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Tài liŒu này cho s¿ chÌ dÅn cæn bän vŠ:

• Tr® CÃp Thu NhÆp (Income Support), ho¥c Bäo ñäm Thu NhÆp TÓi Thi‹u (Minimum
Income Guarantee) cho nh»ng ngÜ©i trên 60 tu°i, và các tr® cÃp khác quí vÎ có th‹ ÇÜ®c.

• D†n vào m¶t nhà chæm sóc änh hÜªng các tr® cÃp quí vÎ Çã ÇÜ®c nhÜ th‰ nào.
N‰u quí vÎ sÓng ª m¶t nhà chæm sóc, ho¥c ª låi Çó tåm th©i, chúng tôi muÓn ch¡c ch¡n quí vÎ
ÇÜ®c giúp Ç« Çúng, vào Çúng lúc, theo Çúng cách thÙc.
Quí vÎ có th‹ cÛng thÃy tÆp tài liŒu này h»u døng n‰u quí vÎ chæm sóc cho m¶t ngÜ©i nào cÀn
sÓng ª m¶t nhà chæm sóc.
ñiŠu quan tr†ng là quí vÎ ki‹m låi h¶i ÇÒng ÇÎa phÜÖng cûa quí vÎ có th‹ cho quí vÎ nh»ng giúp
Ç« gì; và n¶p xin các tr® cÃp an sinh xã h¶i mà quí vÎ có th‹ có quyŠn hÜªng.
N‰u quí vÎ Çã ÇÜ®c bÃt cÙ tr® cÃp nào, ÇiŠu quan tr†ng nhÃt là cho væn phòng trä tr® cÃp cûa
quí vÎ bi‰t quí vÎ s¡p vào m¶t nhà chæm sóc.
N‰u quí vÎ sÓng ª Tô-Cách-Lan, Sª DÎch Vø Xã H¶i cûa quí vÎ có th‹ ÇÜ®c g†i là Sª Công Tác
Xã H¶i (Social Work Department).

Tr® CÃp Thu NhÆp ho¥c Bäo ñäm Thu NhÆp TÓi Thi‹u cho nh»ng ngÜ©i ÇÜ®c 60
tu°i hay hÖn
•

N‰u quí vÎ ÇÜ®c 16 tu°i hay hÖn và có thu nhÆp thÃp, quí vÎ có th‹ ÇÜ®c Tr® CÃp Thu
NhÆp.

•

Sª DÎch Vø Xã H¶i cûa quí vÎ së xét Ç‰n bÃt cÙ Tr® CÃp Thu NhÆp quí vÎ ÇÜ®c khi h† tính
toán quí vÎ phäi trä tiŠn Çóng là bao nhiêu.

•

TiŠn ti‰t kiŒm có th‹ änh hÜªng liŒu quí vÎ có th‹ ÇÜ®c Tr® CÃp Thu NhÆp không, ho¥c
ÇÜ®c bao nhiêu. TiŠn ti‰t kiŒm có th‹ bao gÒm giá trÎ cæn nhà trÜ§c Çây cûa quí vÎ n‰u viŒc
d†n Çi cûa quí vÎ là vïnh viÍn, nhÜng có các trÜ©ng h®p theo Çó sÓ tiŠn này có th‹ ÇÜ®c bÕ
qua.

•

N‰u viŒc d†n Çi cûa quí vÎ là tåm th©i, các luÆt lŒ thì khác biŒt.

•

N‰u quí vÎ Çã và Çang ÇÜ®c Tr® CÃp Thu NhÆp vào ngày 7 Tháng TÜ 2002, tiŠn trä cûa quí
vÎ có th‹ bÎ änh hÜªng bªi các luÆt lŒ m§i.

ñ‹ có thêm tin tÙc, hãy liên låc væn phòng an sinh xã h¶i cûa quí vÎ ho¥c ÇiŒn thoåi ñÜ©ng Dây
D† HÕi Tr® CÃp (Benefit Enquiry Line) (xem møc Các giúp Ç« khác Ç‹ bi‰t thêm tin tÙc).

Phø CÃp Phøc DÎch (Attendance Allowance) và Phø CÃp Sinh SÓng Tàn TÆt (Disability
Living Allowance) (thành phÀn chæm sóc - care component)

•

Các phø cÃp này thÜ©ng thÜ©ng së ngÜng sau 4 tuÀn n‰u
− quí vÎ vào m¶t nhà chæm sóc do h¶i ÇÒng ÇÎa phÜÖng cûa quí vÎ quän lš ho¥c
− Sª DÎch Vø Xã H¶i giúp v§i chi phí cûa m¶t nhà chæm sóc Ç¶c lÆp

•

N‰u Sª DÎch Vø Xã H¶i Çã không s¡p Ç¥t s¿ chæm sóc cûa quí vÎ tåi m¶t nhà chæm sóc
Ç¶c lÆp, Phø CÃp Phøc DÎch hay Phø CÃp Sinh SÓng Tàn TÆt cûa quí vÎ thÜ©ng thÜ©ng së
ti‰p tøc, cho dù quí vÎ ÇÜ®c Tr® CÃp Thu NhÆp. LuÆt lŒ này ª Tô-Cách-Lan thì khác. Hãy
ki‹m låi v§i væn phòng trä Phø CÃp Phøc DÎch hay Phø CÃp Sinh SÓng Tàn TÆt cûa quí vÎ.

•

N‰u Sª DÎch Vø xã H¶i ngÜng giúp Ç« v§i chi phí cûa m¶t chæm sóc Ç¶c lÆp, hãy báo cho
væn phòng xº lš tr® cÃp cûa quí vÎ bi‰t vì thông thÜ©ng quí vÎ së có th‹ b¡t ÇÀu ÇÜ®c tr®
cÃp lÀn n»a.

Phø CÃp Cûa NgÜ©i Chæm Sóc (Carer’s Allowance)

•

N‰u ngÜ©i nào ÇÜ®c Phø CÃp Cûa NgÜ©i Chæm Sóc Ç‹ trông nom quí vÎ, phø cÃp này së
ngÜng n‰u Phø CÃp Phøc DÎch hay thành phÀn chæm sóc cûa Phø CÃp Sinh SÓng Tàn
TÆt cûa quí vÎ ngÜng.

Tr® CÃp Nhà Cºa và Phø CÃp Thu‰ H¶i ñÒng

•

N‰u quí vÎ vào m¶t nhà chæm sóc vïnh viÍn, thông thÜ©ng quí vÎ không th‹ ÇÜ®c Tr® CÃp
Nhà Cºa hay Tr® CÃp Thu‰ H¶i ñÒng.

•

N‰u quí vÎ ª låi tåm th©i, quí vÎ có th‹ vÅn ÇÜ®c Tr® CÃp Nhà Cºa và Tr® CÃp Thu‰ H¶i
ñÒng cho nhà riêng cûa quí vÎ. Hãy ki‹m låi ÇiŠu này v§i h¶i ÇÒng ÇÎa phÜÖng cûa quí vÎ.

Các giúp Ç« khác

•

ñ‹ bi‰t væn phòng an sinh xã h¶i hay væn phòng Trung tâm ViŒc Làm Thêm gÀn quí vÎ
nhÃt, hãy tìm møc quäng cáo Jobcentre Plus, social security ho¥c Jobcentre trong
phÀn sÓ thÜÖng måi cûa quy‹n niên giám ÇiŒn thoåi. Væn phòng Çó së có th‹ s¡p Ç¥t chÌ
dÅn quí vÎ b¢ng ngôn ng» cûa quí vÎ. NhÜng n‰u quí vÎ ÇiŒn thoåi væn phòng Çó, cú g†i cûa
quí vÎ së ÇÜ®c trä l©i b¢ng ti‰ng Anh.

•

M¶t dÎch vø ÇiŒn thoåi gi» mÆt có s¤n cho nh»ng ngÜ©i bÎ tàn tÆt, nh»ng ngÜ©i Çåi diŒn cûa
h† và ngÜ©i chæm sóc cûa h†. Hãy ÇiŒn thoåi ñÜ©ng Dây D† HÕi Tr® CÃp (Benefit
Enquiry Line, g†i t¡t BEL) sÓ 0800 88 22 00 (cú g†i cûa quí vÎ së ÇÜ®c trä l©i b¢ng ti‰ng
Anh). Nh»ng ngÜ©i có vÃn ÇŠ v§i viŒc nói ho¥c nghe dùng textphone có th‹ quay sÓ 0800
24 33 55.

Quí vÎ có th‹ ÇÜ®c thêm tin tÙc tØ website DWP (B¶ Lao ñ¶ng và HÜu B°ng. ñÎa chÌ là:
www.dwp.gov.uk
Hãy nh§ r¢ng tÆp tài liŒu này là s¿ hÜ§ng dÅn t°ng quát vŠ tr® cÃp và không phäi là m¶t bän
trình bày ÇÀy Çû và có thÄm quyŠn vŠ pháp luÆt. Chúng tôi Çã làm m†i s¿ cÓ g¡ng Ç‹ bäo
Çäm nh»ng tin tÙc trong tÆp tài liŒu này ÇÜ®c chính xác vào ngày ghi trên trang bìa. Tuy nhiên,
nh»ng thay Ç°i vŠ luÆt pháp có th‹ khi‰n cho tÆp tài liŒu này dÀn dÀn trª thành ít chính xác
hÖn.
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