مجلس برا ئے تحليل قرض
پيشہ ورانہ ميعار کی ترقی کے لئے
آپ يہ کتابچہ اس لئے وصول کر رہے ہيں کيونکہ ٓاپ ايک ايسے ادارے کے ساتھ ذاتی قرض کی تيلکےلئے داخل ہو
رہے ہيں جومجلس براے تحليل قرض کا رکن ہے۔
مجلس برائے تحليل قرض ان کمپنيوں ،افراد اور اشتراک کے لئے ايک رکنيتی اداره ہے جو لوگوں کو ذاتی قرض کا
حل مہيا کرتے ہيں اور اپنی خدمات کے عوض ان سے قيمت ليتے ہيں۔
ہمارے رکن قرضے کے انتظام کا منصوبہ  ،ذاتی رضاکارانہ انتظامات ،قرضے سے چھٹکارے کے احکامات اور
ديواليہ پن سے بچاو کيليے نصيحت اور مدد جيسی خدمات مہيا کرتے ہيں۔  DRFاراکين سارے برطانيہ ميں کام کرتے
ہيں اور ہمارے اسکاٹش اراکين ) اسی طرح ہمارے انگريز اور ويلش اراکين کی ايک بڑی تعداد( ايسے حل مہيا کرتے
ہيں جو کہ صرف اسکاٹش رہائشيوں کے لئے ہيں جيسا کہ ٹرسٹ کےمحفوظ وﺛﻴﻘﻪ جا ت اور قرضے کے انتظام کی
سکيم۔
 DRFاراکين کام اور مشورے کے ايک اعلی ميعار پر پورا اترتے ہيں ،اس بات کو يقينی بناتے ہيں کہ ان کا عملہ
مناسب تجربہ کار اور تربيت کا حامل ہو اور صارف کو تجديد اور شکايات خدمت کے حوالے سے مکمل مدد کر سکے۔
 DRFاراکين کی ہر سال مقامی طور پر نگرانی کی جاتی ہے کہ وه ہمارے ميعار پر پورا اتر سکيں۔ يہ نگرانی
انسولوونسی پراکٹيشنر اسوسيئشن کرتی ہے جو کہ حکومت کا ايک با اعتماد اداره ہے اور  DRFسے مکمل ٓازاد ہے۔

ہم ٓاپ کی مدد کس طرح سے کر سکتے ہيں
اگر ٓاپ ہمارا لوگو کسی ويب سائٹ يا اشتہار پر ديکھتے ہيں يا ٓاپ کی قرض تحليل کمپنی سے رابطے کے دوران آپ
کو نظر ٓاتا ہے تو ٓاپ اس بات پر اعتماد رکھيے کہ وه کمپنی  DRFکے ميعار پر پچھلے  12مہينوں ميں چيک کی جا
چکی ہے اور ان پر پورا اتر چکی ہے يا تجاوز کر چکی ہے۔
اگر ٓاپ کسی رکن کے رويے کے بارے ميں شکايت کرنا چاہتے ہيں تو ٓاپ ہمارا تجديد تعلقات کا طريقہ استعمال کر
سکتے ہيں يا )اگر مناسب لگے تو( ہماری شکايت کميٹی ٓاپ کے کيس کی تحقيق کر سکتی ہے اور ٓاپ کے مسئلے کا
حل نکالنے کی کوشش کر سکتی ہے۔ ہم نا صرف يہ اميد کرتے ہيں کہ اس سے آپ کا مسئلہ حل ہو گا بلکہ اس سے
ہماری صنعت کے ميعار ميں مزيد بہتری ٓائے گی۔
ہماری شکايت کميٹی ميں بہت سے اراکين ايسے ہيں جو  DRFکی رکنيت سے ٓازاد ہيں۔
ہماری شکايت کاروائی کا استعمال ٓاپ کو شکايت کے کسی اور طريقے سے نہيں روکتا اگر ٓاپ نتائج سے مطمئن نہيں
ہيں۔ ٓاپ اپنی شکايت کا حق مالياتی محتسب خدمت برائے قرض انتظام منصوبے يا اپنے ٓائی پی ريگوليٹر برائے IVAs
سے ہميشہ کر سکتے ہيں۔ ہمارے اراکين ٓاپ کی اس حوالے سے مدد کرنے کے پابند ہيں۔

اگر ٓاپ ايک  IVAميں ہيں اور اپنے ديواليہ پن کے پيشہ ور کے بارے ميں شکايت کرنا چاہتے ہيں تو ٓاپ يہاں بھی
اپنی شکايت درج کرا سکتے ہيں IP Complaints, Insolvency Service, 3rd Floor, 1 City Walk, Leeds, LS11 9DA, :يا
ای ميل : ip.complaints@insolvency.gsi.gov.ukيا کال کريں 0845 602 9848 .مزيد تفصيالت کے لئے
ديکھيںhttp://www.bis.gov.uk/insolvency

ہمارے اراکين کون ہيں؟
ہمارے اراکين کمپنياں ،افراد اور وه اشتراک ہيں جو ذاتی قرض کی تحليل کے لئے قيمت ليتے ہيں ،جن کے پاس ٓافس
ٓاف فئير تريڈنگ ) (OFTکا جائز کريڈٹ الئسنس ہوتا ہے اور ايک ٓازاد تفتيش کے ذريعے ہمارے ميعار پر پورا اتر
چکے ہوں۔
ہمارے اراکين کی ايک مکمل اور تازه فہرست ہماری ويب سائٹ پر موجوود ہے ،يہاں:
www.debtresolutionforum.org.uk/members.php

ہمارے قوائد و ضوابط
 DRFکے قوائد و ضوابط اراکين کو ان تمام ميعاروں پر پورا اترنے کا چاہتے ہيں جو قانون يا اداره ان سے مانگتا
ہے۔ اور پھر اس سے بھی اوپر کے ميعار۔ ان ميعاروں ميں  OFTکی قرض کےانتظام کی رہنمائی بھی شامل
ہے۔

ہمارے قوائد و ضوابط يہ ہيں
www.debtresolutionforum.org.uk/resources/drf-standards.pdf

وه مقامات جہاں ہم اپنے اراکين پر يہ معيار الگو کرتے ہيں ،درج ذيل ہيں:
•
•
•
•

فيس اور قيمت
ٓاپ کے پيسے کا صحيح استعمال
اراکين کی اشيا اور خدمات کی مشہوری اور ترقی
سٹاف کی مقابلے کے ميعار کو پانے اور اس کو برقرار رکھنا

www.debtresolutionforum.org.uk

اگر ٓاپ کو شکايت کی ضرورت پڑے
اگر ٓاپ کو کسی  DRFرکن کے بارے ميں شکايت کی ضرورت پڑے تو ٓاپ کوہميشہ سب سے پہلے اس رکن سے
شکايت کرنی چاہئے اور پھر ان کے شکايتی طريقہ کار سے گزرنا چاہئيے ) جو مالياتی محتسب کی خدمت کے ميعار
پر پورا اترتا ہو(

شکايت کرنے کے لئے
ہم اپنے اراکين کے متعلق موصول ہونے والی تمام شکايات کا ريکارڈ رکھتے ہيں اور ان کی نگرانی کرتے ہيں۔
 DRFاراکين کے صارف ،ان کے نمائندے ،کريڈيٹر اور  DRFاراکين کسی ڈی ٓار ايف رکن کے بارے ميں شکايت کر
سکتے ہيں۔

اگر معلوم نہ ہو DRF ،کا رکن کمپنی ميں رابطہ  DRFکی ويب سائٹ پر اراکين کی فہرست ميں سے ديکھا جا سکتا
ہے يا اس نمبر  0161 905 8372پر  DRFکے دفتر ميں رابطہ کر کے پوچھا جا سکتا ہے۔ اراکين کے اشتہاری
مواد اور ويب سائٹ کو صارفين يا ديگر لوگوں کو جو  DRFشکايت طريقہ استعمال کرنا چاہتے ہيں ،کے لئے الزمی
 DRFکا رابطہ نمبر دينا چاہئيے۔
اگر ٓاپ رکن سے براه راست شکايت حل نہيں کر پاتے ،تو  DRFکی ويب سائٹ سے ايک شکايت فارم حاصل کيا
جا سکتا ہے:
www.debtresolutionforum.org.uk
يا ای ميل کے ذريعےcomplaints@debtresolutionforum.org.uk

مدعی شکايت فارم کی کا پی يہاں خط لکھ کر بھی منگوا سکتا ہے۔
The Debt Resolution Forum
Third Floor
Nelson House
Timperley
Cheshire
WA14 5BZ

يا ٹيليفون کر کے0161 905 8372.

