ਬਾਲਗ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ
ਚਾਰਜਜਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ
7 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 19 ਅਕਤੂ ਬਰ 2018
ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਕ ਤੁ ਸੀਂ ਇਸਨੂ ਿੰ ਪੜ੍ਹ ੋ ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ
 ਤੁ ਸੀਂ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਮਦਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ
 ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਮਦਦ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਨੂ ਿੰ ਜਵੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਜਦਿੰਦੇ
ਹੋ
 DWP ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਜਾਾਂ ਵੱਧ ਦਰ ਦੇ ਅਪਾਹਜਪੁਣਾ ਭੱਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਜਾਾਂ
 ਤੁ ਸੀਂ ਘਰ ਜਵਚ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ
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ਪਰਸਤਾਜਵਤ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਦਾ ਸਿੰਖਪ
ੇ
ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਜਕਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ?
ਅਸੀਂ ਚਾਹੁਿੰਦੇ ਹਾਾਂ ਜਕ Ealing ਇੱਕ ਸਾਫ਼, ਚਿੰਗੀ ਥਾਾਂ ਬਣੇ ।
Ealing ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵੱਤ ਘੱਟ ਜਰਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਜਹੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਉਜਚਤ
ਧਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਜਨਹ ਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਧ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ੍
ਹੋਵੇ।
ਅਜਜਹੇ ਕਾਫੀ ਲੋ ਕ ਹਨ ਜਜਨਹ ਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਧ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ੍
ਹੈ।

ਕੁ ੱਝ ਲੋ ਕ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਜਜਿੰਨਾ ਖਰਚ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੌਂਸਲ ਉਸ ਜਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪਰਸਤਾਵਨਾ
ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਮਦਦ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ
ਜਵੱਚ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਜਹਨਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਇਸਦੀ
ਲੋ ੜ੍ ਹੈ।
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ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਰਭਾਜਵਤ ਹੋਵਾਾਂਗਾ?
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਜਵਚ ਆਪਣੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਖਰਜਚਆਾਂ
ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਨੂ ਿੰ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਇਹ ਤੁ ਹਾਨੂ ਿੰ
ਪਰਭਾਜਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਨੂ ਿੰ ਕੁ ੱਝ ਅਦਾਇਗੀ
ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ਿੰ ਕੁ ਝ
ੱ ਵੱਧ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਜਵੱਤ ਉੱਪਰ ਜਵਚਾਰ ਕਰਾਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ
ਕਰਾਾਂਗੇ ਜਕ ਕੀ ਤੁ ਸੀਂ ਕੁ ੱਝ ਹੋਰ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ
ਜਾਾਂ ਨਹੀਂ।
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ
ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਨਾਲ ਤੁ ਸੀਂ ਪਰਭਾਜਵਤ ਹੋਵਗ
ੋ ੇ ਜੇਕਰ
ਤੁ ਹਾਨੂ ਿੰ DWP ਵੱਲੋਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ਿੰ ਅਪਾਹਜਤਾ ਲਾਭਾਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਜਾਾਂ
ਵੱਧ ਦਰ ਪਰਾਪਤ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ,
ਜਾਾਂ

ਘਰ ਜਵਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖਰਚ ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨ
ਲਈ ਤੁ ਹਾਡਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ
ਇਸ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਪਰਬਧ
ਿੰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

100%

ਪਿੰਨਾ । 3

ਸਾਨੂ ਿੰ ਦੱਸੋ ਤੁ ਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ

ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂ ਿੰ ਦੱਸੋ ਜਕ ਇਹਨਾਾਂ
ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਨਾਲ ਤੁ ਸੀਂ ਜਕਿੰਝ ਪਰਭਾਜਵਤ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਇਸਨੂ ਿੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਗਏ ਜਲਫਾਫੇ ਜਵਚ,
ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਨੂ ਿੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ।

ਸਾਨੂ ਿੰ 19 ਅਕਤੂ ਬਰ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਭੇਜ।ੋ

ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਸਾਡੇ
ਨਾਲ ਸਿੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਈਮੇਲ: mycontribution@ealing.gov.uk
ਟੈਲੀਫੋਨ: 020 8825 8555
ਸਵੇਰੇ 10.00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁ ਪਜਹਰ 12.00 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਸੋਮਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ।
ਔਨਲਾਈਨ: www.ealing.gov.uk/mycontribution
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ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਦੀ ਪਰਸਤਾਵਨਾ ਜਕਉਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਾਂ?
ਇਹ ਬਾਲਗ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਰਜਜਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪਰਸਤਾਵ ਦੀ ਪੜ੍ਤਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਜਕ ਅਸੀਂ ਜਕਸੇ ਵੀ ਅਿੰਤਮ
ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਜਵਚ ਆਪਣੇ ਜਵਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਾਂ Ealing ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ।
Ealing ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵੱਤੀ ਮਦਦ ਜਵਚ ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 64 ਪਰਜਤਸ਼ਤ ਘਾਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਬਹਤਰ
ਜਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਜਧਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਕ ਵਸਨੀਕਾਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਖਆ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੈ,
ਕਈਆਾਂ ਨੂ ਿੰ ਜਜਟਲ ਲੋ ੜ੍ਾਾਂ ਹਨ, ਜਜਨਹ ਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਲਿੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਾਲਗ਼ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਜਵਚ ਸਾਲਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ 7,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸਨੀਕਾਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਗਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਧਦੀ ਮਿੰਗ ਦੀ
ਪੂਰਤੀ ਲਈ, ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਬਾਲਗ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਬਜਟ ਜਵਚ £19 ਜਮਲੀਅਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਟਰ ਾਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਾਨੂ ਿੰ ਬੱਜਚਆਾਂ
ਦੀ ਸੁਰਜੱ ਖਆ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਾਲਗ਼ਾਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ £28 ਜਮਲੀਅਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਨਵੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ - ਜਜਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਾਂ ਦੋਹਾਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ
ਲਈ ਕੁ ੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਜਬਲ £144 ਜਮਲੀਅਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ, ਚਾਲੂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਟੌਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਵੱਧਦੀ ਮਿੰਗ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਕ ਇਹਨਾਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਲਈ ਲੋ ੜ੍ੀਂਦੇ ਵਾਧੂ ਜਵੱਤ
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲ ਇਨਹ ਾਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਾਂ ਨਾਲ ਨਜਜੱਠਣ ਲਈ ਕਿੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ Future Ealing ਨਾਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਨਤੀਜਜਆਾਂ ਜਵਚ ਸੁਧਾਰ
ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਕ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਢਿੰਗ ਨੂ ਿੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਾਂ ਜਵਚ ਮੁਖ
ੱ ਪਰਾਥਜਮਕਤਾਵਾਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਹੱਸੇਦਾਰਾਾਂ,
ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ, ਵਸਨੀਕਾਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਮ ਕਰੇਗੀ। Future Ealing ਦਾ ਇੱਕ ਜਹੱਸਾ ਬਾਲਗ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੇ ਸਿੰਚਾਲਨ ਦੇ ਢਿੰਗ ਨੂ ਿੰ ਬਦਲਣ;
ਵਸਨੀਕਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਲਿੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਸਹਤਮਿੰਦ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕਿੰਮ ਕਰਦੇ ਰਜਹਣ ਜਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਜਦਰ ਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁਿੰਦੇ ਹਾਾਂ ਜਜਨਹ ਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਜਾਾਂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ ਜਜਸ ਨਾਲ ਲਿੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਮਦਦ 'ਤੇ ਜਨਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ Ealing
ਨੂ ਿੰ ਰਜਹਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਥਾਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋ ਕਾਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਗਠਨਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਰਜੇ ਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਾਲਾਾਂਜਕ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਧ ਰਹੀ ਮਿੰਗ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਕ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ।
ਵਰਤਮਾਨ ਜਵੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਜਲਆਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਲੋ ੜ੍ਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ £230,000 ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗ
ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂ ਿੰ ਸਿੰਤੁਜਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂ ਿੰ ਇਸਨੂ ਿੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ £187,000 ਪਰਤੀ ਜਦਨ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਵੱਚ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਾਂ; ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਜਹੀ ਸਜਥਤੀ ਹੈ ਜਜਸ ਜਵੱਚ ਜਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕੌਂਸਲਾਾਂ ਖੁਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰਾਾਂ ਕੌਂਸਲਾਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਪਰਕ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂ ਸਰੇ ਤੋਂ ਜਸੱਖ ਰਹੇ ਹਾਾਂ। ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੌਂਸਲਾਾਂ ਇਸ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਜਵੱਚ ਦਰਸਾਈਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਵਸੂਲੀ ਨੀਤੀਆਾਂ ਜਵੱਚ ਸਮਾਨ
ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਬਾਰੇ ਜਵਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਾਂ ਪਰਸਤਾਵਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਇਹ ਬਾਲਗ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂ ਿੰ ਜਵੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਈ
ਬਣਾਉਣ ਜਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਾਂ ਤਾਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਜਜਨਹ ਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ।
ਬਾਲਗ਼ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਘਰੇਲੂ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਾਂ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ £22 ਜਮਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਦੇਖਭਾਲ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ £130
ਪਰਤੀ ਹਫਤਾ ਤੋਂ £180 ਪਰਤੀ ਹਫਤਾ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵੱਧ ਤੋਂ
ਵੱਧ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਇਹਨਾਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ, ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਆਦਾ ਜਾਾਂ ਜਜਟਲ ਲੋ ੜ੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
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ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂਿੰ ਜਕਿੰਝ ਪਰਭਾਜਵਤ ਕਰਣਗੀਆਾਂ?
ਕੌਂਸਲ ਬਾਲਗ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਵਸੂਲੀ ਨੀਤੀ ਜਵਚ ਦੋ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ 'ਤੇ ਜਵਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਅਰ ਐਕਟ 2014 (Care Act 2014) ਕੌਂਸਲ ਨੂ ਿੰ
ਇਸਦੀ ਜਵੱਤੀ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਪਰਜਕਜਰਆ ਜਵਚ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਨਹ ਾਾਂ ਅਜਧਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਜਵਚ ਹੇਠ ਜਦੱਤੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਪਜਹਲੀ ਪਰਸਤਾਵਨਾ:

ਜਵੱਤੀ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਉੱਚ/ਵੱਧ ਦਰ ਅਪਾਹਜਤਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ;

ਪਜਹਲਾ ਪਰਸਤਾਵ ਉਹਨਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਵਚ ਪਰਭਾਜਵਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਹੇਠ ਜਦੱਤੇ ਕਿੰਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਵਭਾਗ (DWP) ਦੀ ਉੱਚ/ਵੱਧ ਦਰ
ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ:

-

ਹਾਜ਼ਰੀ ਭੱਤਾ (AA)
ਅਪਾਹਜਤਾ ਜੀਵਨ ਭੱਤਾ (DLA)
ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਸੁਤਿੰਤਰ ਭੁ ਗਤਾਨ (PIP).

ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 700 ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਾਾਂ ਜੋ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜਵਚ DWP ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
DWP ਦੀ ਉੱਚ ਦਰ ਦੇ ਲਾਭ ਵਾਧੂ ਲੋ ੜ੍ਾਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਵਾਧੂ ਲੋ ੜ੍ਾਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਪਰਦਾਨ
ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦਿੰਡਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਕੁ ੱਝ ਕੌਂਸਲਾਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ
ਵੇਲੇ ਪਜਹਲਾਾਂ ਹੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਭੱਤੇ ਨੂ ਿੰ ਜਧਆਨ ਜਵਚ ਰੱਖਦੀਆਾਂ ਹਨ ਜਕ ਕੋਈ ਜਵਅਕਤੀ ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਵਚ ਜਕਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦੂ ਸਰੀ ਪਰਸਤਾਵਨਾ:

ਸਾਡੇ ਦੁ ਆਰਾ ਉਹਨਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜਵਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਬਿੰਧਕੀ ਖਰਚ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ
ਪੂਰੇ ਖਰਚ ਚੁੱਕਣ ਜਵੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।

ਦੂ ਸਰੀ ਪਰਸਤਾਵਨਾ ਇਹਨਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਪਰਭਾਜਵਤ ਕਰੇਗੀ:
a) ਜਜਹਨਾਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਜਰਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ £23,250 ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਤ (ਜਨਵੇਸ਼/ਬਾਾਂਡ ਸਮੇਤ) ਜਵਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ
b) ਜੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਵਚ ਰਜਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਜਵਚ ਨਹੀਂ) ਅਤੇ
c) ਜਜਹਨਾਾਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਨੂ ਿੰ ਉਹਨਾਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜਵਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਕਹਾ ਹੋਵੇ
ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਚੁਕੇ ਹਾਾਂ ਜਕ ਇਹ ਪਰਸਤਾਵ ਮੌਜੂਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ 260 ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਪਰਭਾਜਵਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੁ ਆਰਾ ਜਵਵਸਜਥਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
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ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜਵੱਤੀ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
NHS ਦੇ ਜਵਪਰੀਤ, ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਫੀਸ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦੁ ਆਰਾ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਚਾਰਜਜਿੰਗ ਦੇ ਕੁ ੱਝ ਜਨਯਮ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਾਂ ਕੁ ਝ ਚੀਜ਼ਾਾਂ
ਨੂ ਿੰ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਜਹੜ੍ੀਆਾਂ ਜਕ ਕੌਂਸਲਾਾਂ ਨੂ ਿੰ (ਕਰਤੱਵ) ਕਰਨੀਆਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁ ਝ ਚੀਜ਼ਾਾਂ (ਅਜਧਕਾਰ) ਜੋ ਜਕ ਕੌਂਸਲ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਜਧਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁ ਝ ਸਥਾਨਕ ਅਖ਼ਜਤਆਰ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਜਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਹ ਦੋ ਪਰਸਤਾਵਨਾਵਾਾਂ ਅਜਧਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ
ੇ ੀ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਆਉਂਦੀਆਾਂ ਹਨ।
ਜੂਨ 2018 ਦੇ ਅਿੰਕਜੜ੍ਆਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, Ealing ਜਵਚ 2,700 ਲੋ ਕ ਹਨ ਜਜਹਨਾਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਜਵੱਚ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਜਵੱਤੀ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕੀਤਾ
ਜਗਆ ਹੈ। ਜਵੱਤੀ ਸਾਲ 2017/18 ਜਵੱਚ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਮਾਜ ਜਵੱਚ ਮਦਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਜਲਆਾਂ ਗਾਹਕਾਾਂ ਤੋਂ £4.3 ਜਮਲੀਅਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਾਂਜਕਤ ਕੀਤਾ
ਜਗਆ ਹਰ ਜਵਅਕਤੀ ਜਵੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ, ਇਹ ਸ਼ੁਲਕ ਜਨਮਨਤਮ ਆਮਦਨ ਗਾਰਿੰਟੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਜਸਦੇ ਚਲਨ ਦੇ ਖਰਚ
ਜਵਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਜਵਅਕਤੀ ਯੋਗ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਮਨਤਮ ਆਮਦਨ ਗਾਰਿੰਟੀ DWP ਦੁ ਆਰਾ ਜਨਰਧਾਰਤ ਇੱਕ ਰਕਮ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਜਸਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ
ਜਵਅਕਤੀ ਨੂ ਿੰ ਉਸ ਦੀਆਾਂ ਬੁਜਨਆਦੀ ਲੋ ੜ੍ਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, 40% ਮੁਲਾਾਂਜਕਤ ਜਵਅਕਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦੁ ਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜਵੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਜਦਿੰਦੇ ਹਨ। 51% ਕੁ ਝ
ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਔਸਤਨ £51 ਪਰਤੀ ਹਫਤਾ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚੇ 9% ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜਵੱਚ
ਸਮਰੱਥ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਪੜ੍ਾਅ ‘ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਗਾ?
ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਅਜਜਹੀਆਾਂ ਹਨ ਜਜਹਨਾਾਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ।
1. ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਿੰਦੇ ਹਾਾਂ ਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਪੈਕਜ ਲਈ ਯੋਗ ਸਾਜਰਆਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦਾ ਜਵੱਤੀ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਕ ਲੋ ਕ ਕੌਂਸਲ
ਦੁ ਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜਵੱਚ ਜਕਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਖਭਾਲ ਪੈਕੇਜ ਜਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੀਆਾਂ
ਉਦਾਹਰਣਾਾਂ ਹਨ, ਜਨੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਜਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਜਾਾਂ ਜਦਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਾਂ ਗਤੀਜਵਧੀਆਾਂ ਜਵਚ ਜਹੱਸਾ ਲੈ ਣਾ।
2. ਜਕਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੇਜ਼ਰੀ ਭੱਤਾ, ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਸੁਤਿੰਤਰ ਭੁ ਗਤਾਨ (ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਹੱਸਾ) ਜਾਾਂ DLA (ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਜਹੱਸਾ) ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ
ਲੋ ਕ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਜਵੱਤੀ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਅਪਾਹਜਤਾ ਲਾਗਤ ਦੇ ਪਰਮਾਣ ਦੇ ਜਬਨਹ ਾਾਂ ਜਨਮਨ, ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਜਮਆਰੀ ਦਰਾਾਂ ਦਾ 35% ਭੱਤੇ 'ਤੇ ਰੂਪ ਜਵਚ
ਰੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
3. DLA ਅਤੇ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਸੁਤਿੰਤਰ ਭੁ ਗਤਾਨ ਲਈ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਭੱਤਾ ਸਾਡੇ ਜਵੱਤੀ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇਗਾ।
4. ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਲੋ ਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁਿੰਦੇ ਹਨ ਜਕ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਾਂ ਲਾਗਤਾਾਂ, ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਹੀਜਟਿੰਗ, ਗੈਸ, ਲੌਂ ਡਰੀ ਆਜਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਨਮ੍ਨਤਮ
ਆਮਦਨ ਪੱਧਰ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕਰੇ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਯੋਗ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ £189.00 ਪਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਮਕਾਜੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ
£131.75 ਪਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ ਹੈ।
5. £23,250 ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਤ (ਜਨਵੇਸ਼/ਬਾਾਂਡ ਸਮੇਤ) ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਪੂਰਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
6.

ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਸੂਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਜਹਤ, ਗ਼ੈਰ ਰਸਮੀ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲ ਦੁ ਆਰਾ ਜਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ
ਆਪਣੀਆਾਂ ਲੋ ੜ੍ਾਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜਵਚ ਮਦਦ ਲਈ ਕੋਈ ਭੁ ਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਵਸੂਜਲਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।

7. ਕਾਨੂ ਿੰਨ ਦੇ ਤਜਹਤ ਅਸੀਂ ਕੁ ੱਝ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਕਸੇ ਭੁ ਗਤਾਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ। ਇਹ ਹਨ:

-

ਹਸਪਤਾਲ ਜਵਚ ਰਜਹਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁ ਹਾਨੂ ਿੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪੈਰਾਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ੍ ਖੜ੍ਹ ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਿੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਦੇਖਭਾਲ (ਇਹ ਤੁ ਹਾਨੂ ਿੰ
ਛੇ ਹਫ਼ਜਤਆਾਂ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ)।
ਸਮਾਜਕ ਸਾਧਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ। ਇਹ ਤੁ ਹਾਨੂ ਿੰ ਮੁਫਤ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣੀਆਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਇਹ
ਲੋ ੜ੍ਾਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਰੱਜਖਆ/ਦੇਰੀ ਲਈ ਹੋਣ। ਇਹ £1,000 ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Creutzfeldt-Jacob ਜਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜ੍ਤ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਮਦਦ।
ਮਾਨਜਸਕ ਜਸਹਤ ਐਕਟ 1983 ਦੀ ਧਾਰਾ 117 ਦੇ ਤਜਹਤ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਾਂ/ਮਦਦ।
ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਜਾਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਹੱਸਾ ਜੋ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ NHS ਜ਼ੁਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਜਵੱਚ ਰਜਜਸਟਰਡ ਨਰਜਸਿੰਗ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਜਨਰਿੰਤਰ ਜਸਹਤ
ਸਿੰਭਾਲ ਅਤੇ NHS ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਲੋ ੜ੍ਾਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ
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ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਕੀ ਪਰਸਤਾਵਨਾਵਾਾਂ ਹਨ?
ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਯੋਗ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਲਈ ਪਰਸਤਾਵਨਾਵਾਾਂ ਹੇਠ ਜਦੱਤੀਆਾਂ ਹਨ।

ਪਜਹਲੀ ਪਰਸਤਾਵਨਾ: ਅਪਾਹਜਤਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰ:

ਜਵੱਤੀ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਅਪਾਹਜਤਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ
ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਜਵਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਵੱਤੀ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ, ਤਾਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਵਅਕਤੀ ਦੀ ਬੱਚਤ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਜਚਆਾਂ ਨੂ ਿੰ ਜਧਆਨ ਜਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਾਂ।
DWP ਲਾਭਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਕ ਰੂਪ ਮਿੰਜਨਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਜਵੱਚ, ਜਵੱਤੀ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਲਾਭਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਜਨਮਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਦਰਾਾਂ ਜਵੱਚ ਅਿੰਤਰ ਨੂ ਿੰ ਜਧਆਨ ਜਵੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਜਖਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ
ਅਰਥ ਹੈ ਜਕ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਵਅਕਤੀ ਉੱਚ/ਵੱਧ ਲਾਭ ਦਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਕਮ ਉਹਨਾਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਇਸਨੂ ਿੰ
ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਜਕਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਾਂਜਕ, ਜਨਮਨ, ਮੱਧਮ ਜਾਾਂ ਉੱਚ ਦਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਜਵਅਕਤੀ ਨੂ ਿੰ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਜਵਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਾਰੇ ਅਪਾਹਜਤਾ ਭੱਤੇ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।
ਪਰਸਤਾਵ ਇਹ ਹੈ ਜਕ ਜਵੱਤੀ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਅਪਾਹਜਤਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਉੱਚ/ਵੱਧ ਦਰ ਨੂ ਿੰ ਉੱਸੇ ਤਰਹਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਜਵੇਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੀਆਾਂ ਮੱਧਮ ਅਤੇ
ਜਨਮਨ ਦਰਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਪਾਹਜਤਾ ਲਾਭਾਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਜਜਸ 'ਤੇ ਜਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਹਨ:
- ਹਾਜ਼ਰੀ ਭੱਤਾ (AA) ਉੱਚ ਦਰ; ਅਤੇ
- ਅਪਾਹਜਤਾ ਜੀਵਨ ਭੱਤਾ (DLA) ਉੱਚ ਦਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
- ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਸੁਤਿੰਤਰ ਭੁ ਗਤਾਨ (PIP) ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰ।
ਇਹ ਲਾਭ ਕਿੰਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਵਭਾਗ ਦੁ ਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂ ਿੰ ਜਵਵਸਜਥਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਾਂ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਮਦਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਉਹਨਾਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਲਈ ਉੱਚ ਦਰ ਜਦਆਾਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਲਾਭਾਾਂ ਜਵਚ ਕੁ ੱਝ ਜਾਾਂ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਜਕਸੇ ਜਵਅਕਤੀ ਦੁ ਆਰਾ ਜਦੱਤੀ ਗਈ
ਰਕਮ, ਉਸਨੂ ਿੰ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪੈਕੇਜ, ਜਵੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਾਂ, ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਨਮਨਤਮ ਆਮਦਨ ਗਾਰਿੰਟੀ (ਭੱਤੇ)
ਜਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁ ੱਝ ਲੋ ਕ ਜਫਰ ਵੀ ਭੁ ਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਾਂਜਕ, ਕੁ ੱਝ ਲੋ ਕ ਹੁਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਜਵਚ ਜਕਸੇ ਵੀ
ਜਵਅਕਤੀ ਦੁ ਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਪਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ £28.30 ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਸ ਪਰਸਤਾਵ ਨੂ ਿੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਕੁ ਝ ਲੋ ਕ ਜਜਨਹ ਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਉੱਚ ਦਰ ਦੇ ਅਪਾਹਜਤਾ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਂਜਸਲ ਤੋਂ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਮਦਦ
ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦੂ ਸਰੀ ਪਰਸਤਾਵਨਾ: ਸਵੈ ਜਵੱਤ ਪੋਸ਼ਕ
ਉਹਨਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਤੋਂ ਪਰਬਧ
ਿੰ ਕੀ ਸ਼ੁਲਕ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਜੋ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਖਰਚ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਮਾਜ ਜਵਚ ਰਜਹਣਾ (ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਜਵਚ ਨਹੀਂ),
ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਨੂ ਿੰ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜਵਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਜਹਣਾ।
ਜੇਕਰ ਜਕਸੇ ਜਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਉਸਦੇ ਜਰਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ £23,250 ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਚਤ (ਜਨਵੇਸ਼/ਬਾਾਂਡ ਸਮੇਤ) ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਉਨਹ ਾਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ
ਦੇਖ-ਭਾਲ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੌਂਸਲ ਸਮਾਜ (ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬਜਾਏ) ਜਵਚ ਰਜਹਿੰਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੂ ਿੰ ਸਵੈ ਜਵੱਤ ਪੋਸ਼ਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
ਜਕਉਂਜਕ ਇਹਨਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਲਈ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਵੈ-ਜਵੱਤ ਪੋਸ਼ਕ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਦਖ਼ਲਿੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜਬਨਹ ਾਾਂ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਵੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਵਵਸਥਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਾਂਜਕ, ਉਹ ਕੌਂਸਲ ਨੂ ਿੰ ਵੀ ਉਨਹ ਾਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਜਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕੌਂਸਲ ਉਹਨਾਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਜਵਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੈ ਜਵੱਤ ਪੋਸ਼ਕ ਨੂ ਿੰ ਉਸਨੂ ਿੰ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ
ਹਾਾਂ। ਕੌਂਜਸਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜਵਵਸਥਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂ ਿੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਰਸਤਾਵਨਾ ਇੱਕ ਪਰਬਿੰਧਕੀ ਫੀਸ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬਿੰਧਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜਵਵਸਥਾ ਕਰਨ ਜਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲਾਗਤਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ,
ਜੋ ਕੌਂਸਲ ਨੂ ਿੰ ਉਹਨਾਾਂ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜਵਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਜਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪਰਸਤਾਜਵਤ ਹੈ ਜਕ £206 ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਸਾਲਾਨਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲਈ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਕਸੇ ਜਦਨ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਤਾਾਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।
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ਇਸਦੀ ਗਣਨਾ ਕੁ ੱਝ ਖਰਜਚਆਾਂ ਨੂ ਿੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੌਂਸਲ ਸਵੈ ਜਵੱਤ ਪੋਸ਼ਕਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਘਰਾਾਂ ਜਵਚ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਨ ਦੀ ਜਵਵਸਥਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂ ਿੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪਰਬਿੰਧ, ਸਲਾਹ ਜਾਾਂ ਲੋ ੜ੍ਾਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਲਈ ਸ਼ੁਲਕ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਪਰਸਤਾਜਵਤ
ਸਵੈ-ਜਵੱਤ ਪੋਸ਼ਕ ਪਰਬਿੰਧਨ ਫੀਸ ਜਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਜਸਰਫ ਉਹਨਾਾਂ ਗਾਹਕਾਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਸਵੈ-ਜਵੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਕਉਂਜਕ ਉਨਹ ਾਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ £23,250 ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਚਤ
(ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਜਰਹਾਜਸਸ਼ੀ ਘਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ) ਹੈ, ਸਮਾਜ ਜਵਚ ਰਜਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜਵਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਪਰਸਤਾਵਨਾ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਕ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਪਰਬਿੰਧਨ ਫੀਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
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ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਜਵਚ ਮੈਂ ਜਕਿੰਝ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਾਂ?
ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 19 ਅਕਤੂ ਬਰ 2018 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁਿੰਦੇ ਹਾਾਂ ਜਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋ ਕ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਪਰਦਾਨ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁ ਸੀਂ ਕਈ ਤਰੀਜਕਆਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਜਵਚ ਜਹੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ:


ਛੋਟਾ ਵੈੱਬ ਸਰਵੇਖਣ ਜੋ ਜਕ ਹੇਠ ਜਦੱਤੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ: www.ealing.gov.uk/mycontribution



ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਜਕ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਉਸ ਹਰ ਜਵਅਕਤੀ ਨੂ ਿੰ ਭੇਜਜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪਰਸਤਾਜਵਤ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋ ਪਰਭਾਜਵਤ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰੀ-ਪੇਡ ਜਲਫਾਫਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।



ਆਹਮਣੇ -ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਆਾਂ ਬੈਠਕਾਾਂ - ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ ਚਾਹੁਿੰਦੇ ਹੋ ਜਕ ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਬੈਠਕ ਜਵਚ ਭਾਗ ਲਈਏ ਤਾਾਂ ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਹੇਠਾਾਂ ਜਦੱਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਰਕ ਕਰੋ: mycontribution@ealing.gov.uk



ਫੋਨ 'ਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਾਂ ਪਰਸਤਾਵਾਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਜਵਆਜਖਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ (ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ਿੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ
ਜਵਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਾਂਗੇ ਜਕ ਇਹ ਤੁ ਹਾਡੇ ਜਵੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂ ਿੰ ਜਕਿੰਝ ਪਰਭਾਜਵਤ ਕਰੇਗਾ)। ਇਹ ਮਦਦ ਸਾਡੀ ਕਜਮਊਜਨਟੀ ਬੈਜਨਜਫਟ ਟੀਮ
(Community Benefits Team) ਲਈ ਸਮਰਜਪਤ ਸਲਾਹ ਲਾਈਨ (Advice Line) ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨਿੰਬਰ: 020 8825 8555
'ਤੇ ਸਵੇਰੇ 10.00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁ ਪਜਹਰ 12.00 ਵਜੇ ਦੇ ਜਵਚਕਾਰ, ਸੋਮਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।



ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਨ ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਨੁ ਵਾਜਦਤ ਸਮੱਗਰੀ ਜਵਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਿੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ
mycontribution@ealing.gov.uk 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂ ਿੰ ਵੈੱਬ ਰਾਹੀਂ ਜਾਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂ ਿੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਜਵਚਾਰਾਾਂ ਮੁਤਾਬਕ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸਨੂ ਿੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਜਵਅਕਤੀ ਨੂ ਿੰ ਕਜਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਕੋਈ ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਾਂ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ, ਵੱਡੇ ਜਪਰਿੰਟ, ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਨ ਯੋਗ ਰੂਪ ਜਵਚ ਚਾਹੁਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਾਂ ਤੁ ਹਾਡੀਆਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿੰਗਾਾਂ ਹਨ ਤਾਾਂ ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਹੇਠ ਜਦੱਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਾਂ ਲੋ ੜ੍ਾਾਂ ਦਾ ਫੌਰਮੈਟ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ: mycontribution@ealing.gov.uk

ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ?
ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ,19 ਅਕਤੂ ਬਰ 2018 ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਅਿੰਤਮ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਅਜਗਆਤ ਰੂਪ ਜਵਚ ਇੱਕਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਾਂ ਜਸਫਾਜਰਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਵਰਜਤਆ
ਜਾਵੇਗਾ। ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਜਸਫ਼ਾਜਰਸ਼ਾਾਂ ਬਾਰੇ ਮਿੰਗਲਵਾਰ, 15 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂ ਿੰ ਕੈਜਬਨੇ ਟ ਬੈਠਕ ਜਵਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਬਾਲਗ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਲਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਹਰ ਪੱਤਰ ਉਸ ਹਰ ਜਵਅਕਤੀ ਨੂ ਿੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਭੇਜਜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਜਕ ਇਹਨਾਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਤੋਂ ਜਸੱਧੇ ਪਰਭਾਜਵਤ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਵੀਕਾਜਰਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਪਰਸਤਾਜਵਤ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਅਪਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ
ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣਗੀਆਾਂ।
ਇੱਕ ਫੀਡਬੈਕ ਜਰਪੋਰਟ ਵੀ ਜਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਸਮੀਜਖਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦੱਸੇਗੀ ਜਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਜਵਚਾਰਾਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਦੀ ਪਰਜਕਜਰਆ ਬਾਰੇ ਜਕਿੰਝ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦੱਤੀ ਹੈ।
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ਅਨੁ ਬਿੰਧ: DWP ਅਪਾਹਜਤਾ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ
ਪਜਹਲੀ ਪਰਸਤਾਵਨਾ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਪਰਭਾਜਵਤ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਹੇਠਾਾਂ ਜਦੱਤੇ ਅਪਾਹਜਤਾ ਭੱਜਤਆਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਨ:

-

ਹਾਜ਼ਰੀ ਭੱਤਾ (AA); ਅਤੇ
ਅਪਾਹਜਤਾ ਜੀਵਨ ਭੱਤਾ (DLA)
ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਸੁਤਿੰਤਰ ਭੁ ਗਤਾਨ (PIP).

ਕੌਂਸਲ ਅਪਾਹਜਤਾ ਭੱਜਤਆਾਂ ਦਾ ਪਰਬਧ
ਿੰ ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਾਂ ਭੱਜਤਆਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਪਰਬਿੰਧ ਕਿੰਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਵਭਾਗ (DWP)
ਦੁ ਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਵਅਕਤੀ ਦੇ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਹਾਲਾਤਾਾਂ 'ਤੇ ਜਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ DWP ਭੱਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜਵੱਤੀ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਜਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ
ਹਨ।

ਅਪਾਹਜਤਾ ਜੀਵਨ ਭੱਤਾ
ਲੋ ਕ ਅਪਾਹਜਤਾ ਜੀਵਨ ਭੱਤਾ (DLA) ਦੀ ਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ
ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਸੁਤਿੰਤਰ ਭੁ ਗਤਾਨ (PIP) ਲਈ ਮਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
DLA ਦੋ ਜਹੱਜਸਆਾਂ ਤੋਂ ਬਜਣਆ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ, 'ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਜਹੱਸਾ' ਅਤੇ 'ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਜਹੱਸਾ'। DLA ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਕਸੇ ਜਵਅਕਤੀ ਨੂ ਿੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਜਹੱਸੇ
ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਕਸੇ ਜਵਅਕਤੀ ਨੂ ਿੰ DLA ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂ ਿੰ:



ਕੱਪੜ੍ੇ ਧੋਣ, ਕੱਪੜ੍ੇ ਪਜਹਨਣ, ਭੋਜਨ ਖਾਣ, ਟਾਇਲਟ ਜਾਣ ਜਾਾਂ ਆਪਣੀਆਾਂ ਲੋ ੜ੍ਾਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਵਰਗੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਜਵੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ਿੰ ਜਾਾਂ ਹੋਰਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਖਤਰੇ ਜਵੱਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੱਜਖਆ ਲਈ ਜਨਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ



ਡਾਇਜਲਜਸਸ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਕਸੇ ਜਵਅਕਤੀ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ



ਮੁੱਖ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਜਵਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ

DLA ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਜਹੱਜਸਆਾਂ ਲਈ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦਰਾਾਂ ਉੱਚ, ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਜਨਮਨ ਬੈਂਡਾਾਂ ਜਵਚ ਵਿੰਡੀਆਾਂ ਹੁਿੰਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਜਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਲੋ ੜ੍ਾਾਂ
ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਾਂ ਹਨ।
DLA ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਜਹੱਸੇ

ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦਰ

ਮਦਦ ਦਾ ਲੋ ੜ੍ੀਂਦਾ ਪੱਧਰ

ਜਨਮਨ

£22.65

ਜਦਨ ਜਵਚ ਕੁ ਝ ਮਦਦ ਜਾਾਂ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਜਵਚ
ਮਦਦ

ਮੱਧਮ

£57.30

ਜਦਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਦਦ ਜਾਾਂ ਜਨਰਿੰਤਰ
ਜਨਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋ ੜ੍

ਉੱਚ

£85.60

ਜਦਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੋਹਾਾਂ ਜਵੱਚ ਮਦਦ ਜਾਾਂ ਜਨਗਰਾਨੀ,
ਜਾਾਂ ਉਹ ਗਿੰਭੀਰ ਰੂਪ ਜਵੱਚ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ
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ਇੱਕ ਜਵਅਕਤੀ ਨੂ ਿੰ DLA ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਜਹੱਸਾ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮ ਮਦਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ:



ਤੁ ਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਇਸੇ ਗਿੰਭੀਰ ਬੇਆਰਮੀ ਦੇ ਜਬਨਹ ਾਾਂ ਕੁ ੱਝ ਦੂ ਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ



ਤੁ ਰਨ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬੀਮਾਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ



ਨਜ਼ਰ ਜਵਚ ਪਰਮਾਜਣਤ ਖਰਾਬੀ ਹੈ, ਜਾਾਂ 100% ਅਿੰਨਹਾ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ-ੋ ਘੱਟ 80% ਬਜਹਰਾ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜਕਸੇ ਜਵਅਕਤੀ ਦੀ
ਲੋ ੜ੍ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ



ਗਿੰਭੀਰ ਜਵਹਾਰਕ ਸਮੱਜਸਆਵਾਾਂ ਨਾਲ ਗਿੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਾਨਜਸਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ DLA ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

DLA ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਜਦਆਾਂ ਜਹੱਜਸਆਾਂ ਲਈ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦਰਾਾਂ ਉੱਚ, ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਜਨਮਨ ਬੈਂਡਾਾਂ ਜਵਚ ਵਿੰਡੀਆਾਂ ਹੁਿੰਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਜਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਲੋ ੜ੍ਾਾਂ
ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਾਂ ਹਨ।
ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਜਹੱਸੇ

ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਦਰ

ਉਹਨਾਾਂ ਲਈ ਲੋ ੜ੍ੀਂਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਪੱਧਰ

ਜਨਮਨ

£22.65

ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਾਂ ਜਨਗਰਾਨੀ

ਉੱਚ

£59.75

ਉਹਨਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਤੁ ਰਨ ਜਵਚ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਵਧੇਰੇ ਗਿੰਭੀਰ
ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ

ਹਾਜ਼ਰੀ ਭੱਤਾ
ਇਕ ਜਵਅਕਤੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭੱਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠ ਜਲਖੀਆਾਂ ਗੱਲਾਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁਿੰਦੀਆਾਂ ਹਨ:



ਉਸਨੂ ਿੰ ਸਰੀਰਕ ਅਪਾਹਜਤਾ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਇਿੰਦਰੀ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ, ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਅਿੰਨਹਾਪਣ), ਇੱਕ ਮਾਨਜਸਕ ਅਪਾਹਜਤਾ (ਜਸੱਖਣ ਜਵਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਾਂ
ਸਮੇਤ), ਜਾਾਂ ਦੋਹੇਂ ਹੋਣ
ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਾਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੁਰੱਜਖਆ ਲਈ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਲਈ ਜਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਜਨਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਕਸੇ
ਜਵਅਕਤੀ ਲਈ ਲੋ ੜ੍ੀਂਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤੀ ਗਿੰਭੀਰ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ



ਉਸਨੂ ਿੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਜਨਆਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗਿੰਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਬਮਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ)



ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਿੰਭੀਰ ਰੂਪ ਜਵਚ ਬੀਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਜਨਆਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਜਜਓਣ ਦੀ ਸਿੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੁ ੱਝ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਯਮ ਹਨ।

ਜਕਸੇ ਜਵਅਕਤੀ ਨੂ ਿੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਦ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭੱਤਾ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਜਵਚ ਰਜਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ
ਉਸਦੀ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਜਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਵਅਕਤੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਵਚ ਪੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮਿੰਗ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਜ਼ਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀਆਾਂ ਦਰਾਾਂ ਹੇਠਾਾਂ ਜਦੱਤੀਆਾਂ ਹਨ:
ਦਰ

ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਦਰ

ਉਹਨਾਾਂ ਲਈ ਲੋ ੜ੍ੀਂਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਪੱਧਰ

ਜਨਮਨ

£57.30

ਜਦਨ ਵੇਲੇ ਜਨਰਿੰਤਰ ਮਦਦ ਜਾਾਂ ਜਨਗਰਾਨੀ, ਜਾਾਂ
ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਜਨਗਰਾਨੀ

ਉੱਚ

£85.60

ਜਦਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੋਹਾਾਂ ਵੇਲੇ ਮਦਦ ਜਾਾਂ ਜਨਗਰਾਨੀ,
ਜਾਾਂ ਉਹ ਗਿੰਭੀਰ ਰੂਪ ਜਵੱਚ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ

ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਸੁਤਤ
ਿੰ ਰ ਭੁ ਗਤਾਨ
ਕੋਈ ਜਵਅਕਤੀ ਇਕੁ ਐਜਲਟੀ ਐਕਟ 2010 ਦੇ ਤਜਹਤ ਅਪਿੰਗ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂ ਿੰ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਜਾਾਂ ਮਾਨਜਸਕ ਸਮੱਜਸਆ ਹੈ ਜਜਸ ਜਵਚ ਆਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਾਂ
ਗਤੀਜਵਧੀਆਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉੜ੍ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਵਾਸਤਜਵਕ' ਅਤੇ 'ਲਿੰਬੀ ਜਮਆਦ' ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਰਭਾਵ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਧਾਰਣ ਅਤੇ ਲਿੰਬੀ ਜਮਆਦ ਨੂ ਿੰ ਇਿੰਝ ਪਜਰਭਾਜਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ:
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ਵਾਸਤਜਵਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਾਂ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਇਸ ਜਵਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਪੜ੍ੇ ਪਜਹਨਣ ਵਰਗੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕਿੰਮ ਨੂ ਿੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ
ਵੱਧ ਸਮਾਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
ਲਿੰਬੀ ਜਮਆਦ ਦਾ ਅਰਥ 12 ਮਹੀਨੇ ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਫੇਫੜ੍ੇ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਵਕਸਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਹ ਦੀ ਸਮੱਜਸਆ

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਅਸਜਥਰ ਸਜਥਤੀਆਾਂ, ਗਿੰਭੀਰ ਜਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਅਸਜਥਰ ਸਜਥਤੀਆਾਂ ਲਈ ਕੁ ੱਝ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਯਮ ਹਨ
ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਸੁਤਿੰਤਰ ਭੁ ਗਤਾਨਾਾਂ ਲਈ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਭੱਤੇ ਹੇਠ ਜਦੱਤੇ ਹਨ:
PIP

ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਦਰ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਮਆਰੀ ਭਾਗ

£57.30

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਗ

£85.60

ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਭਾਗ*

£22.65

ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਭਾਗ*

£59.75

*ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਭੱਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜਵੱਤੀ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਜਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ।
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ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ
ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨਾਾਂ ਲਈ ਹੇਠਾਾਂ ਚਾਰ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੂ ਿੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ:
ਜਮਸਟਰ J ਕਿੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਅਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਜਵਚ ਪਰਤੀ ਹਫਤਾ £106.65 ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਤਾ ਜੀਵਨ ਭੱਤੇ ਦੀ £85.60 ਪਰਤੀ
ਹਫਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਕੁ ੱਲ ਆਮਦਨ £192.25 ਪਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਖਰਜਚਆਾਂ ਜਵਚ ਪਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ £180.10 ਰਕਮ
ਪਰਾਪਤ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਜਵੱਚ ਜਮਸਟਰ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਪਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ £12.15 ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਸਟਰ J ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਮਸਟਰ J
ਦੇ ਭੱਜਤਆਾਂ ਜਵਚਕਾਰ ਅਿੰਤਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਸਤਾਵ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜਮਸਟਰ J ਦੀ ਆਮਦਨ £192.25 ਪਰਤੀ ਹਫਤਾ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਉਸਦੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ
ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕੇ £151.80 ਪਰਤੀ ਹਫਤਾ ਰਜਹ ਜਾਣਗੇ ਜਕਉਂਜਕ ਉਸਦੇ ਭੱਤੇ ਜਵਚ ਹੁਣ ਉੱਚ ਦਰ ਦੇ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਪਰਸਤਾਵ ਲਾਗੂ
ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜਮਸਟਰ J ਨੂ ਿੰ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ £40.45 ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੁ ਆਰਾ ਜਮਸਟਰ J ਲਈ ਜਨਰਧਾਰਤ
ਜਨਮਨਤਮ ਆਮਦਨ ਪੱਧਰ £131.75 ਪਰਤੀ ਹਫਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦਾਹਰਨ ਜਵੱਚ, ਜੇਕਰ ਪਰਸਤਾਵ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਤਾਾਂ ਕੌਂਸਲ ਨੂ ਿੰ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ
ਜਮਸਟਰ J ਕੋਲ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ £151.80 ਦੀ ਰਕਮ ਬੱਚ ਜਾਾਂਦੀ।
ਸ਼ਰੀਮਤੀ A ਇੱਕ ਕਿੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਜਵਚ ਪਰਤੀ ਹਫਤਾ £106.65 ਦੀ ਮਦਦ (ਅਪਾਹਜਤਾ ਪਰੀਮੀਅਮ ਸਮੇਤ) ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
£85.60 ਦੀ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਸੁਤਿੰਤਰ ਭੁ ਗਤਾਨ (ਵਾਧੂ) ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕੁ ੱਲ ਆਮਦਨ £192.25 ਪਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਜਵਚ ਉਸਨੂ ਿੰ
£230.10 ਪਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ ਜਮਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਜਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਸਤਾਵ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ
ਸ਼ਰੀਮਤੀ A ਦੀ ਆਮਦਨ £192.25 ਪਰਤੀ ਹਫਤਾ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਉਸਦੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕੇ £201.80 ਪਰਤੀ ਹਫਤਾ ਰਜਹ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਜਕਉਂਜਕ
ਉਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਉਸ ਨੂ ਿੰ ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁ ਆਰਾ ਸ਼ਰੀਮਤੀ A
ਲਈ ਜਨਮਨਤਮ ਆਮਦਨ ਪੱਧਰ £131.75 ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਉਦਾਹਰਨ ਜਵੱਚ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ £192.25 ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਜਮਸਟਰ ਜੇ. ਦੀ ਤੁ ਲਨਾ ਜਵੱਚ,
ਸ਼ਰੀਮਤੀ A ਦੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਯੋਗ ਖਰਜਚਆਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੈ।
ਜਮਸ B ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨਸ਼ੁਦਾ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ ਅਤੇ £163.00 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਜਡਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂ ਿੰ £85.60 ਦੀ ਉੱਚ ਦਰ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭੱਤਾ
ਜਮਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕੁ ੱਲ ਆਮਦਨ £248.60 ਪਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁ ੱਲ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਖਰਚੇ £249.30 ਪਰਤੀ ਹਫਤਾ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਜਵੱਚ ਜਮਸ B
ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਜਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਸਤਾਵ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜਮਸ B ਦੀ ਆਮਦਨ £248.60 ਪਰਤੀ ਹਫਤਾ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ
ਉਸਦੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕੇ £221.00 ਪਰਤੀ ਹਫਤਾ ਰਜਹ ਜਾਣਗੇ। ਜਕਉਂਜਕ ਉਸਦੀ ਕੁ ੱਲ ਆਮਦਨ ਉਸਦੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਖਰਜਚਆਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਉਸਨੂ ਿੰ
ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ £27.60 ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਕਉਂਜਕ ਉਸਦੇ ਭੱਤੇ ਜਵਚ ਉੱਚ ਦਰ ਦਾ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੁ ਆਰਾ
ਜਮਸ B ਲਈ ਜਨਰਧਾਰਤ ਜਨਮਨਤਮ ਆਮਦਨ ਪੱਧਰ £189.00 ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਉਦਾਹਰਨ ਜਵੱਚ ਕੌਂਸਲ ਨੂ ਿੰ ਭੁ ਗਤਾਨ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਮਸ B ਦੀ
ਆਮਦਨ £221.00 ਪਰਤੀ ਹਫਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਮਸਟਰ M ਪੈਨਸ਼ਨਸ਼ੁਦਾ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜਵਅਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ £163.00 ਪਰਤੀ ਹਫਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਹਫਤੇ £85.60 ਦੀ ਉੱਚ ਦਰ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰੀ
ਭੱਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕੁ ੱਲ ਆਮਦਨ £248.60 ਪਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਖਰਚ £237.35 ਪਰਤੀ ਹਫਤਾ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਜਵਚ
ਜਮਸਟਰ M ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਪਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ £11.25 ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਸਤਾਵ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜਮਸਟਰ M ਦੀ ਆਮਦਨ
£248.60 ਪਰਤੀ ਹਫਤਾ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਉਸਦੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕੇ £209.05 ਪਰਤੀ ਹਫਤਾ ਰਜਹ ਜਾਣਗੇ ਜਕਉਂਜਕ ਉਸਦੇ ਭੱਤੇ ਜਵਚ ਹੁਣ ਉੱਚ ਦਰ ਦੇ ਲਾਭ
ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਲਈ, ਹੁਣ ਉਸਨੂ ਿੰ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਹਰ ਹਫਤੇ £39.55 ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੁ ਆਰਾ ਜਮਸਟਰ M ਲਈ
ਜਨਰਧਾਰਤ ਜਨਮਨਤਮ ਆਮਦਨ ਪੱਧਰ £189.00 ਪਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦਾਹਰਨ ਜਵੱਚ ਕੌਂਸਲ ਨੂ ਿੰ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਮਸਟਰ M ਨੂ ਿੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ
£209.05 ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ।
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