Applying for Section 4 support if you are pregnant

நீங்கள் கர்ப்பமாக இ ந்தால் பிாி
விண்ணப்பிப்ப

4 ஆதர க்காக

எப்ப
Tamil

அக்ேடாபர் 2010
பிாி

4 என்ப , உங்க

ைடய க டத்திற்கான விண்ணப்பம் ம க்கப்பட்

ந்தால் மற் ம்

உங்க ைடய ேமல் ைறயீ கள் ெவற்றியைடயவில்ைல என்றால் உள் ைற அ வலகத்தால்
அளிக்கப்ப ம் ஒ கு கியகால ஆதர ஆகும். உங்களால் ைனட்டட் கிங்டம்-ஐ விட்
உடன யாக ெவளிேயற
யாவிட்டால் மற் ம் மற்றவைகயில் நீங்கள்
இன்றிேயா அல்ல
உண

வாங்க பணமின்றிேயா இ ந்தால் (அதாவ

நீங்கள் கர்ப்பமாக இ க்கும் ேவைளயில் பிாி
எனி

ம், உங்கள

நீங்கள் ைகவிடப்பட்டவராக இ ந்தால்),

4 ஆதரவிற்குத் தகுதி ைடயவராகலாம்.

கர்ப்பத்தின் அ ப்பைடயில் பிாி

ெபா ட் , உள் ைற அ

4 ஆதரவிற்கு விண்ணப்பிப்பதன்

வலகத்திற்கு நீங்கள் கீழ்க்கா

ம் அைனத்

ஆவணங்கைள ம்

ெகா ப்ப அவசியமாகிற .நீங்கள் கீேழ குறிப்பிடப்பட் ள்ள தகவல்கைளத் திரட் யபிறகு
ஸ்காட்லாந் அகதிகள் மன்றத்தில் உள்ள எங்களின் அ வலகத்திற்கு தி ம்ப வர ம். நாங்கள்
உங்க

க்காக பிாி

உங்க

க்குத் ேதைவப்ப ம் ஆவணங்கள்:

1.

உங்க

4 -க்கான நியமனசந்திப்பிற்கு ஏற்பா

ைடய ம த் வாிடமி ந்ேதா (GP) அல்ல

நீங்கள் குைறந்த

ெசய்

த ேவாம்.

ேப காலப் பணிப்ெபண்ணிடமி ந்ேதா

32 வாரங்களாக கர்ப்பமாக இ க்கிறீர்கள் என்பைதக் காண்பிக்கும் ஒ

MATB1 சான்றிதழ். நீங்கள் ேப காலப் பணிப்ெபண் ஒ வைர இன்ன ம் பார்க்கவில்ைல
எனில், நாங்கள் உங்க
2.

நீங்கள்

க்காக ஒ

.ேக-விற்கு வந்ததி

பட் யல் ஒன்

ந்

நியமனசந்திப்பிற்கு ஏற்பா
வசித்

வ ம் அைனத்

.இப்பட் யல் காலவாிைசப்ப , உங்க

ெசய்ேவாம்;
கவாிகளின் எ த்

ைடய மிக சமீபத்திய

லமான
கவாியில்

ஆரம்பித் நீங்கள் தன் தலாக .ேக-வில் வசித்த கவாி வைரயில் வியாபித் இ த்தல்
ேவண் ம் .உங்க டன் தங்கியி ந்த ஆட்களின் ெபயர்கைள ம் ேசர்க்க ம்.
ந்தால்,
நீங்கள் எப்ெபா
அவர்க டன் தங்கியி ந்தீர்கள் என்பைத ம் ஏன் அவர்களால்
உங்க க்கு ேமற்ெகாண் ஆதர தர
யவில்ைல என்பைத ம் கூ கிற க தங்கைள
அவர்களிடமி ந் ெபற் சமர்ப்பிக்க ம் .இ குறிப்பாக உங்களின் விண்ணப்பத்திற்கு
ந்ைதய ஓர் ஆண் ற்காக க்கியமாகும் .உங்களால் இந்த கவாிக்கு விலாசமிட்ட
க தங்கைள ம் அளிக்க
உத ம்;

ம் என்றால், அ

உங்க

ைடய பிாி

4 விண்ணப்பத்திற்கு

3.

நீங்கள்

.ேக-விற்கு வந்த

தல் பணியாற்றிய அைனத்

பட் யல். இதில் நீங்கள் பணிைய

இடங்களின் எ த்

த்தேபாத அளிக்கப்பட்ட சம்பளப்பட்

ப வம் உள்ளிட்டைவ உங்களிடமி ந்தால் அவற்ைறச் ேசர்க்கலாம். நீங்கள்
சட்டவிேராதமாக பணியாற்றியி ந்தால், நீங்கள் இப்ெபா
பட்சத்தில் அ

உங்களின் பிாி

லமான

மற் ம் P45
.ேக-வில்

அப்பணிைய நி த்தி ள்ள

4 விண்ணப்பத்திற்கு எதிாிைடயான பாதிப்ைப

ஏற்ப த்தா .
4.

கைடசி 6 மாதங்க

க்கான வங்கி இ ப் நிைல அறிக்ைக உட்பட,

.ேக-வில் நீங்கள்

ைவத்தி ந்த வங்கிக் கணக்குகளின் விவரங்கள்; மற் ம்
5.

நீங்கள் உங்க
அவாிடமி ந்

ைடய குழந்ைதயின் தகப்பனா டன் இன்ன ம் ெதாடர்பில் இ ந்தால்,
கவாிகள், பணி விவரங்கள் மற் ம் வங்கி இ ப் நிைல அறிக்ைக, மற் ம்

அவரால் உங்க க்கும் உங்க ைடய குழந்ைதக்கும் ஏன் ஆதர
விளக்கும் எ த் ப் ர்வமான அறிக்ைக.

தர

யவில்ைல என்பைத

க்கியம்: நீங்கள் அளிக்கின்ற க தங்கள் ஆங்கிலத்தில் இ க்க ேவண் ம் .எனி

ம்,

உங்க

க்காக க தங்கைள அளிக்கும் நபர் ஆங்கிலத்தில் எ த

யாெதன்றால், நீங்கள்

எங்க

டனான நியமனசந்திப்பிற்கு அவர்கைள அைழத் வ மா

ேயாசைன கூ கிேறாம்,

அவர்கள் உங்க

க்காக க தம் எ

க தத்தில் குறிப்பிட் ள்ள
ஆங்கிலத்தில் எ த

வதற்கு எங்களால் அவர்க

க்கு உதவ

ம்.

கவாிகள் மற் ம் பணியிடங்களின் பட் யல்கைள, உங்களால்

யாவிட்டால், உங்க

ைடய ெசாந்த ெமாழியிேலேய எ தலாம்.

