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ਤੁਹਾਿੀ ਵਿਗਰੀ ਲਈ ਫੰਵਿੰਗ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਹਿਗਰੀ ਲਈ ਪੜ੍ਹ ਰਿੇ ਿੋ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਹਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੋਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰਜੇ ਦੇ ਯੋਗ ਿੋ 
ਸਕਦੇ ਿੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੰਹਿੰਗ ਲਈ ਉਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਐਪਲੀਕੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਿੋ ਹਜਸ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ 
ਯੂਨੀਵਰਹਸਿੀ ਹਵੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿੇ ਿੋ।

ਵਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ
ਯੂਨੀਵਰਹਸਿੀ ਆੱਫ਼ ਰੀਹਿੰਗ 2022/23 ਅਕਾਦਹਮਕ ਸਾਲ ਹਵੱਚ ਫੱੁਲ-
ਿਾਈਮ, ਅੰਿਰਗ੍ੈਜੁਏਿ ਹਿਗਰੀ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾ ਂਹਵੱਚ ਦਾਖਲ ਿੋਣ ਵਾਲੇ UK ਦੇ 
ਹਵਹਦਆਰਥੀਆ ਂਤੋਂ £9,250 ਦੀ ਹਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਂਦੀ ਿੈ। 

ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਪੂਰੀ ਹਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸਿਿੂੈਂਿ 
ਫਾਇਨਾਸਂ ਅਥਾਰਿੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਸਾਧਨ ਿੈਸਿ ਹਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੋਨ ਲਈ 
ਐਪਲੀਕੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਉਿਨਾ ਂਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਹਸਿੀ ਛੱਿਣ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿੀਂ ਿੈ (ਓਵਰਲੀਫ਼ ਦੇਖੋ)।

ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਿੇ ਕਰਜੇ 
ਹਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੋਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, UK ਦੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਖਰਹਚਆ ਂ
ਹਵਚੱ ਮਦਦ ਲਈ ਸਬਧੰਤ ਸਿਿੂੈਂਿ ਫਾਇਨਾਸਂ ਅਥਾਰਿੀ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 
ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰਜੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੈਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਿੱਕਦਾਰ ਿਨ। 2022/23 
ਹਵੱਚ, ਰੀਹਿੰਗ (ਲੰਿਨ ਹਵੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਿੀਂ ਕਰ ਰਿੇ) ਦੇ ਯੋਗ ਹਵਹਦਆਰਥੀ 
ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਹਪਆ ਂਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਿੇ ਿਨ, ਘੱਿੋਘੱਿ £4,524 ਦੇ (ਗੈਰ-
ਆਮਦਨ- ਦਾ ਮੁਲਾਕਂਣ) ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰਜੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ 
ਿਨ। ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ 'ਤ ੇਹਨਰਭਰ ਕਰਦ ੇਿਏੋ, £9,706 ਤਕੱ ਦਾ ਕੱੁਲ 
ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰਜੇ ਦੀ ਰਕਮ ਉਪਲਬਧ 
ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਿ ਕਰੋ ਹਕ 2022/23 ਅਕਾਦਹਮਕ ਸਾਲ 
ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁਲਾਕਂਣ 2020/21 ਿੈਕਸ ਸਾਲ 'ਤੇ  
ਅਧਾਰਤ ਿੈ।

ਇਿਨਾ ਂਕਰਹਜਆ ਂਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 
ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਿੀ ਛੱਿ ਨਿੀਂ ਹਦੰਦਾ ਅਤੇ £27,295 ਸਲਾਨਾ ਤੋਂ 
ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ। 

ਬੱਹਚਆ ਂਅਤੇ/ਜਾ ਂਬਾਲਗ ਆਸ਼ਹਰਤ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਸਿਿੂੈਂਿ 
ਫਾਇਨਾਸਂ ਅਥਾਰਿੀ ਤੋਂ ਿੋਰ ਸਿਾਇਤਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿ,ੈ ਹਜਵੇਂ 
ਹਕ ਮਾਹਪਆ ਂਦਾ ਲਰਹਨੰਗ ਅਲਾਉਂਸ, ਚਾਈਲਿਕੇਅਰ ਗ੍ਾਿਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗ 
ਆਸ਼ਹਰਤਾ ਂਦੀ ਗ੍ਾਿਂ।

ਪਾਰਿ-ਿਾਈਮ ਵਿਗਰੀ ਪੱਧਰ ਿੇ ਕੋਰਸਾ ਂਿੀ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਿਾਲੇ 
ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਰਵਹਣ ਿੇ ਖਰਵਿਆ ਂਲਈ ਕਰਜੇ ਿੇ ਯੋਗ ਹੁੰਿੇ ਹਨ।

2022/23 ਹਵੱਚ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਿੇ ਰੀਹਿੰਗ (ਲੰਿਨ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਪੜ੍ਹ 
ਰਿੇ) ਦੇ ਯੋਗ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ 
ਅਹਧਕਤਮ ਕਰਜਾ £9,706 ਿੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ 2022/23 ਹਵੱਚ ਘਰ ਰਹਿਣ 
ਵਾਲੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਈ ਅਹਧਕਤਮ 
ਕਰਜਾ £8,171 ਿੋਵੇਗਾ।

ਸਿਿੂੈਂਿ ਫਾਈਨਾਸਂ ਅਥਾਰਿੀਜ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਹਜਆ ਂਬਾਰੇ 
ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਿੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਿ 
(“ਉਪਯੋਗੀ ਸੰਪਰਕ” ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੇਰਵ)ੇ 'ਤੇ ਜਾਓ। 

ਕਰਜੇ ਿੀ ਅਿਾਇਗੀ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਮਾਈ £27,295 ਪ੍ਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿੋਣ 'ਤੇ ਕਰਜੇ ਦੀ 
ਅਦਾਇਗੀ ਿੈਕਸ ਹਸਸਿਮ ਰਾਿੀਂ ਤਨਖਾਿ ਤੋਂ ਹਸੱਧੀ ਕਿੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਦੇ ਗ੍ੈਜੂਏਿ ਿੋਣ ਜਾ ਂਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ 
ਅਪ੍ੈਲ ਹਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਵਹਦਆਰਥੀ £27,295 ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 
ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਦਾ 9% ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਹਵਹਦਆਰਥੀਆ ਂਨੂੰ 
ਐਪਲੀਕੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਲੋਨ ਦੇ ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਿੋਣ ਵਾਲੀ ਹਵਆਜ ਦਰਾ ਂ
ਸਮੇਤ, ਹਕਸੇ ਵੀ ਕਰਜੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਹਨਯਮਾ ਂਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾ ਂਦੀ ਜਾਚਂ 
ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਿੋਰ ਵੇਰਵੇ ਤੁਿਾਿੇ ਸਿਿੂੈਂਿ ਫਾਇਨਾਸਂ ਅਥਾਰਿੀ ਤੋਂ 
ਉਪਲਬਧ ਿੋਣਗੇ।
ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਿ ਕਰ,ੋ 2023/24 ਐਂਿਰੀ ਲਈ ਸੀਮਾ, ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ 
ਹਵੰਿੋ ਅਤੇ ਹਵਆਜ ਸਮੇਤ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਹਸਸਿਮ ਬਦਲਦਾ ਰਿੇਗਾ।  
gov.uk/student-finance 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ 
ਅੱਪ-ਿ-ੂਿੇਿ ਰਿੋ।

2021/22 ਤੋਂ ਬਾਅਿ UK ਵਿੱਿ EU, ਹੋਰ 
EEA ਅਤੇ ਸਵਿਸ ਨਾਗਵਰਕਾ ਂਲਈ ਉੱਿ 
ਵਸੱਵਖਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸੱਵਖਆ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ  
ਕੀ ਪਹੁੰਿ ਹੈ?
EU, ਿੋਰ EEA ਅਤੇ ਸਹਵਸ ਨਾਗਹਰਕਾ ਂਅਤੇ ਉਿਨਾ ਂਦੇ ਪਹਰਵਾਰਕ 
ਮੈਂਬਰਾ ਂਲਈ ਯੋਗਤਾ ਹਨਯਮ ਬਦਲ ਗਏ ਿਨ। 1 ਅਗਸਤ 2021 ਤੋਂ 
ਸ਼ੁਰੂ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸਾ ਂਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਿੂੈਂਿ ਫਾਇਨਾਸਂ ਲਈ ਯੋਗ ਿੋਵੋਗੇ 
ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਿੇ ਕੋਲ ਨਾਗਹਰਕਾ ਂਦੇ ਅਹਧਕਾਰ ਿਨ ( ਜਾ ਂਤੁਸੀਂ ਕਾਮਨ ਿ੍ੈਵਲ 
ਏਰੀਆ ਹਵਵਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਆਇਹਰਸ਼ ਨਾਗਹਰਕ ਿੋ)।

ਸਿਿੂੈਂਿ ਫਾਈਨੈਂ ਸ ਇਗੰਲੈਂਿ ਤੁਿਾਨੂੰ ਅੰਿਰਗਰੈਜੂਏਿ ਹਵੱਤੀ ਸਿਾਇਤਾ ਦੇਣ 
ਲਈ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇਗਾ।

ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ:  
www.gov.uk/guidance/studying-in-the-uk-
guidance-for-eu-students 'ਤੇ ਜਾਓ

2
ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਿ ਕਰੋ, ਇਿ ਿੇਿਾ ਹਪ੍ੰਿ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੀ ਸੀ ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਹਸਿੀ ਜਾ ਂਸਰਕਾਰੀ ਪਾਹਲਸੀ ਹਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 
ਬਦਹਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਹਵੱਤੀ ਸਿਾਇਤਾ ਿੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਿੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਵਾਲ ਿਨ 
studentfunding@reading.ac.uk

http://www.gov.uk/student-finance
https://www.gov.uk/guidance/studying-in-the-uk-guidance-for-eu-students
https://www.gov.uk/guidance/studying-in-the-uk-guidance-for-eu-students


ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
www.reading.ac.uk/money
studentfunding@reading.ac.uk | 0118 378 5555

ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਥੈਰੇਪੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀ
ਨਰਹਸੰਗ, ਹਮਿਵਾਈਫਰੀ ਅਤੇ ਹਜਆਦਾਤਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਸਿਤ 
ਹਵਹਦਆਰਥੀਆ ਂ(ਯੂਨੀਵਰਹਸਿੀ ਆਫ਼ ਰੀਹਿੰਗ ਹਵੱਚ ਸਪੀਚ ਅਤੇ 
ਲੈਂਗੂਏਜ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆ ਂਸਮੇਤ) ਿੁਣ NHS ਬਰਸਰੀ ਪ੍ਾਪਤ 
ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਿਨਾਂ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆ ਂ
ਵਾਗਂ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਲੋਨ ਹਸਸਿਮ ਤੱਕ ਪਿੁੰਚ ਿੈ। ਇਿ ਪੂਰਵ-
ਰਹਜਸਿ੍ੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸਾ ਂ'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆ ਂ'ਤੇ ਲਾਗੂ ਿੁੰਦਾ ਿੈ (ਜੋ ਹਸਿਤ 
ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰੈਗੂਲੇਿਰ ਹਵੱਚੋਂ ਹਕਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਰਹਜਸਿ੍ੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਿਨ)।

ਉਿ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਹਜਨ੍ਾ ਂਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਂਿੀ ਹਿਗਰੀ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿ ਨਰਹਸੰਗ, 
ਹਮਿਵਾਈਫਰੀ ਜਾ ਂਸਿਾਇਕ ਹਸਿਤ ਪੇਸ਼ੇ ਹਵਸ਼ੇ (ਯੂਨੀਵਰਸਹਸਿੀ ਆੱਫ਼ 
ਰੀਹਿੰਗ ਹਵਖੇ ਸਪੀਚ ਐਂਿ ਲੈਂਗੂਏਜ ਥੈਰੇਪੀ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਹਿਗਰੀ ਦੇ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿੇ ਿਨ, ਿੁਣ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਲੋਨ ਹਸਸਿਮ 
ਰਾਿੀਂ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਲੋਨ ਵੀ ਲੈ ਸੱਕਣਗੇ।

ਿਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਨਰਹਸੰਗ, ਹਮਿਵਾਈਫਰੀ ਅਤੇ ਸਿਾਇਕ ਹਸਿਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਰਸਾ ਂ'ਤੇ ਸਾਰੇ 
ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ੀ-ਰਹਜਸਿ੍ੇਸ਼ਨ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਵਾਧੂ ਹਵੱਤੀ 
ਸਿਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਿੈ। ਯੋਗ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਘੱਿੋ-ਘੱਿ £5,000 ਪ੍ਾਪਤ 
ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਹਲਆ ਂਹਵੱਚ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਵਾਧੂ £3,000 ਪ੍ਾਪਤ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ।

ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਹਫਰ ਵੀ ਹਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਕਰਹਜਆ ਂਲਈ 
ਆਪਣੇ ਸਿਿੂੈਂਿ ਫਾਇਨਾਸਂ ਅਥਾਰਿੀ ਫੰਹਿੰਗ ਤੱਕ ਪਿੁੰਚ ਸੱਕਣਗੇ। ਿੋਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹਮਲ ਸਕਦੀ ਿੈ:  
www.gov.uk/government/news/nursing-students-
to-receive-5-000-payment-a-year

NHS ਹਬਜਨਸ ਸਰਹਵਹਸਜ ਅਥਾਰਿੀ ਇਿਨਾ ਂਕੋਰਸਾ ਂਲਈ ਲਾਜਮੀ 
ਕਲੀਹਨਕਲ ਪਲੇਸਮੈਂਿ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਨਰਹਸੰਗ, ਹਮਿਵਾਈਫਰੀ ਅਤੇ 
ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਸਿਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆ ਂ(ਯੂਨੀਵਰਹਸਿੀ ਆਫ਼ ਰੀਹਿੰਗ 
ਹਵੱਚ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆ ਂਸਮੇਤ) ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਿ 
ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।

ਯਗੋ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਹਠੇ ਵਲਵਖਆ ਂਤੱਕ ਪਹੁਿੰਨ ਯਗੋ ਹ ੋਸਕਿ ੇਹਨ:
• ਜੇਕਰ ਉਿਨਾ ਂਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨਰਭਰ ਿਨ ਤਾ ਂਪ੍ਤੀ ਸਾਲ £1,000 ਦੀ ਨਾਨ-

ਰੀਪੈਅਬਲ ਗ੍ਾਿਂ ਿੈ
• ਗੰਭੀਰ ਤੰਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਵੱਚ ਪ੍ਤੀ ਸਾਲ £3,000 ਤੱਕ ਦੀ 

ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਿਾਇਤਾ
• ਅਹਭਆਸ ਪਲੇਸਮੈਂਿ ਹਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਦੋਿਰੀ 

ਹਰਿਾਇਸ਼ ਦੇ ਖਰਹਚਆ ਂਲਈ ਸਿਾਇਤਾ।

ਖਾਸ ਹਨਯਮਾ ਂਬਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ :  
www.nhsbsa.nhs.uk/learning-support-fund/ 
about-learning-support-fund ਤੇ ਜਾਓ
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ਤੁਸੀਂ ਵਕਹੜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ?
ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਹਿਗਰੀ ਲਈ ਪੜ੍ਹ ਰਿੇ ਹਜਆਦਾਤਰ 
UK ਦੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਪੂਰੀ ਹਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨੂੰ ਕਵਰ 
ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੋਨ ਦੇ ਯੋਗ ਿੰੁਦੇ ਿਨ। ਤੁਸੀਂ 
ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ: 
www.gov.uk/student-finance/who-qualifies.
ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਹਚਆ ਂਹਜਵੇਂ ਹਕ ਭੋਜਨ, ਹਰਿਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਹਵੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰਜਾ ਉਪਲਬਧ ਿੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਕੰਨੀ ਰਕਮ  
ਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਿੋ ਉਿ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਿੈ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਹਕੱਥੇ 
ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਿ,ੋ ਅਤੇ ਤੁਿਾਿੀ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਹਕੰਨੀ ਿੈ। ਰੱਖ-ਰੱਖਾਅ 
ਦੇ ਕਰਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰ ਿਰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹਵੱਚ ਹਤੰਨ ਬਰਾਬਰ ਹਕਸ਼ਤਾ ਂਹਵੱਚ 
ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਿੈ। 

ਿੇਬਲ 1 ਿੇਬਲ 1 ਉਿਨਾ ਂਹਵਹਦਆਰਥੀਆ ਂ'ਤੇ ਲਾਗੂ ਿੁੰਦੀ ਿੈ ਜੋ 
ਲੰਿਨ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿੇ ਿਨ ਅਤੇ 2022/23 ਅਕਾਦਹਮਕ 
ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹਪਆ ਂਨਾਲ ਨਿੀਂ ਰਹਿ ਰਿੇ ਿਨ।

ਘਰੇਲੂ ਆਮਿਨ (£) ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ 
ਕਰਜਾ

£25,000 £9,706.00

£30,000 £9,012.00

£35,000 £8,318.00

£42,875 £7,224.00

£50,000 £6,234.00

£62,311 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ £4,524.00

ਿੇਬਲ 2 ਿੇਬਲ 2 ਉਿਨਾ ਂਹਵਹਦਆਰਥੀਆ ਂ'ਤੇ ਲਾਗੂ ਿੁੰਦੀ ਿੈ ਜੋ 
ਲੰਿਨ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿੇ ਿਨ ਅਤੇ 2022/23 ਅਕਾਦਹਮਕ 
ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹਪਆ ਂਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿੇ ਿਨ।

ਘਰੇਲੂ ਆਮਿਨ (£) ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਿਾ ਕਰਜਾ

£25,000 £8,171.00

£30,000 £7,484.00

£35,000 £6,796.00

£42,875 £5,713.00

£50,000 £4,733.00

£58,253 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ £3,597.00

ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਿ ਕਰੋ ਹਕ ਉਿਨਾ ਂਦੇ ਅੰਹਤਮ ਸਾਲ ਹਵੱਚ ਸਾਰੇ 
ਹਵਹਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਲੋਨ ਦੀ ਦਰ ਦੋ ਿੇਬਲ ਹਵੱਚ ਹਦੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕਹੜਆ ਂ 
ਤੋਂ ਘੱਿ ਿਨ।

ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਿ ਕਰੋ, ਇਿ ਿੇਿਾ ਹਪ੍ੰਿ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੀ ਸੀ ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਹਸਿੀ ਜਾ ਂਸਰਕਾਰੀ ਪਾਹਲਸੀ ਹਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 
ਬਦਹਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਹਵੱਤੀ ਸਿਾਇਤਾ ਿੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਿੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਵਾਲ ਿਨ 
studentfunding@reading.ac.uk
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ਆਪਣੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ 
ਕਰਵਜਆ ਂਿਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ
ਤੁਿਾਿੀ ਹਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ 
ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਕਰਜੇ ਹਵੱਚ ਜੋਹੜਆ ਜਾਦਂਾ 
ਿੈ, ਤਾਹਂਕ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤ,ੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੈਕਸ 
ਹਸਸਿਮ ਰਾਿੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕੋ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ £27,295 ਪ੍ਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਮਾ (2022/23 ਲਈ 
ਸੀਮਾ - 2021/22 ਿੀ ਿਰ 'ਤੇ ਵਨਸ਼ਵਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ) ਤੋਂ ਵੱਧ 
ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ 
ਹਦਓਗੇ। ਤੁਿਾਿੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੁਿਾਿੀ ਆਮਦਨ 
ਦਾ 9%  ਿ,ੈ ਿੇਠਾ ਂਹਦੱਤੇ ਿੇਬਲ ਹਵੱਚ ਉਦਾਿਰਨਾ ਂਦੇਖੋ।
30 ਸਾਲਾ ਂਬਾਅਦ ਬਕਾਇਆ ਂਨੂੰ ਛੱਿ ਹਦੱਤਾ ਜਾਦਂਾ ਿੈ

ਿਕੈਸ ਤੋਂ 
ਪਵਹਲਾ ਂਹਰ 
ਸਾਲ ਿੀ 
ਆਮਿਨ

ਿਕੈਸ ਤੋਂ 
ਪਵਹਲਾ ਂ
ਮਹੀਨਾਿਾਰ 
ਆਮਿਨ

ਲਗਭਗ 
ਮਹੀਨਾਿਾਰ ਮੜੁ 

ਅਿਾਇਗੀ 

ਸਾਲਾਨਾ  
ਮੜੁ ਅਿਾਇਗੀ

£27,295 £2,274 £0 £0

£28,000 £2,333 £5 £60

£29,500 £2,458 £16 £192

£31,000 £2,583 £27 £324

£33,000 £2,750 £42 £504

ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਿ ਕਰੋ, 2023/24 ਐਂਿਰੀ ਲਈ ਸੀਮਾ, ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ 
ਹਵੰਿੋ ਅਤੇ ਹਵਆਜ ਸਮੇਤ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਹਸਸਿਮ ਬਦਲਦਾ ਰਿੇਗਾ।  
gov.uk/student-finance 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ 
ਅੱਪ-ਿ-ੂਿੇਿ ਰਿੋ।

ਵਿਆਜ
ਤੁਿਾਿੇ ਕਰਜੇ 'ਤੇ ਹਵਆਜ ਤੁਿਾਿੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਿਾਲਾਤ 'ਤੇ  
ਹਨਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

  ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਦਾਖਲ  
ਿੋਣ ਤੱਕਪੜਾਈ ਦੇ 
ਦੌਰਾਨ

  ਹਵਆਜ ਦਰ: 
ਵਰਿੇਲ ਪ੍ਾਇਸ 
ਇਿੰੈਕਸ +3%

  ਆਮਦਨ: 
£27,295 ਤੋਂ ਘੱਿ

  ਹਵਆਜ ਦਰ: 
ਕੇਿਲ RPI

ਤੁਿਾਿੇ ਕਰਜੇ 'ਤੇ RPI+3% ਦੀ ਅਹਧਕਤਮ ਦਰ 'ਤੇ ਹਵਆਜ ਲਾਗੂ ਿੰੁਦਾ 
ਿੈ। ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ www.slc.co.uk/repayment 'ਤੇ ਹਮਲ  
ਸਕਦੀ ਿੈ

ਤੁਹਾਿੀ ਆਮਿਨ
£32,295

£27,295 
(ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ  
ਸੀਮਾ)

ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਅਿਾਇਗੀ ਕਰਿੇ ਹੋ

9%
£37.50 ਪ੍ਤੀ ਮਹੀਨਾ

£5,000  
ਮੁੜ-ਅਦਾਇਗੀ 
ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ
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ਯੂਨੀਿਰਵਸਿੀ 2022/23 ਤੋਂ ਰੀਵਿੰਗ ਬਰਸਰੀ ਅਤੇ  
ਿਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ
ਰੀਹਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਹਸਿੀ ਿੋਮ, EU ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਿਰੀ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਿੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਸਰੀਆਂ ਅਤੇ  
ਸਕਾਲਰਹਸ਼ਪ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਿੋਰ ਵੇਰਵੇ ਔਨਲਾਈਨ, ਜਾਂ ਉਹਚਤ ਹਵਭਾਗ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ 
ਪਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਨ।

ਯੂਨੀਿਰਵਸਿੀ ਆੱਫ਼ ਰੀਵਿੰਗ ਿਾ ਿੌਰਾ
ਯੂਨੀਵਰਹਸਿੀ ਆੱਫ਼ ਰੀਹਿੰਗ ਅਸਮਰਥਤਾ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ UK ਦੇ 
ਅੱਪਲੀਕੈਂਿ ਲਈ ਪ੍ੀ-ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਰਸਰੀਆ ਂਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਿੈ 
ਹਜਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਅਸਮਰਥਤਾ-ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਹਸਿੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ 
ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਿੁੰਦੀ ਿੈ (ਉਦਾਿਰਣ ਵਜੋਂ, ਇਿ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹਕ ਹਰਿਾਇਸ਼ 
ਜਾ ਂਿੋਰ ਸਿੂਲਤਾ ਂਉਨ੍ਾ ਂਦੀ ਜਰੂਰਤਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਣਗੀਆ ਂਜਾ ਂਅਪੰਗਤਾ 
ਸਲਾਿਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਿਾਫ਼ ਦੇ ਹਕਸ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਹਮਲਣਾ ਿੈ)। ਸਫ਼ਰ ਦੀ 
ਦੂਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਹਵੱਚ ਅਹਧਕਤਮ £300 ਉਪਲਬਧ ਿੈ। 

ਯੂਨੀਵਰਹਸਿੀ ਉਚ ਹਸੱਹਖਆ ਅਤੇ ਕੇਅਰ ਲੀਵਰ ਹਵੱਚ ਘੱਿ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 
ਿੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਹਵੱਚ ਆਹਫਸ ਫਾਰ ਸਿਿੂੈਂਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪਹਰਭਾਹਸ਼ਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ 
UK ਦੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਵ-ਪ੍ਵੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਬਰਸਰੀਆ ਂਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 
ਵੀ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਬਰਸਰੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਿੀ ਦੇ ਹਵਭਾਗੀ ਦੌਰੇ ਦੇ ਹਦਨਾ ਂ
ਅਤੇ/ਜਾ ਂਹਕਸੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਂਇਿੰਰਹਵਊਆ ਂਲਈ 
ਿਾਜਰ ਿੋਣ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਾਗਤ ਹਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਿੈ।

ਿਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਮਿਿ
ਹਵਹਦਆਰਥੀਆ ਂਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਯੂਨੀਵਰਹਸਿੀ 
ਹਵੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਂਉਹਚਤ ਹਵੱਤੀ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰ ਲੈਣ। ਿਾਲਾਹਂਕ, 
ਯੂਨੀਵਰਹਸਿੀ ਉਿਨਾ ਂਹਵਹਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਿਾਇਤਾ ਦੇਣ 
ਲਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਿੈ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਹਵੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾ ਂ
ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਿਾਿੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਮੁੱਖ ਹਵੱਤੀ 
ਸਿਾਇਤਾ ਦੇਣ ਹਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਿੁੰਦੇ ਿਾ,ਂ ਤਾ ਂਹਵਹਦਆਰਥੀ ਹਵੱਤੀ ਸਿਾਇਤਾ 
ਿੀਮ ਕੋਲ ਕਈ ਸਕੀਮਾ ਂਿਨ, ਹਜਸ ਹਵੱਚ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਸਿਾਇਤਾ ਫੰਿ 
ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿ,ੈ ਜੋ ਅਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਿ ਕਾਲ ਜਾ ਂਅਸੰਭਾਵਿਤ 
ਖਰਵਿਆ ਂਵਿੱਿ ਮਿਿ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ। ਇਿਨਾ ਂਫੰਿਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਹਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਈ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਵਹਦਆਰਥੀਆ ਂਤੋਂ ਉਮੀਦ 
ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਹਵੱਤੀ ਸਿਾਇਤਾ ਦੇ ਿੋਰ ਮੌਹਕਆ ਂਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ, 
ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਚਤ ਿੋਵ,ੇ ਤਾ ਂਇਿਨਾ ਂਫੰਿਾ ਂਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਐਪਲੀਕੈਸ਼ਨ 
ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ,ਂ ਆਪਣੀ ਸਿਿੂੈਂਿ ਫਾਇਨਾਸਂ ਅਥੌਰਿੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ 
ਪੂਰਨ ਹਵਧਾਹਨਕ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਐਪਲੀਕੈਸ਼ਨ ਦੇਣ। ਹਜਆਦਾਤਰ ਅਵਾਰਿ 
ਗੈਰ-ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਿਨ। 

ਰੀਵਿੰਗ ਬਰਸਰੀ
ਰੀਹਿੰਗ ਬਰਸਰੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਹਸਿੀ ਫੰਹਿਿ ਅਵਾਰਿ ਿੈ ਜੋ 
ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ  
ਜਾਦਂਾ ਿੈ ਅਤੇ ਪੜਾਈ ਦੇ ਿਰ ਸਾਲ ਨਕਦ ਬਰਸਰੀ ਜਾ ਂਫੀਸ ਹਵੱਚ  
ਛੋਿ ਹਦੰਦਾ ਿੈ। ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਿਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ  
ਹਵਹਦਆਰਥੀਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੂਹਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਿੋਰ  
ਜਾਣਕਾਰੀ www.reading.ac.uk/money 'ਤੇ ਹਮਲ ਸਕਦੀ ਿੈ।

ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ
ਫੱੁਲ-ਿਾਈਮ ਅਤੇ ਪਾਰਿ-ਿਾਈਮ ਅੰਿਰਗਰੈਜੂਏਿ ਅਤ ੇPGCE 
ਹਵਹਦਆਰਥੀਆ ਂਨੂੰ ਇਸ ਫੰਹਿੰਗ ਲਈ ਐਪਲੀਕੈਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ  
ਨਿੀਂ ਿੈ। 

ਇਿ ਉਿਨਾ ਂਯੋਗ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆ ਂਨੂੰ ਆਪ ਿੀ ਸਨਮਾਹਨਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਿਿੂੈਂਿ ਫਾਇਨਾਸਂ ਅਥਾਰਿੀ ਮਤਲਬ-ਿੈਸਿ ਕੀਤੀ 
ਐਪਲੀਕੈਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਯੂਨੀਵਰਹਸਿੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਵੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਸਾਝਂੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਹਦੰਦੇ ਿਨ। 

ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਿ ਕਰੋ ਹਕ ਸਪਾਸਂਰਾ ਂ(ਹਜਵੇਂ ਮਾਤਾ-ਹਪਤਾ/ਸਰਪ੍ਸਤ/
ਸਾਥੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। 

0300 100 0607 (ਇਗੰਲੈਂਿ), 0300 200 4050 (ਵੇਲਜ),  
0300 100 0077 (N. ਆਇਰਲੈਂਿ) ਜਾ ਂ0131 244 5341 
(ਸਕੌਿਲੈਂਿ) ਨੂੰ ਇਿ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਝਂਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਹਦੱਤੀ ਿੈ। ਤੁਿਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਾਿਕ ਸੰਦਰਭ ਜਾ ਂ
ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਸਿਾਇਤਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿੋਵੇਗੀ।

ਉਹ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਜੋ ਰੀਵਿਗੰ ਬਰਸਰੀ ਲਈ ਯਗੋ ਨਹੀਂ ਹਨ
• NHS ਦੁਆਰਾ ਫੰਿ ਕੀਤੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀ
• ਤੀਜੀ ਹਧਰ ਤੋਂ ਸਪਾਸਂਰਹਸ਼ਪ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀ
• ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਹਸੱਧੇ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੋਰਸ ਹਵੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਿਨ 

(ਉਦਾਿਰਨ ਲਈ, ਫਾਊਂਿੇਸ਼ਨ ਹਿਗਰੀ ਜਾ ਂਆਨਰਜ ਹਿਗਰੀ ਦੇ ਅੰਤਮ 
ਸਾਲ ‘ਤੇ HND)

• ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਹਕਸੇ ਿੋਰ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਿੋ ਰਿੇ ਿਨ (ਹਜਸ ਸਾਲ 
ਤਬਾਦਲਾ ਿੋਇਆ ਿੈ)

• ਕੋਈ ਵੀ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਹਜਸ ਤੋਂ ਫੁੱਲ-ਿਾਈਮ UK ਹਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਘੱਿ 
ਫੀਸ ਲਈ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ (ਜੇ ਪਲੇਸਮੈਂਿ ਸਾਲ ਹਵੱਚ ਨਿੀਂ ਿੈ)

• PGCE ਨੂੰ ਛੱਿ ਕੇ-ਪੋਸਿ ਗ੍ੈਜੂਏਿ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਹਵਹਦਆਰਥੀ

• ਪਾਰਿ-ਿਾਈਮ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਫੁੱਲ-ਿਾਈਮ ਬਰਾਬਰ ਦੀ 25 ਪ੍ਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 
ਘੱਿ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿੇ ਿਨ

• ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਜੋ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਦੇ ਭਾਗ 1 ਹਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆ 
ਰਿੇ ਿਨ

• ਉਿ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਹਜਨ੍ਾ ਂਦੀ ਪਹਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਨਰਧਾਰਨ 
ਸਬੰਧਤ ਸਿਿੂੈਂਿ ਫਾਇਨਾਸਂ ਅਥਾਰਿੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲਾਨਾ £27,000 ਤੋਂ 
ਵੱਧ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਿੈ।

6
ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਿ ਕਰੋ, ਇਿ ਿੇਿਾ ਹਪ੍ੰਿ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੀ ਸੀ ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਹਸਿੀ ਜਾ ਂਸਰਕਾਰੀ ਪਾਹਲਸੀ ਹਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 
ਬਦਹਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਹਵੱਤੀ ਸਿਾਇਤਾ ਿੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਿੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਵਾਲ ਿਨ 
studentfunding@reading.ac.uk

http://student.reading.ac.uk/essentials/_money_matters/bursaries-and-awards.aspx


ਿੰਿ ਿੀ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ
ਜੂਨ 2023 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹਵੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿ ੇ2022/23 ਅਕਾਦਹਮਕ ਸਾਲ ਲਈ 
ਬਰਸਰੀ ਦ ੇਅੰਤਮ ਅਲਾਿਮੈਂਿ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਹਬੰਦੂਆ ਂ'ਤੇ 
ਬਰਸਰੀ ਮੁਲਾਕਂਣ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਵਹਦਆਰਥੀ 
ਹਜਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਵਰਹਸਿੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਹਤਮ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨੀ 
ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਿੀਂ ਕਰਵਾਈ ਿ,ੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਸਰੀ ਲਈ ਨਿੀਂ 
ਮੰਹਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਧਆਨ ਹਦਓ ਹਕ ਯੂਨੀਵਰਹਸਿੀ ਪੂਰਵ-
ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲ ਬਰਸਰੀ ਨਿੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਿੇਂ, ਕੀ ਅਤੇ ਕਿੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ
ਔਨਲਾਈਨ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਨਕਦ ਬਰਸਰੀ ਜਾਂ ਫੀਸ ਹਵੱਚ 
ਛੋਿ ( ਤੁਿਾਿੀ ਹਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਹਵੱਚ ਕਮੀ) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹਕਿਾ 
ਜਾਵੇਗਾ; ਹਿਫੌਲਿ ਹਵਕਲਪ ਇੱਕ ਨਕਦ ਬਰਸਰੀ ਿੈ। ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਨੋਿ ਕਰੋ ਹਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਿੋ, ਤਾ ਂਇਿ 
ਗੈਰ-ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਿੈ।

ਯੋਗ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆ ਂਨੂੰ ਨਕਦ ਬਰਸਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੋ ਬਰਾਬਰ 
ਹਕਸ਼ਤਾ ਂਹਵੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਪਹਿਲਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਤਝੜ ਦੇ ਿਰਮ ਹਵੱਚ 
ਿੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬਸੰਤ ਦੇ ਿਰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹਵੱਚ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਵਹਦਆਰਥੀ 
ਹਜਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਹਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗ ਵਜੋਂ ਹਨਰਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹਗਆ 
ਿੈ, ਨੂੰ ਉਿਨਾ ਂਦੀ ਅੰਤਹਰਮ ਭੁਗਤਾਨ ਹਮਤੀ ਬਾਰੇ ਉਿਨਾ ਂਦੇ ਬਰਸਰੀ 
ਇਿੰਾਇਿਲਹਮੰਿ ਪੱਤਰ ਹਵੱਚ ਸੂਹਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਿੀ ਪੁਸ਼ਿੀ 
ਕੀਤੀ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਹਵਚਕਾਰ ਬਦਲ 
ਜਾਦਂੀ ਿੈ ਤਾ ਂਤੁਿਾਿਾ ਇਿੰਾਇਿਲਹਮੰਿ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਫੀਸ ਵਿੱਿ ਛੋਿ ਅਪ੍ੈਲ 2023 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾ ਂਹਜਵੇਂ ਿੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਮਤੀ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਿਾਿੇ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਯੋਗ ਿੋਣ ਦਾ ਮੁਲਾਕਂਣ ਕੀਤਾ ਿ,ੈ ਤੁਿਾਿੇ 
ਹਰਕਾਰਿ ਹਵੱਚ ਅਲਾੱਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਂ
ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਿਿ ਜਾਦਂੇ ਿ,ੋ ਜਾ ਂਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਹਦੱਤੇ ਜਾਦਂੇ ਿ,ੋ ਤਾ ਂਤੁਿਾਨੂੰ 
ਫੀਸ ਹਵੱਚ ਛੋਿ ਨਿੀਂ ਹਮਲੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਅਪ੍ੈਲ 2023 ਹਵੱਚ ਹਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ 
ਲੋਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾ ਂਲਈ ਤੁਿਾਿੀ ਸੋਧੀ ਹਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਸਿਿੂੈਂਿ 
ਫਾਇਨਾਸਂ ਅਥਾਰਿੀ ਨੂੰ ਸੂਹਚਤ ਕਰਾਗਂੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਸਫ਼ਾਹਰਸ਼ 
ਕਰਦੇ ਿਾ ਂਹਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਿੂੈਂਿ ਫਾਇਨਾਸਂ ਅਰਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ 
ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ ਅਹਧਕਤਮ ਹਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੋਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਭੁਗਤਾਨ ਹਸਰਫ਼ ਉਿਨਾ ਂਹਵਹਦਆਰਥੀਆ ਂਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆ ਂਵਜੋਂ ਦਾਖਲ ਿਨ।

ਰੀਹਿੰਗ ਬਰਸਰੀ ਫੰਹਿੰਗ ਦੀ ਰਸੀਦ ਤੁਿਾਨੂੰ ਿੋਰ ਯੂਨੀਵਰਹਸਿੀ ਫੰਿਾਂ ਲਈ 
ਐਪਲੀਕੈਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਾ ਨਿੀਂ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਧਆਨ 
ਹਵੱਚ ਰੱਖੋ ਹਕ ਤੁਿਾਨੂੰ ਪ੍ਾਪਤ ਿੋਣ ਵਾਲੀ ਨਕਦ ਬਰਸਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ 
ਫੰਹਿੰਗ ਐਪਲੀਕੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੀ ਗਣਨਾ ਹਵੱਚ ਆਮਦਨੀ ਵਜੋਂ ਹਲਆ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।

7
ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਨੋਟ ਿਰੋ, ਇਹ ਡੇਟਾ ਕਪਰਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਹੀ ਸੀ ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਕਸਟੀ ਜਾ ਂਸਰਿਾਰੀ ਪਾਕਿਸੀ ਕਵੱਚ ਤਬਦੀਿੀਆ ਂਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 
ਬਦਕਿਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਕਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ ਨਾਿ ਸਿੰਪਰਿ ਿਰੋ ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਈ ਖਾਸ ਸਵਾਿ ਹਨ 
studentfunding@reading.ac.uk
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ਔਨਲਾਈਨ ਯੂਨੀਿਰਵਸਿੀ 
ਲਈ ਪੈਸੇ-ਵਤਆਰ ਰੱਖੋ

ਯੂਨੀਵਰਹਸਿੀ ਆੱਫ਼ ਰੀਹਿੰਗ ਨੇ ਬਲੈਕਬੁਲੀਅਨ, 
ਇੱਕ ਅਵਾਰਿ ਹਵਹਨੰਗ ਹਸੱਹਖਆ ਿੈਕਨੋਲੋਜੀ 
ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਿੈ, ਜੋ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆ ਂ
ਨੂੰ ਹਵੱਤੀ ਹਸੱਹਖਆ ਹਜਸਦੀ ਲੋੜ ਉਿਨਾਂ ਨੂੰ 21ਵੀਂ 
ਸਦੀ ਹਵੱਚ ਸਫ਼ਲ ਿੋਣ ਲਈ ਿੈ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਕੇ 
ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਿੋਰ ਸਮਾਰਿ ਬਣਾਉਣ ਦੇ 
ਹਮਸ਼ਨ 'ਤੇ ਿੈ।
ਇਿ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਿੈ ਅਤੇ ਬਲੈਕਬੁਲੀਅਨ 
ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਿ-ਸਾਈਜ ਔਨਲਾਈਨ 
ਹਵਿੀਓਜ, ਹਦਲਚਸਪ ਗੇਮਾਂ ਅਤੇ ਕਹਵਜਾ ਂਅਤੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀ-
ਅਨੁਕੂਲ ਬਜਿ ਕੈਲਕੁਲੇਿਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 
ਹਨੱਜੀ ਹਵੱਤੀ ਹਸਖਲਾਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਿੈ 
ਹਜਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹਜੱਥੇ ਵੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਹਵਧਾਜਨਕ ਿੋਵੇ ਪਿੰੁਚ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ।

ਇੱਥੇ "ਮਨੀ ਰੈਿੀ ਫਾਰ ਯੂਨੀ" ਮੋਿੀਊਲ ਿਨ ਜੋ ਹਵਹਦਆਰਥੀ 
ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਿਨ ਜੋ ਤੁਿਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਿੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ 
ਮੁੱਖ ਹਵੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਦੰਦੇ ਿਨ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ 
ਆਪਣੀ ਹਸੱਖਣ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਲੌਗ ਇਨ 
ਕਰ:ੋ www.moneyreadyforuni.com

ਇਿੰਾਇਿਲਵਮੰਿ ਿੇਬਲਾਂ
ਇਗੰਲੈਂਿ, ਵੇਲਜ, ਸਕਾਿਲੈਂਿ, ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਿ ਤੋਂ 1,2,3,4 ਸਾਲਾ ਂ
ਦੀ ਪੜਾਈ ਲਈ 2022/23 ਹਵੱਚ ਦਾਖਲ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਫੁੱਲ-ਿਾਈਮ 
ਅੰਿਰਗਰੈਜੂਏਿ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਇੰਿਾਇਿਲਹਮੰਿ। ਹਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਨੋਿ ਕਰੋ ਹਕ EU ਦੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਿਿੂੈਂਿ ਫਾਇਨਾਂਸ EU 
ਅਥਾਰਿੀ ਦੁਆਰਾ ਫੰਹਿੰਗ ਲਈ ਯੋਗ ਮੁਲਾਕਂਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 
ਪਲੇਸਮੈਂਿ ਸਾਲਾ ਂਹਵੱਚ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਨਕਦ ਬਰਸਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਿੱਕ ਪ੍ਾਪਤ 
ਕਰਨਗੇ।

ਘਰੇਲੂ ਆਮਿਨ ਨਕਿ ਬਰਸਰੀ ਜਾ ਂਫੀਸ ਵਿਿ ਛੋਿ
£0 – £27,000 £1,100

ਇਗੰਲੈਂਿ, ਵੇਲਜ, ਸਕਾਿਲੈਂਿ, ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਿ ਤੋਂ 1,2,3,4 ਸਾਲਾ ਂਦੀ 
ਪੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2022/23 ਹਵੱਚ ਦਾਖਲ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਿ-ਿਾਈਮ 
ਅੰਿਰਗਰੈਜੂਏਿ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਇੰਿਾਇਿਲਹਮੰਿ। ਹਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਨੋਿ ਕਰੋ ਹਕ EU ਦੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਿਿੂੈਂਿ ਫਾਇਨਾਸਂ EU 
ਅਥਾਰਿੀ ਦੁਆਰਾ ਫੰਹਿਗੰ ਲਈ ਯਗੋ ਮੁਲਾਕਂਣ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਿੈ।

ਘਰੇਲੂ ਆਮਿਨ ਨਕਿ ਬਰਸਰੀ ਜਾ ਂਫੀਸ ਵਿਿ ਛੋਿ 
 (ਪ੍ੋ ਰਾਿਾ)

£0 – £27,000 £1,100

ਇਗੰਲੈਂਿ, ਵੇਲਜ, ਸਕਾਿਲੈਂਿ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਿ ਤੋਂ 2022/23 
ਹਵੱਚ ਪੜਾਈ ਦੇ ਸਾਲ 1 ਲਈ ਦਾਖਲ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਫੁੱਲ-ਿਾਈਮ PGCE 
ਵਿਵਿਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਅਹਧਕਾਰ। ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਿ ਕਰੋ ਹਕ ਘਰੇਲੂ 
ਆਮਦਨ ਹਵੱਚ TA ਹਸਖਲਾਈ ਬਰਸਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿੁੰਦੀ ਿੈ।

ਘਰੇਲੂ ਆਮਿਨ ਫੀਸ ਿੀ ਛੋਿ
£0 – £27,000 £550

ਫਾਊਂਿੇਸ਼ਨ ਵਿਗਰੀ ਿੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਅਵਧਕਾਰ ਇੰਗਲੈਂਿ, 
ਵੇਲਜ, ਸਕਾਿਲੈਂਿ, ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਿ ਤੋਂ BA ਹਚਲਿਰਨਸ ਿਵੈਲਪਮੈਂਿ 
ਐਂਿ ਲਰਹਨੰਗ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਜਾਂ ਅਰਲੀ ਈਅਰਜ ਲਰਹਨੰਗ ਹਵਚੱ ਫਾਊਂਿੇਸ਼ਨ 
ਹਿਗਰੀ 2022/23 ਹਵੱਚ ਦਾਖਲ ਿੋ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਿ 
ਕਰੋ ਹਕ ਇਿਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਛੋਿ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਿੋਰ ਹਵੱਤੀ ਅਵਾਰਿ ਦੇ 
ਯੋਗ ਨਿੀਂ ਿਨ।

ਪੜਾਈ ਿਾ ਸਾਲ ਫੀਸ ਿੀ ਛੋਿ
1 50%
2 50%

ਪੜਾਈ ਦੇ ਸਾਲ 1, 2, 3 ਅਤੇ 4 ਲਈ 2022/23 ਵਿੱਿ ਦਾਖਲ ਿੋਣ 
ਵਾਲੇ ਇਗੰਲੈਂਿ ਤੋਂ ਦੇਖਭਾਲ ਤਜਰਬਾ ਅਤ ੇਦੂਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆ ਂ
ਲਈ ਵਾਧੂ ਿੱਕ। ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਿ ਕਰੋ ਹਕ ਇਿ ਰੀਹਿੰਗ ਬਰਸਰੀ ਤੋਂ 
ਇਲਾਵਾ ਿੈ।

ਪੜਾਈ ਿਾ ਸਾਲ ਨਕਿ ਬਰਸਰੀ
1, 2, 3 ਅਤੇ 4 £1,000

ਯੂਨੀਿਰਵਸਿੀ ਲਈ ਪੈਸਾ-ਵਤਆਰ ਹੈ

ਯੂਨੀਵਰਹਸਿੀ ਦੀ ਹਤਆਰੀ ਮਾਹਪਆ ਂਦੀ

ਕਰਜੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ 
ਅਨੁਮਾਨਕ

ਬਜਿ ਕੈਲਕੁਲੇਿਰ

ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਿ ਕਰੋ, ਇਿ ਿੇਿਾ ਹਪ੍ੰਿ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੀ ਸੀ ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਹਸਿੀ ਜਾ ਂਸਰਕਾਰੀ ਪਾਹਲਸੀ ਹਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 
ਬਦਹਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਹਵੱਤੀ ਸਿਾਇਤਾ ਿੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਿੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਵਾਲ ਿਨ 
studentfunding@reading.ac.uk
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ਰਵਹਣ ਿੇ ਖਰਿੇ ਅਤੇ ਬਜਿ 
ਰਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੁਿਾਿੀ ਹਿਗਰੀ ਲਈ ਬਜਿ ਦਾ ਇਕੱ 
ਮਿਤੱਵਪੂਰਨ ਹਿਸੱਾ ਿਨ; ਹਬੱਲਾ ਂਸਮੇਤ, ਯਨੂੀਵਰਹਸਿੀ 
ਸਵ-ੈਕੇਿਰਿ ਹਰਿਾਇਸ਼ ਹਵੱਚ ਇੱਕ ਸਿੈਂਿਰਿ ਤੋਂ ਪ੍ੀਮੀਅਮ 
ਐਨ-ਸੂਿ ਹਸੰਗਲ ਰੂਮ ਲਈ ਿਰ ਿਫ਼ਤੇ ਹਰਿਾਇਸ਼ ਦੀ 
ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ £137.55–£193.06 ਿੈ। ਇਿ 
2022/23 ਅਕਾਦਹਮਕ ਸਾਲ ਲਈ ਲਗਭਗ  
£5,502–£7,722.40 ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਿ*ੈ।
ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਿ ਕਰੋ ਹਕ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰਜਾ ਤਿੁਾਿੀ ਸਮੱੁਚੀ ਰਹਿਣ-
ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤਾਂ ਹਵੱਚ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਿੈ। ਕਰਜਾ ਤੁਹਾਿੀ ਪੂਰੀ 
ਵਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਰਵਹਣ ਿੇ ਖਰਵਿਆ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ।

ਸਾਿਾ ਿਰਮ ਹਰਿਾਇਸ਼ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ 40 ਿਫ਼ਹਤਆ ਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ 
ਸਾਰੀਆ ਂਹਤੰਨ ਸ਼ਰਤਾ ਂਅਤੇ ਹਰਿਸਮਸ ਅਤੇ ਈਸਿਰ ਦੀ ਛੱੁਿੀਆ ਂਨੂੰ ਕਵਰ 
ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਿੈ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਛੱੁਿੀਆ ਂਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ 
ਨੂੰ ਿਿਾਏ ਹਬਨਾਂ ਿਾਲਾਂ ਹਵੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਸਾਿੀ ਹਰਿਾਇਸ਼ ਦੇ ਿਾਲਾ ਂ
ਹਵੱਚ ਜਾ ਂਰੀਹਿੰਗ ਹਵੱਚ ਹਨੱਜੀ ਹਰਿਾਇਸ਼ ਹਵੱਚ ਹਰਿਾਇਸ਼ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਾਰੇ 
ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ: 
www.reading.ac.uk/accommodation ਜਾਓ

ਤੁਿਾਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਬਜਿ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਰਸ 
ਸਮੱਗਰੀ ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਹਕਤਾਬਾ,ਂ ਥੀਏਿਰ ਹਵਹਜਿ ਜਾ ਂਕਲਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 
ਲਈ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤਾ ਂਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਿਾਿੇ ਕੋਰਸ, ਰੁਚੀਆ ਂਅਤੇ 
ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਦੀ 
ਲਾਗਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿੁੰਦੀ ਿੈ।

ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੈਸ਼ਨ ਗਾਈਿ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ 
ਿਫ਼ਤੇ ਹਵੱਚ £136 ਖਰਚ ਿੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿ,ੋ ਜੋ ਹਕ 
ਪੂਰੇ ਅਕਾਦਹਮਕ ਸਾਲ ਹਵੱਚ ਹਮਲ ਕੇ £5,440 ਬਣਦਾ ਿ।ੈ 

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜਿ ਿੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਿੇਲੇ ਹੇਠਾ ਂਵਿੱਤੇ ਪਵਹਲੂਆ ਂ
ਨੂੰ ਵਧਆਨ ਵਿੱਿ ਰੱਖਣ ਿੀ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਿੇ ਹਾ:ਂ

ਆਈਿਮ ਪ੍ਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਿੀ ਲਾਗਤ 
 (ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਆਧਾਵਰਤ)

ਵਰਹਾਇਸ਼ ਹਰਿਾਇਸ਼ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਪਸ ਹਵੱਚ ਵਖੱ-ਵਖੱ ਿੰੁਦੀ 
ਿ,ੈ ਪਰ ਸਿੈਂਿਰਿ ਤੋਂ ਪ੍ੀਮੀਅਮ-ਸੂਿ ਹਸੰਗਲ ਰੂਮ ਲਈ 

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵ-ੈਕੇਿਰਿ ਹਰਿਾਇਸ਼ ਿਾਲਾ ਂਦੀ ਲਾਗਤ 
ਲਗਭਗ £137.55–£193.06 ਤੋਂ ਸ਼ਰੂੁ ਿੰੁਦੀ ਿੈ। ਹਨਜੱੀ 
ਹਰਿਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 12 ਮਿੀਹਨਆ ਂਦੀ ਹਮਆਦ 

ਲਈ ਕੀਮਤਾ ਂਵਖੱ-ਵਖੱ ਿੋਣਗੀਆ।ਂ

ਭੋਜਨ ਅਤੇ 
ਘਰੇਲੂ ਵਬੱਲ

£50, ਇੱਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿੋ ਸਕਦੀਆ ਂਿਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 
ਸਵੈ-ਕੇਿਰਿ ਜਾ ਂਕੇਿਰਿ ਿਾਲ ਹਵੱਚ ਿੋ। 

ਘਰ ਹਵੱਚ ਸਾਦਾ ਭੋਜਨ ਹਤਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ 
ਬਚਤ ਿੁੰਦੀ ਿੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ 

ਬਾਿਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਿਾਿੇ ਿਫਤਾਵਾਰੀ ਭਜੋਨ ਦੇ 
ਖਰਚ ੇਵਧਣਗੇ।

ਮਬੋਾਈਲ ਫੋ਼ਨ 
ਅਤੇ ਇਿੰਰਨੱੈਿ 
ਕਨੈਕਿੀਵਿਿੀ

£8
ਿਾਈ-ਸਪੀਿ wifi ਯਨੂੀਵਰਹਸਿੀ ਿਾਲਾ ਂਦੀ ਲਾਗਤ 

ਹਵਚੱ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ।

ਯਾਤਰਾ £15
ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਚੱਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ 
ਸੀਮਾਬਧੱ ਜਾ ਂਸਲਾਨਾ ਬਸੱ ਪਾਸ ਲੈਣਾ ਿੈ। ਯਾਤਰਾ ਲਈ, 

ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਇੱਕ 16-25 ਰੇਲਕਾਰਿ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ 
ਿਨ ਹਜਸ ‘ਤੇ ਆਮ ਰੇਲ ਹਕਰਾਏ ਦਾ ਇਕ-ਹਤਿਾਈ 

ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਿੈ।

ਵਕਤਾਬਾ ਂਅਤੇ 
ਸਿੇਸ਼ਨਰੀ

£13
ਕੋਈ ਵੀ ਹਕਤਾਬਾ ਂਜਾ ਂਪ੍ਕਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਂ
ਿਮੇਸ਼ਾ ਂਲਾਇਬ੍ੇਰੀ ਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰੋ - ਸਾਿੇ ਕੋਲ ਕਈ 

ਕੈਿਾਲਾਗ ਿਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਿ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਜ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ ਹਕ ਹਕਿੜੀਆ ਂਹਕਤਾਬਾ,ਂ DVD ਅਤ ੇਿੋਰ 

ਸਮੱਗਰੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਿਾ।ਂ

ਮਨੋਰੰਜਨ £32
ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਿਰੇਕ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਦੇ 

ਹਵਚਕਾਰ ਹਵਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੁੰਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹਕ 
ਯੂਨੀਵਰਹਸਿੀ ਹਵੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਮਾਹਜਕ ਜੀਵਨ 
ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹਸਿਤਮੰਦ ਿੁੰਦਾ ਿ,ੈ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾ ਂ
ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਮਿੱਤਵਪੂਰਨ ਿੈ। ਯੂਨੀਵਰਹਸਿੀ 

ਹਵੱਚ ਆਪਣੇ ਹਵੱਤ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧਨ ਹਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਿੈ ਇਸ 
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਿ ਲਈ ਬਲੈਕਬੁਲੀਅਨ ‘ਤੇ 

ਲਾੱਗ ਆੱਨ ਕਰੋ www.blackbullion.com

ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ  
ਵਨੱਜੀ ਿੇਖਭਾਲ

£18

ਕੁੱਲ ਪਤ੍ੀ ਿਫ਼ਤਾ ਹਰਿਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਛਿੱ ਕੇ   
£136

*  ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਿ ਕਰੋ ਹਕ ਇਿ ਰਕਮਾ ਂ2022/23 ਅਕਾਦਹਮਕ ਸਾਲ 
ਲਈ 40 ਿਫ਼ਹਤਆਂ ਦੀ ਹਰਿਾਇਸ਼ੀ ਹਮਆਦ 'ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹਵਅਕਤੀ 
'ਤੇ ਆਧਾਹਰਤ ਿਨ।

9
ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਨੋਟ ਿਰੋ, ਇਹ ਡੇਟਾ ਕਪਰਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਹੀ ਸੀ ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਕਸਟੀ ਜਾ ਂਸਰਿਾਰੀ ਪਾਕਿਸੀ ਕਵੱਚ ਤਬਦੀਿੀਆ ਂਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 
ਬਦਕਿਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਕਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ ਨਾਿ ਸਿੰਪਰਿ ਿਰੋ ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਈ ਖਾਸ ਸਵਾਿ ਹਨ 
studentfunding@reading.ac.uk

http://www.reading.ac.uk/life/accommodation-costs.aspx
http://www.blackbullion.com


ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਿ ਕਰੋ, ਇਿ ਿੇਿਾ ਹਪ੍ੰਿ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੀ ਸੀ ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਹਸਿੀ ਜਾ ਂਸਰਕਾਰੀ ਪਾਹਲਸੀ ਹਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 
ਬਦਹਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਹਵੱਤੀ ਸਿਾਇਤਾ ਿੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਿੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਵਾਲ ਿਨ 
studentfunding@reading.ac.uk

10

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਵਿਤੱੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੁਛੇੱ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸਿਾਲ
ਘਰੇਲੂ ਆਮਿਨ ਿਾ ਮੁਲਾਕਂਣ
SFE ਮੇਰੀ ਘਰੇਲੂ ਆਮਿਨ ਿਾ ਮੁਲਾਕਂਣ ਵਕਹੜੇ ਿੈਕਸ ਸਾਲ ਵਿੱਿ ਹੋਿੇਗਾ?
ਸਤੰਬਰ 2022 ਹਵੱਚ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆ ਂ
ਲਈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਰੈਲ 2021 ਹਵੱਚ ਖਤਮ ਿੋਏ ਿੈਕਸ ਸਾਲ 
ਹਵੱਚ ਤੁਿਾਿਾ ਮੁਲਾਕਂਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਿੂੈਂਿ ਫਾਇਨਾਸਂ ਇਸ ਨੂੰ 
"ਪਹਿਲਾ"ਂ ਿੈਕਸ ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਿੈ। 

ਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾ ਂਨੂੰ ਵਧਆਨ ਵਿੱਿ ਰੱਵਖਆ ਜਾਿਂਾ ਹੈ ਜਿੋਂ ਸਿਿੂੈਂਿ 
ਫਾਇਨਾਸਂ ਪਵਰਿਾਰ ਿੀ ਆਮਿਨ ਿਾ ਮੁਲਾਕਂਣ ਕਰਿਾ ਹੈ?
ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਹਵੱਚ, ਸਿਿੂੈਂਿ ਫਾਇਨਾਸਂ ਕੁੱਲ ਿੈਕਸਯੋਗ 
ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਹਧਆਨ ਹਵੱਚ ਰੱਖੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮਾਤਾ-ਹਪਤਾ ਨੂੰ ਹਮਲਣ ਵਾਲੀ 
ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਿੈਕਸਯੋਗ ਿੈ ਤਾ,ਂ ਿਾ,ਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਰੂਪ 
ਹਵੱਚ (ਉਸੇ ਤਰ੍ਾ ਂਤਨਖਾਿ ਜਾ ਂਹਕਸੇ ਿੋਰ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਰੂਪ ਹਵੱਚ) 
ਮੰਹਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਹਵੱਚ, ਸਿਿੂੈਂਿ ਫਾਇਨਾਸਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ 
ਿੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਮਾਪੇ ਚਾਿੁੰਦੇ ਿਨ ਹਕ ਉਿ ਇਿਨਾ ਂਲਈ ਆਪਣੀ ਘੋਹਸ਼ਤ 
ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਵਰੱੁਧ ਕਿੌਤੀਆਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਿੰੁਦੇ ਿਨ। 
ਕੁਝ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਗਦਾਨ ਜੋ ਿੈਕਸ ਰਾਿਤ ਨੂੰ ਆਕਰਹਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਨੂੰ 
ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਤੋਂ ਛੋਿ ਹਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਆਪਣੀ 
ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹਸੱਧੇ ਸਿਿੂੈਂਿ ਫਾਇਨਾਸਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ  
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।

ਕੀ AVCs ਅਤੇ ਅਵਧਆਪਕ ਪੈਨਸ਼ਨਾ ਂਨੂੰ  
ਿੈਕਸਯੋਗ ਆਮਿਨ ਵਿੱਿ ਵਗਵਣਆ ਜਾਿਂਾ ਹੈ?
ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਿ ਹਸਰਫ਼ ਆਮਦਨੀ ਵਜੋਂ ਹਗਣਦੇ ਿਨ 
ਜੇਕਰ ਿੈਕਸਯੋਗ ਿੈ (ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ)। ਸਿਿੂੈਂਿ ਫਾਇਨਾਂਸ ਨੂੰ AVC 
ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਿੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਮਾਪੇ ਚਾਿੰੁਦੇ 
ਿਨ ਹਕ ਉਿ ਇਿਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਘੋਹਸ਼ਤ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਵਰੱੁਧ ਕਿੌਤੀਆ ਂ
ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਿੰੁਦੇ ਿਨ।

ਜੇਕਰ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਤਲਾਕਸ਼ੁਿਾ ਜਾ ਂਿੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾ ਂਵਕਸਿੀ 
ਆਮਿਨ ਨੂੰ ਵਧਆਨ ਵਿੱਿ ਰੱਵਖਆ ਜਾਿਂਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਮਾਤਾ-ਹਪਤਾ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਜਾ ਂਵੱਖ ਿੋ ਗਏ ਿਨ, ਤਾ ਂਸਿਿੂੈਂਿ ਫਾਇਨਾਸਂ 
ਐਪਲੀਕੈਂਿ ਨੂੰ ਇਿ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੇਗਾ ਹਕ ਉਿ "ਆਮ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਹਕਸ ਮਾਤਾ-ਹਪਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਿਨ" ਅਤੇ ਉਿ ਉਸ ਮਾਤਾ ਜਾ ਂਹਪਤਾ 
ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਥੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਹਧਆਨ ਹਵੱਚ ਰੱਖਣਗੇ 
ਹਜਸ ਨਾਲ ਮਾਤਾ/ਹਪਤਾ ਰਹਿੰਦਾ/ਦੀ ਿੈ (ਦੂਜੇ ਮਾਤਾ-ਹਪਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨ 
ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਿੈ)।

ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਮਿਨ ਬਿਲ ਜਾਿਂੀ ਹੈ ਤਾ ਂਕੀ ਹੋਿੇਗਾ?
ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਿੀ ਆਮਦਨ ਬਦਲ ਗਈ ਿੈ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਸਿਿੂੈਂਿ ਫਾਇਨਾਸਂ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ ਅਤੇ "ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਕਂਣ" ਦੀ 
ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਿ ਹਦਖਾ ਸਕਦੇ ਿੋ ਹਕ ਦੋ ਿੈਕਸ ਸਾਲਾਂ 
ਦੇ ਹਵਚਕਾਰ ਿੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਹਵੱਚ 15% ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਿੈ ਤਾ ਂ
ਤੁਿਾਿੇ ਪਹਰਵਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਿੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਮੁੜ ਮੁਲਾਕਂਣ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਆਮ ਸਹਥਤੀਆ ਂਹਜੱਥੇ ਇਿ ਲਾਗੂ ਿੋ ਸਕਦੀਆ ਂਿਨ ਉਿਨਾ ਂ
ਹਵੱਚ ਹਰਿੰਿੈਂਸੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਗ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਿੁੰਚਣਾ, ਮਾਹਪਆ ਂਦਾ ਵੱਖ ਿੋਣਾ 
ਜਾ ਂਕੋਈ ਿੋਰ ਤਬਦੀਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ ਜੋ ਆਮਦਨ ਜਾ ਂਤਨਖਾਿ ਨੂੰ ਪ੍ਭਾਹਵਤ 
ਕਰ ਸਕਦੀ ਿੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਅਰਜੀ ਹਕਵੇਂ ਦੇਣੀ ਿੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿੋਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ:  
gov.uk/support-child-or-partners-student- 
finance-application/current-year-income'ਤੇ ਜਾਓ

ਵਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ
ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇਲੂ/ EU ਜਾ ਂਅੰਤਰਰਾਸ਼ਿਰੀ 
ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਮੰਵਨਆ ਜਾਿਂਾ ਹ?ੈ
ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯੂਨੀਵਰਹਸਿੀ ਆੱਫ਼ ਰੀਹਿੰਗ ਦੇ 
ਦਾਖਲਾ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਹਕਉਂਹਕ ਉਿ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਦੇ 
ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਿਾਿੀ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਸਹਥਤੀ ਹਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗ:ੇ 
ugadmissions@reading.ac.uk. ਤੁਿਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਿੂੈਂਿ 
ਫਾਇਨਾਸਂ ਅਥਾਰਿੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਜੋ ਲੋਨ ਦੇ 
ਉਦੇਸ਼ਾ ਂਲਈ ਤੁਿਾਿੀ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਸਹਥਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗਾ: 
www.gov.uk/contact-student-finance-england. 

ਪਲੇਸਮੈਂਿ ਸਾਲ ਲਈ ਫੀਸਾ ਂਕੀ ਹਨ? 
2022/23 ਹਵੱਚ ਦਾਖਲ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਿੋਮ, EU ਅਤੇ 
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਿਰੀ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤੁਿਾਿਾ ਪਲੇਸਮੈਂਿ ਸਾਲ 
2024/25 ਹਵੱਚ ਿੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਿਾਿੀ ਫੀਸ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਦਾ 15% ਿੋਵੇਗੀ 
(ਯੂਨੀਵਰਹਸਿੀ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਪਾਹਲਸੀ ਹਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਦੇ ਅਧੀਨ)।

ਵਿਿੇਸ਼ ਵਿੱਿ ਪੜ੍ਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸਾ ਂਕੀ ਹਨ?
2022/23 ਹਵੱਚ ਦਾਖਲ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ, EU ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਿਰੀ 
ਹਵਹਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਹਵਦੇਸ਼ ਹਵੱਚ ਤੁਿਾਿੀ ਪੜਾਈ ਦਾ ਸਾਲ 2024/25 
ਹਵੱਚ ਿੋਵੇਗਾ (ਯੂਨੀਵਰਹਸਿੀ ਦੀ ਫੀਸ ਪਾਹਲਸੀ ਹਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂ 
ਦੇ ਅਧੀਨ)।

ਿੈਲਸ਼ ਵਿਵਿਆਰਥੀ
ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਵਕ ਇਗੰਲੈਂਿ ਿੀ ਯੂਨੀਿਰਵਸਿੀਆ ਂਿੈਲਸ਼ ਿੇ 
ਵਿਵਿਆਰਥੀਆ ਂਨੂੰ ਵਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਿ ਛੋਿ ਿੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਿੀਆ ਂਹਨ? 

ਮੈਨੂੰ ਸੰਦੇਿ ਿੈ ਹਕ ਅਹਜਿਾ ਨਾ ਿੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਲਜ ਜਾਂ ਹਕਸੇ ਿੋਰ ਸਥਾਨ 
ਦੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਿ ਨਿੀਂ ਹਦੰਦੇ ਿਾਂ। 
ਿਾਲਾਹਂਕ, ਸਿਿੂੈਂਿ ਫਾਈਨਾਸਂ ਵੇਲਜ ਵਰਤਮਾਨ ਹਵੱਚ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ  
ਦੀ ਲਾਗਤ ਗ੍ਾਿਂ ਦੇ ਰੂਪ ਹਵੱਚ ਵਾਧੂ ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ ਪਸੇ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਿ,ੈ  
ਚਾਿ ੇਤੁਸੀਂ ਯਕੇੂ ਹਵੱਚ ਹਕਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਿੋ। ਿਰੋ ਵਰੇਹਵਆ ਂਲਈ  
www.studentfinancewales.co.uk ਦੇਖੋ।

ਿੈਲਸ਼ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਕੀ ਫੰਵਿੰਗ ਉਪਲਬਧ ਹੈ?
2022/23 ਹਵੱਚ ਯੂਨੀਵਰਹਸਿੀ ਆੱਫ਼ ਰੀਹਿੰਗ ਵੇਲਜ ਦੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆ ਂ
ਨੂੰ ਰੀਹਿੰਗ ਬਰਸਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ ਸਿਿੂੈਂਿ ਫਾਇਨਾਸਂ 
ਦੁਆਰਾ, £27,000 ਤੋਂ ਘੱਿ ਦੀ ਮੁਲਾਕਂਣ ਕੀਤੀ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ। 
ਬਰਸਰੀ £1,100 ਦੀ ਰਕਮ ਹਵੱਚ ਿੈ ਹਜਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਕਦ ਬਰਸਰੀ 
(ਦੋ ਹਕਸ਼ਤਾ ਂਹਵੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ) ਜਾ ਂਫੀਸ ਹਵੱਚ ਛੋਿ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ  
ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਨਵੀਨਤਮ ਫੰਹਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹਵੱਚ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹਕਰਪਾ  
ਕਰਕੇ ਸਿਿੂੈਂਿ ਫਾਈਨਾਸਂ ਵੇਲਜ:  
www.studentfinancewales.co.uk ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

https://www.gov.uk/support-child-or-partners-student-finance-application/current-year-income
https://www.gov.uk/support-child-or-partners-student-finance-application/current-year-income
mailto:ugadmissions%40reading.ac.uk?subject=
http://www.gov.uk/contact-student-finance-england.
http://www.studentfinancewales.co.uk
http://www.studentfinancewales.co.uk
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ਆਮਿਨੀ ਿੇ ਿਾਧੂ ਸਰੋਤ:  
ਬਰਸਰੀਆ ਂਅਤੇ ਪਾਰਿ-ਿਾਈਮ ਕੰਮ
ਮੈਂ ਇੱਕ ਘੱਿ ਆਮਿਨੀ ਿਾਲੇ ਪਵਰਿਾਰ ਤੋਂ ਹਾ ਂ– ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਾਪਤ 
ਕਰ ਸਕਿਾ ਹਾ?ਂ 
ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਿੀ ਪਹਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਮੁਲਾਕਂਣ ਸਿਿੂੈਂਿ ਫਾਈਨਾਸਂ 
ਦੁਆਰਾ £27,000 ਤੋਂ ਘੱਿ ਪਾਇਆ ਿੈ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਹਸਿੀ ਆੱਫ਼ 
ਰੀਹਿੰਗ ਤੋਂ £1,100 ਦੀ ਬਰਸਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿੋ ਜੋ 
ਤੁਸੀਂ ਨਕਦ ਜਾ ਂਫੀਸ ਹਵੱਚ ਛੋਿ ਵਜੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਿੋ।

ਯੂਨੀਿਰਵਸਿੀ ਆੱਫ਼ ਰੀਵਿੰਗ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਿੂਰ ਰਵਹਣ ਿਾਲੇ 
ਵਿਵਿਆਰਥੀਆ ਂਿੀ ਿੇਖਭਾਲ ਿੀ ਕੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਿੀ ਹੈ? 

ਰੀਹਿਗੰ 'ਤ ੇਅਸੀਂ ਪ੍ਤੀ ਅਕਾਦਹਮਕ ਸਾਲ £1,000 ਦੀ ਕੇਅਰ ਲੀਵਰ 
ਬਰਸਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਿਾ।ਂ ਇਸ ਬਰਸਰੀ ਲਈ ਹਵਚਾਰੇ ਜਾਣ 
ਲਈ ਤਿੁਾਨੂੰ ਸਾਿੀ ਕੇਅਰ ਲੀਵਰ ਦੀ ਪਹਰਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ 
ਿ,ੈ ਹਜਵੇਂ ਹਕ. ਕੋਈ ਹਵਅਕਤੀ ਹਜਸ ਨੇ ਆਪਣ ੇਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਿੀ ਦੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਹਵੱਚ ਸਮਾ ਂਹਬਤਾਇਆ ਿੈ/ਕੇਅਰ ਹਸਸਿਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਿੈ, ਇੱਕ 
ਫੱੁਲ-ਿਾਈਮ ਅਿੰਰਗ੍ਜੂੈਏਿ ਕੋਰਸ ਹਵੱਚ ਰਹਜਸਿਰ ਕੀਤਾ ਿੈ, ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ 
ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਣੇੀਬਧੱ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ, ਅਤ ੇ1 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ  
25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਿ ਉਮਰ ਦਾ ਿੈ।

ਕੀ ਪਾਰਿ ਿਾਈਮ ਕੰਮ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹ?ੈ 
ਿਾ,ਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਹਠਤ ਿੋ! ਆਪਣੇ ਪਿੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਂਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ 
ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਪ-ਿ-ੂਿੇਿ CV ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਿੁੰਚਣ  
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਂਨੌਕਰੀਆ ਂਲਈ ਐਪਲੀਕੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਰੀਹਿੰਗ  
ਿਾਊਨ ਸੈਂਿਰ (ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ 20-30 ਹਮੰਿ ਦੀ ਸੈਰ ਜਾ ਂ10 ਹਮੰਿ ਦੀ ਬੱਸ 
ਯਾਤਰਾ) ਹਵੱਚ ਅਤੇ ਨਾਲ ਿੀ ਕੈਂਪਸ ਹਵੱਚ ਨੌਕਰੀਆ ਂ'ਤੇ ਹਵਚਾਰ ਕਰੋ। 
www.reading.ac.uk/campusjobs ਅਤੇ ਬਾਿਰੀ ਸਾਈਿਾ ਂ 
ਹਜਵੇਂ ਹਕ www.theoracle.com/jobs ਵੇਖੋ।

ਬਜਿ 
ਯਨੂੀਿਰਵਸਿੀ ਆਫੱ਼ ਰੀਵਿੰਗ ਵਿੱਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਵਹਣ ਿੀ ਲਾਗਤ ਕੀ ਹ?ੈ
ਯੂਨੀਵਰਹਸਿੀ ਆੱਫ਼ ਰੀਹਿੰਗ ਹਸਫ਼ਾਹਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਿੈ ਹਕ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 
ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ £136 ਪਤ੍ੀ ਿਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਜਿ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹਦੰਦੇ ਿਨ। 
ਰਹਿਣ ਦੇ ਖਰਹਚਆ ਂਬਾਰੇ ਿੋਰ ਵੇਰਵੇ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਿਨ:  
www.reading.ac.uk/moneymatters. 

ਕੀ ਮੈਂ ਬਜਿ ਬਾਰੇ ਵਕਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਿਾ ਹਾ?ਂ
ਤਸੁੀਂ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਯਨੂੀਅਨ ਹਵੱਚ RUSU ਸਲਾਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ  
ਗਲੱ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਸੰਪਰਕ ਵਰੇਵ ੇ"ਉਪਯਗੋੀ ਸੰਪਰਕ" ਦੇ ਅਧੀਨ  
ਉਪਲਬਧ ਿਨ। ਤਸੁੀਂ blackbullion.com/library/money-
ready-for-university ‘ਤ ੇਵੀ MRU ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਿੋ।

ਸਿਿੂੈਂਿ ਫਾਇਨਾਸਂ ਨਾਲ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ
ਕੀ ਹੁਿੰਾ ਹ ੈਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਥੇੱ ਪਹੁਿੰਿਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਮਰੇ ੇਕਰਵਜਆ ਂਵਿਿੱ ਿਰੇੀ ਹੁਿੰੀ ਹ?ੈ
ਤੁਿਾਨੂੰ ਕੈਹਰੰਗਿਨ ਹਬਲਹਿੰਗ ਹਵੱਚ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਸਿਿੂੈਂਿ ਫਾਇਨਾਸਂ 
ਿੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਿੂੈਂਿ ਫਾਇਨਾਸਂ 
ਨਾਲ ਹਕਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਿੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਾ ਂਅਤੇ ਤੁਿਾਿੀ 
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਾ।ਂ ਹਜੱਥੇ ਸਹਥਤੀ ਇਜਾਜਤ ਹਦਦੰੀ ਿ,ੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੰਿ 
ਪ੍ਾਪਤ ਿੋਣ ਤਕੱ, ਹਜੱਥੇ ਉਹਚਤ ਿੋਵ,ੇ ਿਫਤਾਵਾਰੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ 
ਦ ੇਖਰਹਚਆ ਂਲਈ ਥੜੋ੍ਹ ੇਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਜ ੇਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 
ਿੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਹਰੰਗਿਨ ਹਬਲਹਿੰਗ 

ਹਵੱਚ ਸਵੇਰੇ 9.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੈਸ਼ਨਾ ਂਹਵੱਚ ਕਮੀ ਰੱਖਦੇ 
ਿਾ ਂਜਾ ਂਤੁਸੀਂ ਿੀਮ ਦੇ ਹਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹਮਲਣ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ 
ਜਾ ਂstudentfunding@reading.ac.uk ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜਾ ਂ 
0118 378 5555 'ਤੇ ਿੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਿੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ।

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਲੋਨ ਿਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ
ਕੀ ਸਿਿੂੈਂਿ ਫਾਈਨਾਸਂ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਰਜੇ ਿੀ ਛੇਤੀ  
ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ?

ਨਿੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਿੂੈਂਿ ਲੋਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਵੈੱਬਸਾਈਿ:  
www.studentloanrepayment.co.uk 'ਤੇ ਹਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਾਧੂ 
ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ ਜਾ ਂਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। 

ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਿੂੈਂਿ ਫਾਇਨਾਸਂ ਲੋਨ ਲਈ ਐਿਹਾਕ  
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਿਾ/ਸਕਿੀ ਹਾ?ਂ
ਿਾ,ਂ ਤੁਸੀਂ ਹਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ  ਸਿਿੂੈਂਿ ਲੋਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ 
ਵੈੱਬਸਾਈਿ: www.studentloanrepayment.co.uk 'ਤੇ ਵਾਧੂ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਿਾਲਾਹਂਕ ਇਿ ਮਿੱਤਵਪੂਰਨ ਿੈ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 
ਹਕਸੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਹਰਕਾਰਿ ਰੱਖੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਿੋ। 

ਪੋਸਿ ਗ੍ੈਜੂਏਿ ਕੋਰਸ
ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੋਸਿ ਗ੍ੈਜੂਏਿ ਹਾ ਂ- ਵਕਹੜੀ ਫੰਵਿੰਗ ਉਪਲਬਧ ਹੈ?
ਇਿ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਨਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਹਕਸ ਹਕਸਮ ਦਾ ਕੋਰਸ  
ਪੜ੍ਹ ਰਿੇ ਿੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਿਰ ਹਿਗਰੀ ਕਰ ਰਿੇ ਿ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ 
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ £11,836 ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜੇ ਲਈ ਯੋਗ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿੋ 
ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਿਾ ਕੋਰਸ 1 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਜਾ ਂਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਸ਼ੁਰੂ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। ਵਧਰੇੀ ਹਵਸਹਤ੍ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
www.gov.uk/masters-loan/apply  'ਤੇ ਜਾਓ।

PhD ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ  ਵਾਲੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 
PhD ਲੋਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ। 
ਮਾਸਿਰਜ ਲੋਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੈਸੇ ਹਸੱਧੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 
ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਿਾ ਕੋਰਸ 1 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਜਾ ਂਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ  
ਿੁੰਦਾ ਿੈ ਤਾ ਂਯੋਗ ਹਵਹਦਆਰਥੀ £27,892 ਦੇ ਕਰਜੇ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਲਈ 
ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦੇ ਿੱਕਦਾਰ ਿੋਣਗੇ। ਇਿ ਕਰਜਾ ਸਾਲਾਨਾ ਹਕਸ਼ਤਾ ਂਹਵੱਚ 
ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ PhD ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਿੋ ਤਾ ਂ
ਤੁਿਾਨੂੰ ਸਿਿੂੈਂਿਹਸ਼ਪ ਬਾਰੇ ਵਾਦੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗ੍ੈਜੂਏਿ ਸਕੂਲ 
ਦੇ ਿਾੱਕਿਰੇਿ ਹਰਸਰਚ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ:ੈ 
www.reading.ac.uk/graduateschool.

ਤੁਿਾਨੂੰ ਇਿ ਨੋਿ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਹਕ ਪੋਸਿ ਗ੍ੈਜੂਏਿ ਫੰਹਿੰਗ 
ਬਿੁਤ ਹਜਆਦਾ ਪ੍ਤੀਯੋਗੀ ਿੈ ਅਤੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣਾ 
ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਂਆਪਣੇ ਫੰਹਿੰਗ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ 
ਖਰਹਚਆ ਂਦਾ ਉਹਚਤ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 

ਕੀ PGCE ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਿਿੂੈਂਿ ਫਾਇਨਾਸਂ ਲਈ 
ਅਰਜੀ ਿੇ ਸਕਿੇ ਹਨ?
ਿਾ।ਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੋਨ ਅਤੇ ਸਿਿੂੈਂਿ ਫਾਇਨਾਸਂ ਤੋਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ 
ਕਰਜ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਮੇਨਿੇਨੈਂ ਸ ਲੋਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੁਪਾਤ 
ਤੁਿਾਿੀ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਿੈਸਿ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿੋਵੇਗਾ। 
ਫੰਹਿੰਗ ਹਸਰਫ ਗੈਰ-ਤਨਖਾਿ ਵਾਲੇ ਰੂਿ ਦੀ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਹਵਹਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਉਪਲਬਧ ਿੈ।

http://www.theoracle.com/jobs
http://www.reading.ac.uk/moneymatters
https://www.blackbullion.com/library/money-ready-for-university
https://www.blackbullion.com/library/money-ready-for-university
mailto:studentfunding%40reading.ac.uk?subject=
http://www.studentloanrepayment.co.uk
http://www.studentloanrepayment.co.uk
https://www.gov.uk/masters-loan/apply
http://www.reading.ac.uk/graduateschool


ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਵਿੱਤੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਿੀਮ

 ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਿੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਹਗੱਛ ਿੈ ਜਾ ਂ
ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ ਤਾ ਂਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਸਿਿੂੈਂਿ ਫਾਇਨਾਸਂ ਸਿਾਇਤਾ ਿੀਮ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

studentfunding@reading.ac.uk

ਿੈਲੀ 0118 378 5555

 /theuniversityofreading
 @UniofReading

www.reading.ac.uk/money

B28282 06.22

ਬੇਿਾਅਿਾ:

ਇਿ ਬਰੋਸ਼ਰ ਜੂਨ 2022 ਹਵੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਹਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਯੂਨੀਵਰਹਸਿੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸਾ ਂਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾ ਂ
ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਿ।ੈ ਯੂਨੀਵਰਹਸਿੀ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਿੈ ਹਕ ਬਰੋਸ਼ਰ ਹਵੱਚ ਹਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਕਾਹਸ਼ਤ 
ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਿੀ ਅਤੇ ਅੱਪ-ਿ-ੂਿੇਿ ਿੋਵ।ੇ ਿਾਲਾਂਹਕ, ਯੂਨੀਵਰਹਸਿੀ ਨੂੰ ਪ੍ਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੋਸ਼ਰ ਹਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਵੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ 
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿ।ੈ 

ਯੂਨੀਵਰਹਸਿੀ ਇਸ ਬਰੋਸ਼ਰ ਹਵੱਚ ਦੱਸੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਹਚਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਿ,ੈ ਿਾਲਾਂਹਕ ਇਿ ਅਹਜਿੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਦੇ ਪ੍ਬੰਧ ਦੀ 
ਗਰੰਿੀ ਨਿੀਂ ਹਦੰਦਾ। ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਵੀਨਤਮ ਅਪ-ਿ-ੂਿੇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਕਹੜਆ ਂਲਈ ਵੈਬਸਾਈਿ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ।ੋ

ਉਪਯੋਗੀ ਸੰਪਰਕ
ਸੇਿਾ ਿੈਲੀਫੋ਼ਨ ਈਮੇਲ/ਿੈਬਸਾਈਿ

ਹਰਿਾਇਸ਼ ਿੀਮ,  
ਯੂਨੀਵਰਹਸਿੀ ਆੱਫ਼ ਰੀਹਿੰਗ

0118 378 4203 www.reading.ac.uk/life/
accommodation

ਦਾਖਲਾ ਦਫ਼ਤਰ,  
ਯੂਨੀਵਰਹਸਿੀ ਆੱਫ਼ ਰੀਹਿੰਗ

0118 378 8372 ugadmissions@reading.ac.uk

ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਹਵੱਤੀ ਸਿਾਇਤਾ, 
ਯੂਨੀਵਰਹਸਿੀ ਆੱਫ਼ ਰੀਹਿੰਗ

0118 378 5555 studentfunding@reading.ac.uk 
www.reading.ac.uk/money

ਰੀਹਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਹਸਿੀ 
ਸਿਿੂੈਂਿ’ਸ ਯੂਨੀਅਨ  
(RUSU)

0118 378 4100 www.rusu.co.uk

ਸਿਿੂੈਂਿ ਅਵਾਰਿ  
ਏਜੰਸੀ ਸਕਾੱਿਲੈਂਿ

0300 555 0505 www.saas.gov.uk

ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਹਵੱਤ  
ਇਗੰਲੈਂਿ

0300 100 0607 www.gov.uk/student-finance

ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਹਵੱਤ ਉੱਤਰੀ 
ਆਇਰਲੈਂਿ

0300 100 0077 www.studentfinanceni.co.uk

ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਹਵੱਤ  
ਵੇਲਜ

0300 200 4050 www.studentfinancewales.co.uk

ਸਿਿੂੈਂਿ ਫਾਇਨਾਸਂ ਸਵੇਾਵਾ ਂ
Non-UK ਿੀਮ

0141 243 3570 www.gov.uk/student-finance

UCAS 0371 468 0468 www.ucas.ac.uk

ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ 
ਆਫ਼ ਸਿਿੂੈਂਿਸ (NUS)

0845 5210 262 www.nus.org.uk

https://www.facebook.com/theuniversityofreading/
https://twitter.com/UniofReading?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
http://www.reading.ac.uk/money
http://www.reading.ac.uk/life/accommodation/life-accommodation.aspx
http://www.reading.ac.uk/life/accommodation/life-accommodation.aspx
mailto:ugadmissions%40reading.ac.uk?subject=
mailto:studentfunding%40reading.ac.uk?subject=
http://www.reading.ac.uk/money
http://www.rusu.co.uk
http://www.saas.gov.uk
http://www.gov.uk/student-finance
http://www.studentfinanceni.co.uk
http://www.studentfinancewales.co.uk
http://www.gov.uk/student-finance
http://www.ucas.ac.uk
http://www.nus.org.uk

