
�વન્ડરશ સહાય ટ�મ

અહ� તમાર� અને તમારા 
પ�રવારની સહાયતા માટે છે



જો તમે અથવા તમારા માતા-�પતા ૧૯૭૩ 
પહેલાં કોઈ પણ કોમનવેલ્થ દેશમાંથી �ુ.કે. 
આવ્યાં હતાં, અથવા તમે ૧૯૮૮ ના અંત 
પહેલાં કોઈ પણ દેશમાંથી �ુ.કે. આવ્યાં હતાં, 
તો અમે તમાર� કા�ૂની �સ્થ�ત બતાવવા માટેના 
દસ્તાવેજો મેળવવામાં તમાર� સહાય કર� 
શક�એ છ�એ. તમે જે વળતર મેળવવા હકદાર 
બનતાં હો તેનો દાવો કરવામાં પણ અમે તમાર� 
મદદ કર� શક�એ છ�એ.



કોને મદદ મળ� શકે છે?

જો તમે �ુ.કે.માં તમાર� કા�ૂની �સ્થ�ત �વશે �ુંઝવણમાં છો અથવા અચો�સ છો, તો તમે સહાય મેળવી 
શકો છો. જો તમાર� કા�ૂની �સ્થ�ત સા�બત નહ� કર� શ�ાં હોવાને કારણે તમારે �ુક્સાન ભોગવ�ું પ�ું 
હોય તો પણ તમે મદદ મેળવી શકો છો. આ લા�ુ પડ ેછે જોઃ

• તમે અથવા તમારા માતા-�પતા ૧૯૭૩ પહેલાં કોઈ પણ કોમનવેલ્થ દેશમાંથી �ુ.કે. આવ્યાં હતાં

• તમે ૧૯૮૮ ના અંત પહેલાં કોઈ પણ દેશમાંથી �ુ.કે. આવ્યાં હતાં

• કેટલાંક પૌત્ર-પૌત્રીઓ અને �નકટનાં કુટ�બીજનો પણ વળતર માટ ેદાવો કર� શકશે.

�ુ.કે.માં રહેવાનો તમારો અ�ધકાર બતાવવા માટે તમે દસ્તાવેજો કેવી 
ર�તે મેળવી શકો છો?

કેટલાક લોકો કે જેઓ વષ� પહેલાં �ુ.કે.માં કાયદેસર સ્થાયી થયા હતા તેમની પાસે અહ� રહેવા અને કામ 
કરવાનો કા�ૂની અ�ધકાર બતાવવા માટનેા દસ્તાવેજો નથી. સરકારની �વન્ડરશ સહાય ટ�મ �વના �ૂલ્યે જ�ર� 
દસ્તાવેજો મેળવવા માટે લોકોને સહાય �ૂર� પાડ ેછે.

તમે શેના માટે વળતરનો દાવો કર� શકો છો?

�વન્ડરશ સહાય ટ�મ લોકોને વળતરનો દાવો કરવામાં પણ મદદ કરે છે. તમે �ુ.કે.માં રહેવાનો તમારો અ�ધકાર 
હોવા�ું સા�બત ન�હ કર� શ�ાં હોવાને કારણે જો તમે નોકર�ઓ અને આરોગ્ય સંભાળ જેવી બાબતો ન 
મેળવી શ�ાં હો, તો તે માટે તમે વળતરનો દાવો કર� શકો. 

તમે વળતરનો દાવો કર� શકો જોઃ

• રોજગાર, રહેઠાણ, આરોગ્ય સંભાળ, �શક્ષણ, બેન્ક સેવા, લાભો અથવા ડ્રાઇ�વ�ગ જેવી બાબતો �ુમાવી 
દ�ધી છે

• અસફળ ઈ�મગ્રેશનની અર�ને કારણે ખચ� થયો હોય

• અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યાં હોય, દેશ�નકાલ કરવામાં કે કાઢ� �ૂકવામાં આવ્યાં હોય, અથવા તમારા 
રો�જ�દા �વન પર અસર પડ� હોય



�વન્ડરશ યોજના દ્વારા જેમને મદદ કરવામાં 
આવી છે તે લોકોનાં ઉદાહરણો 

�ક્રસ્ટોફર
�ક્રસ્ટોફરના �પતા ૧૯૭૦ માં ગ્રેનાડાથી �ુ.કે. આવ્યા હતા. �ક્રસ્ટોફર આઠ વષર્નો હતો ત્યારે તેની માતા 
સાથે �ુ.કે. આવ્યો હતો. ત્યારથી તે �ુ.કે.માં રહે છે. �ક્રસ્ટોફરનાં માતા-�પતા બંને ઘણાં વષ� પહેલાં �ૃત્�ુ 
પામ્યા હતા. �ક્રસ્ટોફર એન.એચ.એસ. (NHS) માટ ેકામ કરે છે. �ક્રસ્ટોફરે �બ્ર�ટશ નાગ�રકતા મેળવવા માટ ે
�વન્ડરશ યોજનાની મદદ માંગી. 

તેને તેનાં માતા-�પતા �વશેની કેટલીક �વગતો યાદ ન હતી, જેમ કે તેઓ �ુ.કે.માં �ારે આવ્યાં હતાં અને 
તેમની �સ્થ�ત �ું હતી. �વન્ડરશ યોજનાએ �ક્રસ્ટોફર અને તેનાં માતા�પતા �વશેની મા�હતી શોધી, જેથી 
તે સા�બત કર� શકે કે તેને �ુ.કે.માં રહેવાની મંજૂર� છે. તેઓને સરકાર� રેકોડ્સર્ મ�ા કે જે દશાર્વે છે કે 
�ક્રસ્ટોફરનાં માતા-�પતા તેઓ આવ્યા ત્યારથી �ુ.કે.માં રહેતા હતા, અને તેના �પતા અહ� ૧૯૭૩ પહેલા કામ 
કરતા હતા. આ દશાર્વે છે કે તેના �પતા ૧ �ન્�ુઆર� ૧૯૭૩ પહેલાં સ્થાયી થયેલા હતા.

�ક્રસ્ટોફરને �બ્ર�ટશ નાગ�રકતા આપવામાં આવી.

પ�ટ્ર�શયા
પ�ટ્ર�શયા જ્યારે પાંચ વષર્ની હતી ત્યારે ૧૯૬૩ માં તેના માતા-�પતા સાથે જમૈકાથી �ુ.કે. આવી હતી. 
ત્યારથી તે �ુ.કે.માં રહે છે. તેની પાસે સા�બત કરવા માટ ેક�ું નહો�ું કે તેને �ુકેમાં રહેવાની મંજૂર� છે.

પ�ટ્ર�શયાએ �વન્ડરશ યોજનાનો સંપક�  કય�. તેઓએ કેવી ર�તે અર� કરવી તે સમ�વ્�ું. તેઓએ તેની 
�સ્થ�ત અને સરકાર� ન�ધોમાં લાંબા �નવાસના �ુરાવા શોધીને તેને મદદ કર�. 

તેને આગળ કોઈ પર�ક્ષણો લેવાની જ�ર �વના મફતમાં �બ્રટ�શ નાગ�રકતા આપવામાં આવી હતી.



સંદ�પ
સંદ�પ ભારતથી �ુ.કે. આવ્યો હતો અને ૨૦ વષર્ની વયે ૧૯૭૦ માં અહ� સ્થાયી થયો હતો. તેણે �ુ.કે.માં 
ધંધો સ્થા�પત કય�. ૨૦૦૮ માં તે પોતાનાં �ૃદ્ધ માતા-�પતાની સંભાળ લેવા ભારત પાછો ગયો. તેણે �ુ.કે.માં 
પોતાનો ધંધો સ�ક્રય રાખ્યો હતો. તેનાં બે બાળકો અને તેમના પ�રવારો હ� અહ� જ રહેતાં હતાં અને તે 
�નય�મતપણે �ુ.કે. આવતો હતો. 

જ્યારે સંદ�પનાં માતા-�પતા�ું ભારતમાં અવસાન થ�ું હ�ું, ત્યારે તે �ુ.કે. માં રહેવા માટ ેપાછો આવવા 
માંગતો હતો. તેને છ મ�હનાના �ુલાકાતી �વઝા મ�ા, અને તેણે આવીને સહાય માટ ે�વન્ડરશ યોજનાનો 
સંપક�  કય�. 

સંદ�પને �ુ.કે. સાથેના મજ�ૂત સંબંધોને કારણે તેને 'રહેવાની અ�ન��ત ર�' આપવામાં આવી હતી.

ઈવોન
ઈવોન ૭૫ વષર્ની છે અને ૧૯૬૬ માં તેના પ�ત સાથે �ુ.કે. આવી હતી. તેમને બે બાળકો છે જેમનો જન્મ 
�ુ.કે.માં થયો હતો અને તેઓ હ� પણ અહ� રહે છે. ઈવોન અને તેના પ�ત ૨૦૦૮ માં �ન�ૃ� થયા અને 
નાઈ�ર�યા જતા ર�ા હતા. તે હ�મેશાં તેના પ�રવારને જોવા �ુ.કે. આવતી હતી.

જ્યારે તેના પ�ત�ું અવસાન થ�ું, ત્યારે ઈવોન તેની �ુત્રી સાથે રહેવા માટ ે�ુ.કે. પાછ� ફરવા માગતી હતી.

�ુ.કે. સાથેનાં તેનાં મજ�ૂત સંબંધોને કારણે �વન્ડરશ યોજનાની ટ�મે ઈવોનને 'પાછા ફર� રહેલ રહેવાસીના 
�વઝા' મેળવવામાં સહાય કર� હતી. હવે �ુ.કે.માં પાછા આવી ગયા પછ� તે �ુ.કે.માં 'સ્થાયી' છે તે સા�બત 
કરવા માટ ેવ�ુ દસ્તાવેજ આપવામાં આવ્યા છે.

વધારે �ણકાર� મેળવવા માટે �વન્ડરશ સહાય ટ�મનો સંપક�  કરો

તમે અમને જે ક�ઈપણ કહેશો તે સંવેદનશીલતા સાથે વતર્વામાં આવશે અને 
તમાર� મા�હતી ઈ�મગ્રેશન એન્ફોસર્મેન્ટને મોકલવામાં આવશે ન�હ. 

મફત હેલ્પલાઈન પર કોલ કરોઃ 0800 678 1925
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વધારે �ણકાર� મેળવવા માટે �વન્ડરશ સહાય ટ�મનો સંપક�  કરો

મફત હેલ્પલાઈન પર કોલ કરોઃ 0800 678 1925
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તમે અમને જે ક�ઈપણ કહેશો તે સંવેદનશીલતા સાથે વતર્વામાં આવશે અને તમાર� મા�હતી 
ઈ�મગ્રેશન એન્ફોસર્મેન્ટને મોકલવામાં આવશે ન�હ.


