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پیپل پلَس دا مقصد ہر او چیز کرنا اے جیڑی اسی کر سکدے آں تاں کہ لوکاں نوں آزادی دے نال اپنے گھراں 
تے معاشریاں دے وچ رہنڑ دے قابل کیتا جائے ۔  اساں لوکاں نوں ترجیح دیندے آں۔ ایہ چیز ساڈے ناں، 

ساڈے اخالقی اصوالں تے ساڈیاں خدمتاں وچ موجود ایہ۔

Independence 
is...

 پیپل پلَس
برمنگھم ڈائریکٹ 

پےمنٹ سپورٹ 
سروس



پیپل پلَس سپورٹ برمنگھم
صالح کاراں تے مشتمل ساڈی مخصوص ٹیم تہاڈی مدد 

دے لئی ایتھے موجود ایہ جیڑی کیئر یعنی دیکھ بھال دی 
ابتدا کرن تے معاملیاں نوں نپٹاونڑ تے ڈائریکٹ پےمنٹ 
فنڈنگ یعنی پیسیاں دے نال خریداری دا انتخاب کرن دے 

وچ تہاڈی مدد کرسکدی اے۔ بندیاں دے نال ُمالقات کر کے 
یا ڈیجیٹل رابطہ کر کے تے تربیتی آپشنز دا اک سلسلہ 
ساڈے کول موجود اے۔ تہانوں جس مدد دی لوڑ ہوئے، 

جس ویلے لوڑ ہوئے تے جس طرح تسی چاہندے او، ایہ 
اینوں حاصل کرن لئی تہاڈی مدد کردی اے۔ 

برمنگھم دے ڈائریکٹ پےمنٹ وصول کرن والیاں لئی ایہ 
مدد موجود اے

خودمختاری اہم اے؛ ساڈا طریقہ لوکاں نوں اختیار دینڑ تے 
مسئلیاں دا حل کڈنڑ تے توجہ دینڑ تے مشتمل اے۔ ایس دا 

مطلب ایہ کہ تسی زیادہ توں زیادہ ڈائریکٹ پےمنٹ فنڈنگ 
حاصل کر سکدے او تے ایہو جئی دیکھ بھال تے مدد لے 

سکدے او جیڑی تہاڈی انفرادی ضرورت دے مطابق بنائی گئی 
ہوئے۔ ساڈے کئی امدادی آپیشنز تہانوں ایس بارے اعتماد دیندے 

ہن کہ تسی اپنڑی ڈائریکٹ پےمنٹ دا انتظام کر سکو تے ایہ 
تہانوں تے /  یا تہاڈے ذاتی مددگار نوں تربیت تک رسائی دیندی 

اے۔ ایس دے وچ تھلے دتیاں ہویاں چیزاں شامل ہن:

ڈائریکٹ پےمنٹس دے بارے معلومات دینڑاں تے تہاڈی   •
دیکھ بھال یعنی کیئر تے سپورٹ دے لئی بجٹ بنانڑ وچ 

تہاڈی مدد کرناں
ایس بارے رہنمائی کہ    کیئر ایجنسی دے کولوں بہترین   •
مدد تے تسلسل نوں کیویں یقینی بنایا جاوے جے تسی 

کسی ایجنسی نوں ورتن دا انتخاب کر دے او
ذاتی کیئر ایسسٹنٹ نوں بھرتی کرن دے متعلق تمام   •

پہلوؤاں دے سلسلے وچ مدد تے اک چنگا آجر بنن لئی 
رہنمائی مہیا کرنا

جامع پے رول سروس تاں جے آجر دے طور تے   •
تہاڈیاں قنونی ذمے واریاں پوریاں کرنا یقینی بنایا جائے۔ 

اسی طریقے نوں آسان بناندے آں تاں جے تہانوں پتہ 
ہوئے کہ تہاڈے ذاتی مددگار نوں کنی ادائیگی کرنی ایہ 

تے ایچ ایم آر سی نوں کنے پیسے دینڑیں ہن
جناں نوں رقم دی انتظامی سپورٹ دے لئی اضافی   •

مدد دی لوڑ ہوئے، اوناں نوں اسی مینیجڈ اکاؤنٹ دی 
پیشکش کردے آں۔ اسی تہاڈے ولوں تہاڈی ڈائریکٹ 

پےمنٹ نوں اپنے کول رکھدے آں، تاں جے تہاڈا سارا 
خرچہ بر وقت ادا کرنا یقینی بنڑایا جائے

پیسیاں دے معاملے دے انتظام بارے، ذاتی مددگاراں   •
دی بھرتی تے اچھا آجر ہونڑ بارے مہارتاں تے مشتمل 

ورک شاپاں دا انعقاد۔ تہاڈی ڈائریکٹ پےمنٹ فنڈنگ دے 
ساریاں پہلوؤاں دے متعلق تہاڈیاں مہارتاں نوں فروغ 

دینڑ وچ مدد دینڑاں۔
تہاڈے تے / یا تہاڈے ذاتی مددگار لئی تسلیم شدہ ہیلتھ اینڈ   •

سوشل کیئر ٹریننگ۔ زیادہ تر لوکاں لئی ایہ مفت اے 
)بندے دے حاالت تے منحصر اے(   

ایمپالئمنٹ سپورٹ سروس
ساڈی ایمپالئمنٹ سپورٹ سروس اوناں نوں مدد دی پیش 

کش کردی اے جناں نوں بندے بھرتی کرن تے اوناں دے 
معاملیاں دا انتظام کرن وچ مشورے دی لوڑ ہوئے ۔ جیویں 

ذاتی مددگار۔ ایس دے وچ نمونہ جاتی کاغذات شامل ہن 
جناں نوں تہاڈیاں خاص لوڑاں دے مطابق ڈھالیا تے ذاتی 
بنایا جا سکدا اے؛ تے نال نال ذاتی کاغذات وی شامل ہن 

مثالً کم دے بارے ذمےواریاں تے مالزمتاں دے معاہدے، 
تاں جے ذاتی مددگار دی مالزمت لئی مدد کیتی جائے۔ 

پےرول سروس
ساڈی پے رول سروس ٹیکس تے نیشنل انشورنس دا حساب 
کر کے،جس دی تہاڈیاں مالزماں دیاں تنخواہاں وچوں کٹنڑ 
دی لوڑ ہوندی ایہ، تہانوں ذہنی اطمینان دی پیش کش کردی 
اے۔ ایہ ایس گل نوں یقینی بناندی ایہ کہ تہاڈے مالزم ٹیکس 

تے نیشنل انشورنس دی ٹھیک سطح دی ادائیگی کرن تے 
تُسی ذاتی مددگار دے بارے اپنڑیاں قنونی ذمے واریاں نوں 

پورا کرو )بشمول ورک پلیس پینشن نوں شروع کرنا(۔ 

مینیجڈ اکاؤنٹ سروس
ساڈی مینیجڈ اکاؤنٹ سروس تہاڈے بجٹ نوں محفوظ 

رکھدی اے تے تہاڈے ولوں مالیاتی لینڑ دینڑ دے سارے 
عمل دی ذمے واری لیندی اے تے ایس دے نال نال ہر قسم 
دیاں مطلوبہ ریٹرناں تے اوناں دی نگرانی دی ذمے وارے 

وی لیندی اے۔

ناگہانی صورت حال دی منصوبہ بندی بارے مدد
ایہ یقینی بنانڑاں ضروری اے کہ جس ویلے غیر متوقع 
چیزاں ہونڑ تے تہاڈے کول بیک اَپ پالن موجود ہوئے۔ 
ایس دے وچ ذاتی مددگار دا بیماری کارن کم توں چھٹی 

کرنا یا تہاڈے حاالت وچ تبدیلی شامل اے۔

 ناگہانی صورت حال دے متعلق منصوبہ بندی 
ساڈے سارے امدادی آپشناں دا حصہ اے۔ ساڈے 
کول اک مخصوص ویب سائٹ وی موجود اے 

جیڑی تہانوں ایہ یقینی بنانڑ دے وچ مدد دیندی اے 
کہ تہانوں جس مدد تے دیکھ بھال دی لوڑ اے، او 

مل سکے۔ مہربانی کرکے ایس ویب سائٹ تے جاؤ: 
https://tinyurl.com/PP-ILSplan

جے تسی آجر بنڑن دا انتخاب کرو تے اسی تہاڈے ذاتی 
مددگاراں لئی ڈی بی ایس بیک گراؤنڈ چیکس حاصل 

کرن دا کم وی کر سکدے آں اتے قنونی طور تے مطلوبہ 
ایمپالئر الئبیلیٹی انشورنس مہیا کرن والیاں بارے رہنمائی 

کر سکدے آں۔ 

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

تہاڈے آپشناں تے اسی تہاڈی مدد کیویں کر سکدے آں، ایس بارے گل بات کرن لئی مہربانی کر کے ساڈے نال رابطہ کرو۔ 
تسی ساڈی ویب سائٹ تے جا کے ہور تفصیلی معلومات وی ویکھ سکدے او
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