
 

 موکل کا شکایت یا شکوے کا طریقہ کار
 
 

 موکل کا  موزیک کے اندر اپیل کا حق
 

اگر آپ کو کسی سڻاف یا خدمت کے بارے میں، جو آپ حاصل کررہے ہیں،  شکایت ہے تو ،  پہلے آپ یہ مسئلہ اس  .1
 شخص کے ساتھ آمنے سامنے بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کیجئے۔

 
تھ براِه راست بات کرنے میں غیر محفوظ یا بے چینی محسوس کرتے ہیں تو آ پ اس سڻاف اگر آپ سڻاف ممبر کے سا .2

 ممبر کے سپروائزر یا ڈائیریکڻر کے ساتھ بات کرنے کا کہہ سکتے ہیں۔
 

سے خوش نہیں تو پھر آپ سینئر مینیجر یا ڈائریکڻر کو خط لکھ کر اپنے خدشات سے   2یا  1اگر آپ اوپر دئیے گئے  .3
 تے ہیں۔مطلع کر سک

 
 اگر آپ خط لکھنا چاہتے ہیں تو،  اس میں مندرجہ ذیل شامل ہونا ضروری ہیں: .4

آپ کس بات کی شکایت کر رہے ہیں (مثالً:  آپ موزیک کے کس اصول سے اتفاق نہیں کرتے۔  آپ کسی  ا۔
سڻاف ممبر کے اپنے ساتھ روئیے کو اچھا نہیں سمجھتے۔  کوئی سڻاف ممبر آپ کو خدمات دینے سے 

نکر تھا۔   آپ محسوس کرتے ہیں کہ سڻاف ممبر کا رویہ آپ کے خالف تعصبانہ تھا۔  آپ کو جو خدمات م
  دی گئیں ، ان سے آپ خوش نہیں۔  آپ کو خدمات مہیا کرنے میں بہت دیر کی گئی۔)

 کس تاریخ کو یہ واقع ہوا۔ ب۔
 اس بارے میں کرے۔ موزیکآپ کیا چاہتے ہیں جو  ت۔
 آپ اہم سمجھتے ہیں۔ کوئی معلومات جو ٹ۔
 

 آپ کسی سڻاف ممبر کو انگریزی میں خط لکھنے میں مدد کے لئے کہہ سکتے ہیں۔ .5
 

 آپ کو یہ خط انگریزی میں یا اپنی زبان میں لکھ کر ایک ماه کے  اندر اندر سینئر مینیجر کو بھیجنا ہو گا۔ .6
 

گا۔  سینئیر مینیجر آپ سے شکایات اور ان ِدن کے اندر مالقات کے لئے کہے  7سینئیر مینیجر خط وصول ہو نے کے  .7
 کے حل کے بارے میں بات کرے گا۔

 
ِدن کے اندر خط لکھے گا۔  اس خط میں آپ کے ساتھ میڻنگ کا خالصہ لکھے  7سینئیر مینیجر آپ کو میڻنگ کے بعد  .8

  لے گا یا نہیں لے گا۔ موزیکگا اور آپ کو ان اقدام کے بارے میں مطلع کرے گا جو 
 

ِدن کے اندر  7اس جواب سے خوش نہیں تو آپ اپنا خط، مزید معلومات کے ساتھ سینیئر مینیجر کے خط کے  اگر آپ  .9
  ڈائیریکڻر کو بھیج سکتے ہیں۔

 
ِدن کے اندر مالقات کے لئے کہے گا۔  ڈائیریکڻر آپ سے آپ کے خدشات کے  7ڈائیریکڻر آپ کا خط ملنے سے  .10

 یں بات کرے گا۔بارے میں اور ان کے ممکنہ حل کے بارے م
 

ِدن کے اندر خط بھیجے گا۔  اس خط میں مالقات کا خالصہ  لکھے گا اور آپ کو ان اقدام کے  7ڈائیریکڻر آپ کو  .11
  لے گا یا نہیں لے گا۔ موزیکبارے میں مطلع کرے گا جو 
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 موکل کا شکایت یا شکوے کا طریقہ کار
 
 

 ر اپیل کا حق جاریموکل کا  موزیک کے اند
 

اگر آپ جواب سےخوش نہیں تو آپ اپنا خط مزید تبصره کے ساتھ ایگزیکڻو ڈائیریکڻر کو بھیج سکتے ہیں۔  آپ کو یہ  .12
 ِدن کے اندر بھیجنا ہو گا۔ 7خط ڈائیریکڻر کے جوابی خط سے 

 
ایگزیکڻو ڈائیریکڻر آپ سے اپ ِدن کے اندر مالقات کے لئے کہے گا۔   7ایگزیکڻو ڈائیریکڻر آپ کو خط ملنے سے  .13

 کے خدشات کے بارے میں اور ان کے ممکنہ حل کے بارے میں بات کرے گا۔
  

ِدن کے اندر خط بھیجے گا ۔  وه اس خط میں مالقات کا خالصہ  لکھے گا اور آپ کو ان  7ایگزیکڻو ڈائیریکڻر آپ کو  .14
 ا۔لے گا یا نہیں لے گ موزیکاقدام کے بارے میں مطلع کرے گا جو 

 
اگر آپ ایگزیکڻو ڈائیریکڻر کے جواب سےخوش نہیں تو آپ اپنا خط بورڈ آف ڈئیریکڻرز کے صدر کو بھیج سکتے  .15

  ِدن کے اندر بھیجنا ہو گا۔ 7ہیں۔  آپ کو یہ خط ایگزیکڻو ڈائیریکڻر کے جوابی خط سے 
 

 موزیکں خط لکھے گا۔  یہ ِدن کے اندر آپ کی شکایات کے جواب می 14بورڈ آف ڈئیریکڻرز آپ کا خط ملنے سے  .16
  کی جانب سے آپ کو آخری فیصلہ ہو گا۔

 
اس سلسلہ کے دوران موزیک آپ کو خدمات ختم یا کم نہیں کرے گا،  تا آنکہ آپ کا رویہ ایسا ہو جس کی وجہ سے  .17

 سڻاف کا آپ سے ملنا غیر محفوظ ہو جائے۔
 

 موکل کا بیرونی اتھاریڻیز سے اپیل کا حق
 

ت یا شکووں کا عمل مکمل ہو جائے یا اس کے دوران ،  موکل مندرجہ ذیل میں سے کسی بھی جب موکل کا شکایا .1
  بیرونی اداروں سے مدد کے لئے نظِر ثانی میں مدد کے لئے رابطہ کر سکتے ہیں۔  (یہ مکمل فہرست نہیں ہے):

 
 بی سی ہیومن رائڻس کو لیشن: ا)
    www.bchrcoalition.org   604-689-8474: ڻٮلٮفون   
   

 بی سی  اومبڈس مین: ب)
    www.ombudsman.bc.ca  1-800-567-3247: ڻٮلٮفون   
    

 چائلڈ اینڈ یوتھ ریپریزنڻیڻو: پ)
    cybc.ca/www.r    1-800-476-9333: ڻٮلٮفون   
  

  بی آفس آف دا انفرمیشن اینڈ پرائیویسی کمشنر: ت)
    www.oipc.bc.ca   250-387-5629:  ڻٮلٮفون   
    

 لیگل ایڈ: ٌٹ)
    www.lss.bc.ca    604-601-6000: فونڻٮلٮ    
    

 بیڻر بزنس بیوریو: ث)
    www.mainlandbc.bbb.org  604-682-2711:ڻٮلٮفون      
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