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ਪੀਪਲਪਲੱਸ (PeoplePlus) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਹ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਰਿੱਚ 
ਆਤਮ-ਰਨਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਰਜਊਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀ ਂਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਮ, ਸਾਡੀ ਲੋਕ-
ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਵੱਚ ਹੈ।

Independence 
is...

ਪੀਪਲਪਲੱਸ ਬਰਵਮੰਘਮ 
ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮਂੈਟ ਸਪੋਰਟ 
ਸਰਵਵਸ (ਬਰਵਮੰਘਮ ਦੀ ਵਸੱਧੇ 
ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ)



ਬਰਵਮੰਘਮ ਵਵੱਚ ਪੀਪਲਪਲੱਸ ਸਪੋਰਟ
ਸਾਡੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰਰਪਤ ਟੀਮ ਉਸ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨੰੂ 
ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਰਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ 
ਰਜਸ ਦੀ ਚੋਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਸੱਧੇ ਭੁਗਤਾਨ ਿਾਲੀ ਫੰਰਡੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ 
ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਪ੍ਰ ਕਾਰ ਦੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਣ ਿਾਲੇ, ਰਡਜੀਟਲ 
ਅਤੇ ਰਸਖਲਾਈ ਰਿਕਲਪ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੇਿਾ 
ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਪਸੰਦ ਰੂਪ ਰਿੱਚ ਰਮਲਦੀ ਹੈ। 

ਬਰਵਮੰਘਮ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮਂੈਟ ਦੇ ਪ੍ਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
ਆਤਮ-ਰਨਰਭਰਤਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ; ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 
ਰਨਪਟਾਰੇ ਿੱਲ ਕਂੇਦਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਸੱਧੇ 
ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਫੰਰਡੰਗ ਨੰੂ ਅਰਧਕਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਰਜਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਆਫ਼ਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ 
ਿੱਖ-ਿੱਖ ਤਰ੍ਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਰਿਕਲਪ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸੱਧੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ 
ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਰਨੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਲਈ ਰਸਖਲਾਈ ਰਦੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਰਸੱਧੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੱਜਟ ਬਣਾਉਣ ਰਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ

 • ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਰਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸੇ ਦੇਖਭਾਲ ਏਜੰਸੀ ਦੀ 
ਿਰਤਂੋ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਖਭਾਲ ਏਜੰਸੀ ਤਂੋ ਰਬਹਤਰੀਨ 
ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰਨਰੰਤਰਤਾ ਰਕਿਂੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ

 • ਰਨੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਹਲੂਆਂ ਰਿੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਿਧੀਆ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ

 • ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਿਆਪਕ ਪੇਅਰੋਲ ਸੇਿਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ 
ਰਕ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਿੱਜਂੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਰਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰ ਰਕਰਰਆ ਨੰੂ ਸਰਲ ਬਣਾਉਦੇਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ 
ਹੋਿੇ ਰਕ ਆਪਣੇ ਰਨੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਨੰੂ ਰਕੰਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਚੱ.
ਐਮੱ.ਆਰ.ਸੀ (HMRC.) ਨੰੂ ਰਕੰਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

 • ਰਜਨ੍ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਿਧੀਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰ ਬੰਰਧਤ ਅਕਾਊਟਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਰਸੱਧੇ ਭੁਗਤਾਨ ਿਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਨੰੂ  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫਂੋ
ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਸਮਂੇ ਰਸਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ

 • ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰ ਬੰਧਨ, ਰਨੱਜੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ  ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਾਲਕ 
ਬਣਨ ਲਈ ਰਨਪੰੁਨਤਾ ਿਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸੱਧੇ ਭੁਗਤਾਨ ਿਾਲੀ 
ਫੰਰਡੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰ ਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਹਲੂਆਂ ਰਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਰਿਕਾਸ 
ਕਰਨਾ।3]

 • ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਨੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਲਈ ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਰਜਕ 
ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾਪ੍ਰ ਾਪਤ ਰਸਖਲਾਈ ਰਜ਼ਆਦਾਤਰ ਰਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 
ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ (ਜੋ ਰਿਅਕਤੀਗਤ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤਤੇ ਰਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ)

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ
ਸਾਡੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾ ਉਨ੍ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 
ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਜਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰ ਬੰਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੰੁਦੀ ਹੈ - ਰਜਿਂੇ ਰਕ ਰਨੱਜੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ। ਇਸ ਰਿੱਚ ਟਂੈਪਲੇਟ 
ਿਾਲੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਰਜਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 
ਢਾਰਲਆ ਅਤੇ ਰਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 
ਰਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਏ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਿੀ ਰਜਿਂੇ ਰਕ ਪੀਏ (ਰਨੱਜੀ ਸਹਾਇਕਾਂ) ਦੀ 
ਭਰਤੀ ਰਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ  ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰਤਆਰ 
ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਪੇਅਰੋਲ ਸੇਵਾ
ਸਾਡੀ ਪੇਅਰੋਲ ਸੇਿਾ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰਂੈਸ, ਰਜਨ੍ਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ 
ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤਂੋ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਰਹਸਾਬ 
ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਿਾ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਦਂੀ ਹੈ ਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਹੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ 
ਇੰਸ਼ੋਰਂੈਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਏ (ਰਨੱਜੀ ਸਹਾਇਕਾਂ) ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਰਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਰਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ 
ਕਰਦੇ ਹੋਿੋ (ਰਜਸ ਰਿੱਚ ਿਰਕਪਲੇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ)। 

ਪ੍ਬੰਵਧਤ ਅਕਾਊਟਂ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਸਾਡੀ ਪ੍ਰ ਬੰਰਧਤ ਅਕਾਊਟਂ ਸੇਿਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਜਟ ਨੰੂ ਸੁਰੱਰਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਦੀ 
ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਰਟਰਨਾਂ ਅਤੇ ਰਨਗਰਾਨੀ ਦੀ ਰਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ 
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫਂੋ ਸਾਰੇ ਰਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀ ਲਂੈਦੀ ਹੈ।

ਅਚਨਚੇਤੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਹਾਇਤਾ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਰਕ ਅਣਰਕਆਸੀ ਗੱਲ ਿਾਪਰਨ 
ਸਮਂੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਕ-ਅੱਪ (ਰਿਕਲਰਪਕ ਸਹਾਇਤਾ) ਯੋਜਨਾ ਤੈਅ ਹੋਿੇ। ਇਸ 
ਰਿੱਚ ਰਨੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਰਬਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਤਂੋ ਛੱੁਟੀ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਹਾਲਾਤ ਰਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 ਅਚਨਚੇਤੀ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਰਿਕਲਪਾਂ 
ਦਾ ਹਹੱਸਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਮਰਰਪਤ ਿੈਬਸਾਈਟ ਿੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਰਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ 
ਲੋੜ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਰਮਲੇ। ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਜਾਓ: 
https://tinyurl.com/PP-ILSplan 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਬਣਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਨੱਜੀ 
ਸਹਾਇਕਾਂ ਲਈ ਡੀ.ਬੀ.ਐਸੱ. (DBS) ਵਪਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਵਕਵਰਆ 
ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੰਪਲੌਇਰ ਲਾਇਵਬਵਲਟੀ 
ਇੰਸ਼ੋਰਂੈਸ ਦੇ ਪ੍ਦਾਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

   0330 123 2815 ilsbirmingham@peopleplus.co.uk  peopleplus.mylifeportal.co.uk

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਵਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਵਕ ਅਸੀ ਂਤੁਹਾਡੀ ਵਕਵਂੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀ ਂਸਾਡੀ 
ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਵਸਤਾਰਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
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