دليل النجاة
األمور المالية والديون

األمور المالية والديون
الحساب البنكي
إذا أردت فتح حساب بنكي فستحتاج إلى نموذ َجي هوية.
يمكن أن تكون أشكال الهوية على النحو التالي:
•
•
•
•

شهادة الميالد
رخصة قيادة
جواز سفر
بطاقة الهوية (إذا كنت مواطنا في االتحاد األوروبي)

ستحتاج أيضًا إلى إثبات عنوانك ويجب أن تحمل هذه الوثيقة تاريخ األشهر الثالثة الماضية.
إذا لم يكن لديك إثبات عنوان ألنك مقيم في االتحاد األوروبي ،فقد تكون بطاقة الهوية كافية.
قد يكون لدى مكتب استشارات المواطنين أيضًا مزيدا من اإلرشادات والنصائح حول كيفية فتح حساب مصرفي .يرجى
االطالع على موقع الويب أدناه:

https://www.citizensadvice.org.uk/debt-and-money/banking/getting-a-bank-account/

المنح والدعم المالي
موقع الويب :Turn to us
www.turn2us.org.uk/find-grants
لن يستغرق األمر أكثر من دقائق معدودة لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم أن يقدموا لك يد المساعدة .قد تتمكن من تقديم طلب
دعم من أحد
مباشر إلى المؤسسة الخيرية كما أن هناك بعض المنظمات التي يمكنها تقديم الطلب نيابة عنك .إذا لم تجد أي ٍ
المحترفين ،فيمكنك االتصال بالمكتب المحلي لتقديم المشورة للمواطنين لطلب المساعدة.
www.hertshelp.co.uk
يمكنك االستفادة من خدمة  Herts Helpإذا كنت تعاني من أزمة ما وتحتاج أدوات منزلية أو مالبس أو قسائم طاقة أو
قسائم غذاء .عادة ما تكون هذه الخدمة متاحة فقط إذا كنت تتمتع بمنح الدولة مثل  Universal Creditو  ESAو
 Income Supportو  ،Jobseekers Allowanceإال أنهم عادة ما يتخذون قرارات كل حالة على حدة وقد يستطيعون
تقديم المساعدة حتى لو مازلت حديثا في العمل.
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تعمل خدمة  Herts Helpبالشراكة مع مخططات إعادة التدوير المنزلية والمحالت الخيرية ،لذا فإن األشياء التي قد يتمكنون
من توفيرها لك يمكن أن تكون مستعملة .سيزودونك بتفاصيل عن المنظمات التي يمكنك أن تقدم لها طلبا للحصول على منحة.
سيكون بمقدورهم أيضًا توجيهك إلى المتاجر الخيرية وخطط تدوير األثاث في منطقتك المحلية.

قروض الفائدة /

السلفات:

يمكنك أن تحصل على قروض إذا كنت تتمتع بمنح معينة ،على غرار منحة دعم الدخل " Income Support
 ،"Employmentوإعانة الدعم "  ،" Support Allowanceوإعانة البحث عن عمل " Jobseekers
."allowance
قد تتمكن من الحصول على قرض من  Universal Creditيسمى سلفة الموازنة العامة " Advance Budgeting
 ." Advanceويمكنك تقديم طلب للحصول على هذا القرض عبر الهاتف ولكن شريطة أن تكون قد استلمت Credit
 Universalلمدة  6أشهر على األقل.
يجب أن تكون واض ًحا بشأن المبلغ المتوقع أن تسدده كل شهر إلى السلفة أو القرض وأن تكون متأكدًا من قدرتك على سداد
األقساط.
إذا كنت تعتقد أنه من الممكن أن تواجه مصاعب من أجل سداد األموال ،فيجب عليك دائ ًما البحث عن خيارات بديلة أوالً مثل
المنح والدعم المالي من المنظمات الخيرية.
يمكن الحصول على منح لبدء الدراسة في الكلية أو العمل من مركز العمل الخاص بك ،كما يمكن من خاللها الحصول على
حاجيات أخرى مثل أحذية العمل أو مالبس أو أدوات معينة .ستحتاج إلى التحدث إلى مدرب العمل الخاص بك في مركز
العمل والتحقق مما إذا كنت مؤهالً للحصول على مثل هذه المساعدات.

االتحاد االئتماني
ما هي االتحادات االئتمانية؟
االتحادات االئتمانية هي تعاونيات مالية ينضم إليها األشخاص لتوفير المال بأمان واقتراض األموال بنسب فائدة معقولة .تبقى
نسب فائدة القرض دائما منخفضة حتى يستطيع المنضمون الجدد اكتساب القدرة على التخطيط للنفقات المستقبلية ،والحصول
على خدمات مالية بأسعار معقولة.
لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة www.hertssavers.co.uk
فيما يلي بعض االتحادات االئتمانية المتاحة .يرجى إجراء بعض البحوث عبر اإلنترنت لمنطقتك ألن هذه القائمة ال تتضمن
جميع االتحادات االئتمانية.

Hertfordshire Credit Unions
Stevenage Credit Union Limited – 11 The Hyde, Stevenage, Herts SG2 9SD Tel:
01438 740844 Opening times Monday 9.30am – 12.30pm
Black Squirrel Credit Union Limited – 23 Milton View, Hitchin, Herts, SG4 0QD
Tel: 01462 681691
Herts Saver Credit Union – 40 Town Square, Hatfield, Herts, AL10 0JW Tel: 0208
756 3868
St Albans Credit Union Limited – 135 Hatfield Road, St Albans, AL1 4JX Tel:
01727 859135.
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Dacorum – Suite 1 and 2, 11 The Bridge, Bridge Street, Hemel Hempstead, HP1
1EG Tel: 01442 240250.
Watford Credit Union – 1st Floor, 59 Clarendon Road, Watford, WD17 1LA Tel:
01923 236401.
Borehamwood – Farriers Way Community Centre, Farriers Way, Borehamwood,
Herts, WD6 2TB. Phone or text Emma 07565 533874 or Keely 07565 537552
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