���اد ومنهم ا��جئين ومقدمي 

المزيد  اللجوء الذين يسكنون في ويلز. لمعرفة
 .www.eyst.org.ukيرجى زيارة 

 
 
 

 صندوق ائتمان القائمين على الرعاية في ويلز
تلتزم الجمعية الخيرية الوطنية بتحسين الدعم 
والخدمات للقائمين على الرعاية الذ���

يحصلون على مال مقابل خدماتهم. لمعرفة 
 .www.carers.orgالمزيد قم بزيارة 
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 الدعم ��سري
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 الرعاية و����ح
م هذه الخدمة معلومات وخدمات عملية تساعد  تقد

المسنين في ويلز على الحفاظ على س��� 
ودفئهم وصحتهم في المنزل. يقومون بتركيب 

ي المنزل أجهزة تساعد المعاقين على التحرك ف
والقيام بالصيانة داخل المنزل والمساعدة على 

زيادة الدخل والحصول على المنح والحفاظ على 
 ���المنازل عند العودة من المستشفى.
 0300لمعرفة المزيد يرجى ا�تصال على الرقم 

أو زيارة  3333 111
www.careandrepair.org.uk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تواصل معنا8

 خدمة تقديم النصيحة للمواطنين
م هذه الخدمة النصيحة السرية للمواطنين  تقد

مجاناً حول مجموعة من القضايا المتعلقة بالمال 
 والديون والمساعدات.

للتحدث مع مستشار ير���تصال على الرقم 
ً  9) من الساعة  2020 702 0800  صباحا

مساء، من ا�ثنين حتى الجمعة( أو  5حتى 
الحصول على معلومات و/أو التحدث مع 

مستشار ع���نترنت يرجى زيارة 
www.citizensadvice.org.uk/wal

es/about-us/contact-
us/contact-us/contact-us 

إذا كنت تحت العزل وأصدقاؤك وعائلتك غير 
قادرين على المساعدة يرجى التواصل مع 

مركز التطوع المحلي )مجلس التطوع( 
د قم بزيارة للمساعدة والنصيحة. لمعرفة المزي

www.thirdsectorsupport.wales/
contact 

 حسب الفئة العمرية CYMRUنصيحة 
دمة مجانية سرية وحيادية وثنائية اللغة  تقدم خ

في ويلز. يمكنهم مساعدة  50لمن يبلغون فوق 
ائمين على المسنين ����� وأصدقائهم والق

الرعا����ختصاصيين الذين يمملكون 
معلومات ونصح تخص ��ياء التي تؤثر على 

 المسنين.
 08000لمعرفة المزيد اتصل على الرقم 

صباحاً و  9.30بين الساعة  444 223
مساء من ا�ثنين حتى الجمعة أو  4.30

أرسل رسالة الكترونية على 
advice@agecymru.org.uk 

 

 الصحة العقلية  وخدمة تقديم النصح المالي
تم إنشاء هذه الخدمة لتقديم الدعم ل��خاص الذين تأثروا 
بقضايا الصحة العقلية والمال المتعلقة بالقائمين على الرعاية 

 ��صدقاء وا����و��ختصاصيين في المنطقة.
على مزيد من المعلومات على الموقع  يمكن الحصول

www.hafal.org/recovery/finance-
money 

ؤهل للحصول على الدعم  حتى إذا كنت تعتقد أنك غير م
المالي فربما يمكنك الحصول على مساعدة في التكاليف 

 المعيشية اليومية.
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