ਿਵੰਡਰਸ਼ ਹੈਲਪ ਟੀਮ
ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ
ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ

ਜੇ ਤੁਸ� ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ 1973 ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਿਕਸੇ
ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ (ਕਾਮਨਵੈਲਥ) ਦੇਸ਼ ਤ� ਯੂਕੇ ਆਏ
ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਸ� 1988 ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤ� ਯੂਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸ� ਤੁਹਾਡੀ
ਕਾ�ਨੀ ਸਿਥਤੀ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸ�
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਿਜਸ ਦੇ ਤੁਸ� ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ।

ਕੌਣ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਤੁਸ� ਮਦਦ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸ� ਯੂਕੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾ�ਨੀ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਉਲਝਣ ਿਵੱਚ ਹੋ ਜਾਂ
ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਨਹ� ਹੋ। ਤੁਹਾ� ਤਾਂ ਵੀ ਮਦਦ ਵੀ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾ� ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਕ�ਿਕ ਤੁਸ�
ਆਪਣੀ ਕਾ�ਨੀ ਸਿਥਤੀ � ਸਾਬਤ ਨਹ� ਕਰ ਸਕੇ ਸੀ। ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ:
• ਤੁਸ� ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ 1973 ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਿਕਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਦੇਸ਼ ਤ� ਯੂਕੇ ਆਏ ਸੀ
• ਤੁਸ� 1988 ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤ� ਯੂਕੇ ਆਏ ਸੀ
• ਕੁਝ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ/ਦੋਹਤੇ-ਦੋਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੁਸ� ਯੂਕੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਕਵ� ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਕਈ ਸਾਲ ਪਿਹਲਾਂ ਯੂਕੇ ਿਵੱਚ ਕਾ�ਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ
ਕਾ�ਨੀ ਹੱਕ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹ� ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਿਵੰਡਰਸ਼ ਹੈਲਪ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ � ਮੁਫ਼ਤ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸ� ਿਕਸ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਿਵੰਡਰਸ਼ ਹੈਲਪ ਟੀਮ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੌ ਕਰੀਆਂ
ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਆਈਆਂ ਹਨ ਿਕ�ਿਕ ਤੁਸ� ਯੂਕੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ � ਸਾਬਤ ਨਹ�
ਕਰ ਸਕੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸ� ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸ� ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸ�:
• ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਿਰਹਾਇਸ਼, ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਿਸੱਿਖਆ, ਬ�ਿਕੰਗ, ਲਾਭ ਜਾਂ ਡ� ਾਇਿਵੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗੁਆਈ ਹੈ
• ਇਮੀਗਰ੍ੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਰਚੇ ਝੱਲੇ ਹਨ
• ਤੁਹਾ� ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਿਨਕਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਜ਼ੰਦਗੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਿਪਆ ਸੀ

ਿਵੰਡਰਸ਼ ਸਕੀਮ ਦੁਆਰਾ ਮਦਦ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ
ਉਦਾਹਰਨਾਂ
ਿ�ਸਟਫਰ
ਿ�ਸਟਫਰ ਦੇ ਿਪਤਾ 1970 ਿਵੱਚ ਗਰ੍ੇਨਾਡਾ ਤ� ਯੂਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਿ�ਸਟਫਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦ�
ਉਹ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਦ� ਤ� ਯੂਕੇ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿ�ਸਟਫਰ ਦੇ ਦੋਵ� ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਿਹਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ
ਗਈ ਸੀ। ਿ�ਸਟਫਰ NHS ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿ�ਸਟਫਰ ਨੇ ਿਬਰ੍ਿਟਸ਼ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵੰਡਰਸ਼
ਸਕੀਮ ਤ� ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਸ� ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ ਯਾਦ ਨਹ� ਸਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਉਹ ਕਦ� ਯੂਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਕੀ
ਸੀ। ਿਵੰਡਰਸ਼ ਸਕੀਮ ਨੇ ਿ�ਸਟੋਫਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ
ਸਕੇ ਿਕ ਉਸ� ਯੂਕੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ � ਸਰਕਾਰੀ ਿਰਕਾਰਡ ਿਮਲੇ ਿਜਸ ਤ� ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਿਕ
ਿ�ਸਟਫਰ ਦੇ ਮਾਪੇ ਯੂਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤ� ਯੂਕੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਿਪਤਾ 1973 ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਇਥੇ ਕੰਮ
ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦੇ ਿਪਤਾ 1 ਜਨਵਰੀ 1973 ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਿ�ਸਟਫਰ � ਿਬਰ੍ਿਟਸ਼ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ।

ਪੈਟਿਰਸ਼ਾ
ਪੈਟਿਰਸ਼ਾ 1963 ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨਾਲ ਜਮਾਇਕਾ ਤ� ਯੂਕੇ ਆਈ ਸੀ ਜਦ� ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਦ� ਤ�
ਯੂਕੇ ਿਵੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹ� ਸੀ ਿਕ ਉਸ� ਯੂਕੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ।
ਪੈਟਿਰਸ਼ਾ ਨੇ ਿਵੰਡਰਸ਼ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਅਰਜ਼ੀ ਿਕਵ� ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ
ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਿਵੱਚ ਉਸਦੀ ਸਿਥਤੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਦੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਭਾਲ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਉਸ � ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਿਵੱਚ ਿਬਰ੍ਿਟਸ਼ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ।

ਸੰਦੀਪ
ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਤ ਤ� ਿਬਰ੍ਟੇਨ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 1970 ਿਵੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਇੱਥੇ ਵਸ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਯੂਕੇ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ। 2008 ਿਵੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ
ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ � ਯੂਕੇ ਿਵੱਚ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਰੱਿਖਆ। ਉਸਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਯੂਕੇ ਆ�ਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ।
ਜਦ� ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਰਿਹਣ ਲਈ ਯੂਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ�
ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦਾ ਿਵਿਜ਼ਟ ਵੀਜ਼ਾ ਿਮਿਲਆ, ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਿਵੰਡਰਸ਼ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ।
ਸੰਦੀਪ � ਯੂਕੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ‘ਅਣਿਮੱਥੇ ਸਮ� ਲਈ ਰਿਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ’ ਿਦੱਤੀ ਗਈ।

ਇਵੋਨ
ਇਵੋਨ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 1966 ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜੋ ਯੂਕੇ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ
ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਵੋਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਤੀ 2008 ਿਵੱਚ ਿਰਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਚਲੇ
ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ � ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਯੂਕੇ ਆ�ਦੀ ਹੈ।
ਜਦ� ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਵੋਨ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲਈ ਯੂਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਿਵੰਡਰਸ਼ ਸਕੀਮ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਯੂਕੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ਕਰਕੇ 'ਿਰਟਰਿਨੰ ਗ ਰੈਜ਼ੀਡ�ਟ ਵੀਜ਼ਾ' ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਇਵੋਨ
ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਯੂਕੇ ਿਵੱਚ ਉਸ � ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਯੂਕੇ ਿਵੱਚ ‘ਸੈਟਲਡ’ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਿਵੰਡਰਸ਼ ਹੈਲਪ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
ਤੁਸ� ਸਾ� ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਉਸ� ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਰਿਤਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਮੀਗਰ੍ੇਸ਼ਨ
ਇਨਫੋਰਸਮ�ਟ � ਨਹ� ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁਫ਼ਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ � ਕਾਲ ਕਰੋ: 0800 678 1925
ਇਸ ਵ�ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ: GOV.UK/WindrushHelpTeam

ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਿਵੰਡਰਸ਼ ਹੈਲਪ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
ਮੁਫ਼ਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ � ਕਾਲ ਕਰੋ: 0800 678 1925
ਇਸ ਵ�ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ: GOV.UK/WindrushHelpTeam
ਤੁਸ� ਸਾ� ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਉਸ� ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਰਿਤਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਮੀਗਰ੍ੇਸ਼ਨ ਇਨਫੋਰਸਮ�ਟ � ਨਹ� ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

