
Scotland

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਾਰੇ ਬਿੰਤਤ ਹੋ? 
ਤੁਸੀ ਂਇਕੱਲੇ ਨਹੀ ਂਹੋ।
ਕਰਜੇ ਸਿੰਧੀ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਬਨਰਪੱਖ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡ

ਤੁਸੀ ਂwww.stepchange.org/scotland ‘ਤੇ ਜਾਕੇ ਇਸ ਗਾਈਡ ਨੰੂ ਆਨਲਾਈਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ



ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿੱਲਾਂ, ਕ੍ਰੈ ਬਡਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਬਜਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੰੂ ਜਾਰੀ 
ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੋਜਾਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਰੈ ਂਦਾ ਹਰੈ ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਰ ਬਿੱਿ ਜੀਅ ਰਹੇ 
ਹੋ ਬਕ ਇੱਕ ਬਦਨ ਇਸਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਿਹੁਤ ਬਜਆਦਾ ਔਖਾ ਹੋਿੇਗਾ?

ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਕਈ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਅਨੁਭਿ ਿੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਬਜਨ੍ਾਂ ਿੀਜਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਨਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਜਨ੍ਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਿਣਾ 
ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਬਜਨ੍ਾਂ ਦੀ ਭਬਿੱਖਿਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਨ੍ਾਂ ਨਾਲ ਨਬਜੱਠਣਾ ਕਰਜੇ 
ਤਂੋ ਮੁਕਤ ਰਬਹਣਾ ਹੋਰ ਿੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਿਣਾ ਸਕਦਾ ਹਰੈ । ਕੀ ਇਸ ਬਿੱਿਂੋ ਕੁਝ ਿੀ ਤੁਹਾਡੇ 
ਜਾਂ ਬਕਸੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਬਮਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹਰੈ ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰੈ  ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੰੂ 
ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ ਰਹੇ ਹੋ ਬਕਉਕਂਬਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 
ਬਿੱਿ ਸਮੱਬਸਆ ਆ ਰਹੀ ਹਰੈ ?

02      ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਬਿੱਿ ਸਮੱਬਸਆ ਆ ਰਹੀ ਹਰੈ ?

ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ: 

“ਮਰੈ ਂ ਸਟਰੈਪਿਂੇਜ ਡਰੈ ਟੱ ਿਰੈ ਬਰਟੀ ਸਕੌਟਲਰੈ ਂਡ (StepChange 
Debt Charity Scotland) ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਹਾਂ। 
ਮਰੈ ਂ ਕਰਜੇ ਬਿੱਿ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਰੈ ਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਕ ਇਹ 
ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਕਹੋ-ਬਜਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗਾਈਡ ਿਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਧਆਨ ਨਾਲ 
ਸਮਝਾਿਾਂਗੀ। ਜਦਂੋ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਿਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਉਦਂੋ 
ਤੱਕ ਮਰੈ ਂ ਬਸਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਾਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ 
ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਬਫਰ ਕੰਮ ਘੱਟ  ਬਗਆ ਅਤੇ ਮਰੈ ਨੰੂ ਕੰਮ ਤਂੋ ਛੱੁਟੀ ਦੇ 
ਬਦੱਤੀ ਗਈ। ਮਰੈ ਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਰਬਜਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ 
ਦੁਿਾਰਾ ਪ੍ਿੰਧ ਕਰਨ ਬਿੱਿ ਿੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦਂੋ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਬਿੱਿ ਕਟੌਤੀ 
ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਬਜੱਠਣਾ ਿਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਬਗਆ। ਮਰੈ ਂ 
ਗੁਜਾਰਾ ਿਲਾਉਣ ਬਿੱਿ ਕਾਮਯਾਿ ਰਹੀ, ਪਰ ਬਫਰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਿਾਪਸ ਆਉਣ 
ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਬਨਆਂ ਿਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਕਟੇ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮਰੈ ਂ ਆਪਣੀ 
ਸਾਰੀ ਿੱਿਤ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। 

“ਮੈਨੰੂ ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਵ਼ਿਆਦਾ 
ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਵਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਵਕ ਮਂੈ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 
ਪ੍ਰ ਬੰਧ ਨਹੀ ਂਕਰ ਸਕਾਂਗੀ।

“ਕਰਜੇ ਿਾਰੇ ਸਲਾਹ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਿਹੁਤ ਿੱਡਾ ਕਦਮ ਮਬਹਸੂਸ 
ਹੋਇਆ। ਮਰੈ ਨੰੂ ਲਗਦਾ ਸੀ ਬਕ ਮਰੈ ਂ ਇੱਕ ਅਸਫ਼ਲ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਅਤੇ 
ਮਰੈ ਨੰੂ ਪਰਬਖਆ ਜਾਿੇਗਾ, ਪਰ ਮਰੈ ਂ ਗਲਤ ਸੀ। ਬਜਿਂੇ ਹੀ ਮਰੈ ਂ ਪਰੈ ਸੇ ਸੰਿੰਧੀ 
ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਿੇਲੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰਂੋ ਇੱਕ ਭਾਰੀ 
ਿੋਝ ਲਬਹ ਬਗਆ ਅਤੇ ਮਰੈ ਨੰੂ ਮਬਹਸੂਸ ਹੋਇਆ ਬਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਿਧਣ 
ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹਰੈ ।”

ਕਰ਼ੇਿ ਦੀ ਸਮੱਵਸਆ ਦੇ ਸੰਕੇਤ:

ਕਕਕangle-right   ਕਰਬਜਆਂ ‘ਤੇ ਬਸਰਫ ਘੱਕਟੋ-ਘੱਟ ਿਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ 
ਇੱਥਂੋ ਤਕ ਬਕ ਭੁਗਤਾਨ ਹੀ ਖੰੁਝਾ ਦੇਣਾ

ਕਕਕangle-right   ਬਕਰਾਏ, ਕੌਸਂਲ ਟਰੈਕਸ ਜਾਂ ਉਪਯੋਗਤਾਿਾਂ ਿਰਗੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰੈ ਬਡਟ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰਨਾ

ਕਕਕangle-right   ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਿਾਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਬਿੱਿ ਿਦਲਾਅ ਦਾ 
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ 

ਕਕਕangle-rightਕਕਕਕ   ਇੱਕ ਅਬਜਹੀ ਘਟਨਾ ਬਜਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜਂੋ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 
ਜਾਂ ਿਧੇਰੇ ਖਰਿਾ ਹੋਇਆ ਹਰੈ , ਉਦਾਹਰਣ ਿਜਂੋ, ਿਰਤਰਫ਼ ਕਰ ਬਦੱਕਤੇ 
ਜਾਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ, ਤਲਾਕ, ਪਬਰਿਾਰ ਬਿੱਿ ਮੌਤ ਜਾਂ ਿੱਿਾ ਹੋਣਾ

ਕਕਕangle-right    ਬਜਆਦਾ ਖਰਿ ਕਰਨਾ

ਕਕਕangle-right   ਬਿੰਤਤ ਮਬਹਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਬਪੱਛੇ ਹਟਣਾ ਜਾਂ ਉਦਾਸ ਹੋਣਾ – 
ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਬਿੱਿ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਤਂੋ ਿਿਣਾ

ਕਕਕangle-right    ਮੱੁਬਦਆਂ ਨੰੂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਜੀਜਾਂ ਨਾਲ ਬਿੱਤ ਿਾਰੇ ਗੱਲ 
ਕਰਨ ਤਂੋ ਪਰਹੇਜ ਕਰਨਾ

ਕਕਕangle-right     ਥਕਾਿਟ ਮਬਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੌਣ ਬਿੱਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣਾ



ਇਹ ਗਾਈਡ ਆਪਣੇ ਕਰਵ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਵਜੱਠਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਗਾਈਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ 
ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੰੁਝਲਦਾਰ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਜਨ੍ਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ ਂਇਨ੍ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਵਿਆ 
ਪੰਨਾ 22 ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਿਾਈ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹਰੈ  ਬਕ ਬਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੈ ਸੇ ਸੰਿੰਧੀ ਬਕਸੇ ਮੁਫ਼ਤ, 
ਵਨਰਪੱਿ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤਂੋ ਮਦਦ ਮੰਗੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਓਨੇ ਹੀ ਬਜਆਦਾ ਬਿਕਲਪ 
ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਤਣਾਅ ਮਬਹਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬਕ ਕਰਜੇ ਦੀ 
ਸਲਾਹ ਲਰੈ ਣ ਬਿੱਿ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਹਰੈ  – ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈ ਬਡਟ ਫ਼ਾਈਲ 
ਪ੍ਭਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ। ਸਲਾਹ ਗੁਪਤ ਹੰੁਦੀ ਹਰੈ  - ਬਕਸੇ ਹੋਰ ਬਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਇਸ ਿਾਰੇ 
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗਾ। ਅਤੇ ਿੀਜਾਂ ਮੁਸ਼ਬਕਲ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ 
ਅਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਿਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਰੈ । 

ਭਾਿਂੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਂੇ ਤਂੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹ ਸੋਿਦੇ ਹੋ ਬਕ ਇਹ ਬਸਰਫ਼ 
ਇੱਕ ਥੋੜੇ੍ ਸਮਂੇ ਦੀ ਸਮੱਬਸਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਰੈ , ਪਰ ਸਲਾਹ ਲਰੈ ਣ ਨਾਲ ਮਦਦ ਬਮਲ 

ਸਕਦੀ ਹਰੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰੈ ਸੇ ਦੀ ਿੱਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਰੈ , ਤੁਹਾਡੇ ਤਣਾਅ ਦਾ 
ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹਰੈ  ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਾਪਸ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਬਲਆਉਣ ਬਿੱਿ ਮਦਦ ਬਮਲ 
ਸਕਦੀ ਹਰੈ ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਤਂੋ ਇਲਾਿਾ ਕੋਈ ਪਬਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣ 
ਬਿੱਿ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਕਉਕਂਬਕ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਬਿੱਿ ਤੁਹਾਡੀ 
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕਸੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਕਸੇ ਪਬਰਿਾਰਕ ਮਰੈ ਂਿਰ ਦਾ ਪ੍ਿੰਧ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਇੱਕ ਪੇਸੇ਼ਿਰ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਪ੍ਿੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ 
ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਦਦ ਬਕੱਥਂੋ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ

ਹੁਣੇ ਮਦਦ ਲੱਕਭੋ
ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਕ ਪਬਹਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹਰੈ  ਅਤੇ ਮਦਦ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਬਕੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹਰੈ । ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਵਨਰਪੱਿ ਸਲਾਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹਰੈ , ਬਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁ਼ਰੂ 
ਕਰਨਾ ਿਾਹੰੁਦੇ ਹੋ। 

ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਤੰਨ ਮੱੁਖ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਬਕਸੇ ਨਾਲ ਆਹਮੋ-
ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮਦਦ ਲਈ ਫੋ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਟੂਲ ਦੀ ਿਰਤਂੋ 
ਕਰਨਾ। 

ਸਟਰੈਪਿਂੇਜ ਡਰੈ ਟੱ ਿਰੈ ਬਰਟੀ ਸਕੌਟਲਰੈ ਂਡ ਨਾਲ ਫੋ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਰੈ । ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਬਸਟੀਜਨਸ ਅਡਿਾਈਸ ਿੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ 
ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਰੈ , ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਕੌਸਂਲ ਜਾਂ ਹਾਊਬਸੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੋਲ 
ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਸੇਿਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਰੈ । 

ਬਕ੍ਸਿੀਅਨਜ ਅਗਂੇਸਟ ਪੌਿਰਟੀ (Christians Against 
Poverty) ਿਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਬਿੱਿ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਤੁਹਾਡਾ ਿਰੈ ਂਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਰਣਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਰਜੇ ਸੰਿੰਧੀ ਸਲਾਹ ਲਰੈ ਣ ਦੀ ਸਲਾਹ 
ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਰੈ । ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕਰਬਜਆਂ ਿਾਰੇ ਬਕਸੇ ਬਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ 
ਲਈ ਬਕਸੇ ਹਿਾਲੇ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹਰੈ । 

ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਲਂੋ ਆਨਲਾਈਨ ਸਲਾਹ ਦੇਖਣ ਿੇਲੇ ਵਡਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਵਿਅਤ 
ਹੋਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਅਬਜਹੀਆਂ ਿਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਲਾਹ ਪ੍ਦਾਤਾਿਾਂ 
ਦੀਆਂ ਿਰੈ ਿੱਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਿੋਰੀ 
ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਮਾਮਬਲਆਂ ਬਿੱਿ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਪਰੈ ਸੇ ਖਰਿਣੇ ਪਰੈ ਣਗੇ।

ਮਦਦ ਬਕੱਥਂੋ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ      03     



ਕੋਈ ਿੀ ਬਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤਂੋ ਪਬਹਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਓ ਬਕ 
ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਸਹੀ ਿਰੈ ਿੱਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹੋ। 

ਕਕਕangle-right     ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਾਲਾਂ, ਈਮੇਲਾਂ ਜਾਂ ਮਰੈ ਸੇਜ ਕਰਦੀ ਹਰੈ , ਅਤੇ 
ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨਾਲ ਪਬਹਲਾਂ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਰੈ , ਤਾਂ ਸਾਿਧਾਨ ਰਹੋ। 
ਉਹ ਇਹ ਕਬਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਕ ਉਹ ਸਟਰੈਪਿਂੇਜ ਡਰੈ ਟੱ ਿਰੈ ਬਰਟੀ ਸਕੌਟਲਰੈ ਂਡ ਜਾਂ 
ਬਸਟੀਜਨਸ ਅਡਿਾਈਸ ਤਂੋ ਹਨ। ਫੋ਼ਨ ਨੰੂ ਕੱਟਣਾ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਟਰੈਕਸਟ 
ਨੰੂ ਬਮਟਾਉਣਾ ਿਧੇਰੇ ਸੁਰੱਬਖਅਤ ਬਿਕਲਪ ਹਰੈ । ਬਜਸ ਸੰਸਥਾ ਤਂੋ ਹੋਣ ਦਾ 
ਉਹ ਦਾਅਿਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਲਈ ਸਹੀ ਸੰਪਰਕ ਿੇਰਿੇ ਲੱਭਣ ਲਈ 
ਇੱਕ ਸਰਿ ਇੰਜਨ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰੋ

ਕਕਕangle-right     ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਰੈ ਿੱਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸੇਿਾਅਬਜਹੇ ਿਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹਰੈ , ਬਜਹਨਾਂ 
ਉੱਤਤੇ ਬਿਸ਼ਿਾਸ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਲਗਦਾ ਹਰੈ , ਬਜਿਂੇ ਬਕ “ਤੁਹਾਡੇ 80% 
ਕਰਬਜਆਂ ਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ”, ਤਾਂ ਸਾਿਧਾਨ ਰਹੋ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਬਕਸੇ ਅਵਨਯਵਮਤ ਫਰਮ ਨੰੂ ਬਨੱਜੀ ਿੇਰਿੇ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਮਾਉਣ 
ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰੈ

ਕਕਕangle-right       ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਕਸੇ ਸੁਰੱਬਖਅਤ ਕਰਜਾ ਸਲਾਹ ਪ੍ਦਾਤਾ ਦੀ ਿਰੈ ਿੱਸਾਈਟ 
ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਿਜਂੋ, ਫੋ਼ਨ ਨੰਿਰ ਬਿੱਿ 
ਮਾਮੂਲੀ ਤਿਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨਾ। ਪਤੇ ਦੀ ਜਾਂਿ ਕਰੋ, ਬਜਿਂੇ ਬਕ ਬਜਸ 
ਿਰੈ ਿੱਸਾਈਟ www.stepchange.org ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਬਜਟ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਹੀ ਹਰੈ  ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਿ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਰੈ , 
ਬਜਸਦਾ ਮਤਲਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰੈ  ਬਕ ਇਹ ਜਾਅਲੀ ਹਰੈ  

ਕਕਕangle-right     ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸੰਿੰਧੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਖੋਜ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖੋਜ ਨਤੀਬਜਆਂ ਤਂੋ ਸਾਿਧਾਨ ਰਬਹਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹਰੈ , 
ਜੋ ਬਸਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ “ਬਿਬਗਆਪਨ” ਮਾਰਕਰ ਨਾਲ ਇਸ਼ਬਤਹਾਰ 
ਿਜਂੋ ਬਦਖਾਈ ਬਦੰਦੇ ਹਨ 

ਕਕਕangle-right     ਕਰਜੇ ਸੰਿੰਧੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਿਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਨੰੂ ਬਿੱਤੀ ਆਿਰਣ 
ਅਥਾਰਟੀ (Financial Conduct Authority) 
ਦੁਆਰਾ ਰਬਜਸਟਰਡ ਅਤੇ ਅਬਧਕਾਰਤ ਹੋਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹਰੈ । ਤੁਸੀਂ 
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰਬਜਸਟਰਡ ਹਨ: 
www.register.fca.org.uk

ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਕਰ਼ੇਿ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਿਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਬਜਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜੇ ਿਾਰੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤਂੋ ਫੀਸ ਲਰੈ ਣਗੀਆਂ। 

ਹਾਲਾਂਬਕ, ਿਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਬਜਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਹਨ, ਬਜਿਂੇ ਬਕ ਸਟਰੈਪਿਂੇਜ ਡਰੈ ਟੱ 
ਿਰੈ ਬਰਟੀ ਸਕੌਟਲਰੈ ਂਡ, ਬਸਟੀਜਨਸ ਅਡਿਾਈਸ ਜਾਂ ਬਕ੍ਸਿੀਅਨਜ ਅਗਂੇਸਟ ਪੌਿਰਟੀ 
ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਕੌਸਂਲ ਬਿੱਿ ਸਲਾਹ ਸੇਿਾਿਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨਗੀਆਂ।



ਇਹ ਬਕਿਂੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਬਕਸੇ ਸੁਰੱਬਖਅਤ 
ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ

04      ਇਹ ਬਕਿਂੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਬਕਸੇ ਸੁਰੱਬਖਅਤ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ



ਤੁਹਾਡੇ  ਲੈਣਦਾਰ ਅਬਜਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਬਜਨ੍ਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰੈ ਸੇ 
ਦੇ ਕਰਜਦਾਰ ਹੋ, ਬਜਿਂੇ ਬਕ ਿਰੈ ਂਕ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕਰੈ ਟਾਲਾਗ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕੌਸਂਲਾਂ, ਕਰਜਾ 
ਕੁਲਰੈ ਕਟਰ ਜਾਂ ਪਬਰਿਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਕਾਇਆ ਪਰੈ ਸੇ ਿਾਪਸ ਲਰੈ ਣ ਲਈ 
ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਕਾਰਿਾਈ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰਨ ਤਂੋ ਪਬਹਲਾਂ ਬਜਆਦਾਤਰ ਲਰੈ ਣਦਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਈ ਬਿਤਾਿਨੀ ਪੱਤਰ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਟਰੈਕਸਟ ਭੇਜਣਗੇ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਰੈ ਣਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਿੰਦ ਕਰ ਬਦੱਤਾ ਹਰੈ  ਜਾਂ ਬਕਸੇ 
ਭੁਗਤਾਨ ਤਂੋ ਖੰੁਝ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੰੁਝੇ ਹੋਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਿਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਕਸੇ ਕ੍ਰੈ ਬਡਟ ਹਿਾਲਾ ਏਜੰਸੀ ਨੰੂ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। 

ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈ ਬਡਟ ਰੇਬਟੰਗ ਨੰੂ ਪ੍ਭਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਰੈ  ਅਤੇ ਭਬਿੱਖ ਬਿੱਿ ਕ੍ਰੈ ਬਡਟ 
ਲਰੈ ਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਰੈ ।

ਜੇਕਰ ਮਰੈ ਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ,  
ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰੈ ?

ਭਾਿਂੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਰੈ ਣਦਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਪੱਛਾ ਕਰਨਾ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰ ਬਦੱਤਾ ਹਰੈ  ਜਾਂ 
ਨਹੀਂ, ਬਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਲਓਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਿੇਗਾ। 
ਤੁਸੀਂ ਿਧੇਰੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਬਿੰਤਾ ਤਂੋ ਿਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲਾਂ 
ਨਾਲ ਨਬਜੱਠਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਿਕਲਪ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਲਰੈ ਣਦਾਰਾਂ ਦੇ ਿਾਜਿ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹਰੈ , ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਨਾਲ ਬਨਰਪੱਖ ਬਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਕਸੇ ਪਰੈ ਸੇ ਸੰਿੰਧੀ 
ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਰੈ ਣਦਾਰਾਂ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ 
ਹਨ ਬਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਬਥਤੀ ਨਾਲ ਨਬਜੱਠਣ ਦੇ ਸਭ ਤਂੋ ਿਧੀਆ ਢੰਗ ਿਾਰੇ 
ਸਲਾਹ ਬਮਲ ਰਹੀ ਹਰੈ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰੈ  ਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਰੈ ਣਦਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਭ 
ਤਂੋ ਪਬਹਲਾਂ ਬਕਸੇ ਪਰੈ ਸੇ ਸੰਿੰਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ 
ਬਕਹਾ ਹੋਿੇ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਲਰੈ ਣਦਾਰ ਕਰਜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਿੱਖਰੇ ਹੱਲ ਨੰੂ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 
ਬਤਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਬਕਸੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 
ਇਸਦੀ ਬਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਿੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪੰਬਨਆਂ ਬਿੱਿ ਕਰਜੇ 
ਦੇ ਿੱਖੋ-ਿੱਖਰੇ ਹੱਲਾਂ ਿਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪਬਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ 
ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹਰੈ  ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹਰੈ  ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਾਪਤ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਰਜੇ ਸੰਿੰਧੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰੈਸ਼ਨ 
ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਕਸੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਪਤਾ 
ਲਗਾਉਣ ਬਿੱਿ ਮਦਦ ਬਮਲੇਗੀ ਬਕ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹਰੈ । 

ਜੇਕਰ ਮਰੈ ਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰੈ ?      05     



ਲਰੈ ਣਦਾਰ ਆਪਣੇ ਪਰੈ ਸੇ ਦੀ ਿਸੂਲੀ ਲਈ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਕੁਝ ਲਰੈ ਣਦਾਰ ਬਕਸੇ ਕਰਜ ਕੁਲਰੈ ਕਟਰ ਨੰੂ ਕਰਜਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਿੇਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, 
ਜੋ ਪਰੈ ਸੇ ਦੀ ਿਸੂਲੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬਕ ਇੱਕ ਕਰਜਾ 
ਕੁਲਰੈ ਕਟਰ ਕੋਲ ਅਸਲ ਲਰੈ ਣਦਾਰ ਨਾਲਂੋ ਿਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ।

ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਦਾਲਤ ਬਿੱਿ ਬਲਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 
ਅਦਾਲਤੀ ਫਾਰਮ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਹਮਤ ਹੋ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜਾ ਦੇਣਾ 
ਹਰੈ , ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਇਸਨੰੂ ਿਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਹੱਸੇ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ 
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਬਿਆਬਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਫ਼ਰੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹਰੈ  ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜਾ ਦੇਣਾ ਹਰੈ , ਤਾਂਲਰੈ ਣਦਾਰ 
ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਰੱੁਧ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਰੈ । ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਜਾਂ 
ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਿਰੈ ਂਕ ਖਾਤੇ ਤਂੋ ਬਸੱਧਾ ਪਰੈਸਾ ਲਰੈ ਣ ਲਈ ਬਕਸੇ ਸੈ਼ਵਰਫ਼ ਅਵਧਕਾਰੀ 

ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਿੇਿਣ ਤਂੋ ਰੋਕ 
ਸਕਦੀ ਹਰੈ । ਹਾਲਾਂਬਕ, ਬਕਸੇ ਿੀ ਕਾਰਿਾਈ ਦੇ ਸੁ਼ਰੂ ਹੋਣ ਤਂੋ ਪਬਹਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਮ 
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਪਬਹਲਾਂ ਤਂੋ ਦੱਬਸਆ ਜਾਿੇਗਾ ਬਕ ਕੀ ਹੋਣ ਿਾਲਾ ਹਰੈ , ਬਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਕਰਜੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਮਲ 
ਜਾਂਦਾ ਹਰੈ । ਜੇਕਰ ਅਬਜਹਾ ਹੋਇਆ ਹਰੈ , ਤਾਂ ਬਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 
ਸਲਾਹ ਲਰੈ ਣੀ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹਰੈ ।

ਬਗਰਿੀਨਾਮੇ ਸੰਿੰਧੀ (ਮੌਰਗੇਜ) ਪ੍ਦਾਤਾ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ 
ਦੀ ਕੋਬਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਬਿੱਿ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ 
ਹੋ।  ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤਂੋ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤਂੋ ਿਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਬਢਆ 
ਜਾ ਸਕਦਾ। ਿੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਬਿੱਿ ਜਾਣ ਤਂੋ ਪਬਹਲਾਂ ਬਜਆਦਾਤਰ 
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਪ੍ਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ 
ਸਬਹਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ: 

“ਮਰੈ ਂ ਫੋ਼ਨ ਿੱੁਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਿਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਿਾਰੇ ਿਹੁਤ ਬਜਆਦਾ ਘਿਰਾਉਦਂੀ ਸੀ – ਮਰੈ ਨੰੂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਬਕ ਬਕੱਥਂੋ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰਨਾ ਹਰੈ । ਮਰੈ ਨੰੂ ਿਹੁਤ ਸ਼ਰਮ 
ਅਤੇ ਸ਼ਰਬਮੰਦਗੀ ਮਬਹਸੂਸ ਹੋਈ ਬਕ ਮਰੈ ਂ ਿੀਜਾਂ ਨੰੂ ਇੰਨਾ ਬਜਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣ ਬਦੱਤਾ। ਪਰ ਬਜਿਂੇ ਹੀ ਮਰੈ ਂ ਪਰੈ ਸੇ ਸੰਿੰਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮਰੈ ਨੰੂ ਹੌਸਂਲਾ 
ਮਬਹਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ, ਪੇਸੇ਼ਿਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰੈ ਨੰੂ ਦੱਬਸਆ ਬਕ ਇਕੱਲੇ ਬਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਜਾਏ ਬਕਸੇ ਬਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ 
ਕੰਮ ਸੀ।”

06      ਜੇਕਰ ਮਰੈ ਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰੈ ?



ਤੁਸੀਂ ਕਰਜੇ ਸੰਿੰਧੀ ਸਲਾਹ ਲਰੈ ਣ ਿਾਰੇ ਬਿੰਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 
ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਬਕ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹਰੈ । ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਅਤੇ ਮਦਦ 
ਲਰੈ ਣ ਬਿੱਿ ਕਦੇ ਿੀ ਿਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਿਹੁਤ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਜੇ 
ਦੀਆਂ ਸਮੱਬਸਆਿਾਂ ਨੰੂ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਿਹਤਰ ਮਬਹਸੂਸ ਹੋਿੇਗਾ। 

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰਬਖਆ ਨਹੀਂ ਜਾਿੇਗਾ, ਸ਼ਰਬਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਜਾਂ 
ਇਹ ਮਬਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਿਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹਰੈ । ਤੁਸੀਂ 
ਮਦਦ ਲਈ ਬਕਤੇ ਿੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਫਰ ਿੀ ਪ੍ਬਕਬਰਆ ਸਮਾਨ ਹੋਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹਰੈ ।

ਸਲਾਹ ਲਰੈ ਣ ਤਂੋ ਪਬਹਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਕ ਪਹੰੁਿਣ ਤਂੋ ਪਬਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਤ ਿਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਿੰਗਾ ਬਿਿਾਰ ਹਰੈ :

ਕਕਕangle-rightਕਕਕਕ     ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਿੇਰਿਾ - ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ, ਪਰੈ ਨਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮਰੈ ਂਟ 
ਅਤੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪੱਤਰ 

ਕਕਕangle-rightਕਕਕਕ     ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਰਬਹਣ-ਸਬਹਣ ਦੇ ਖਰਬਿਆਂ ਦੇ ਿੇਰਿੇ - ਤੁਸੀਂ 
ਬਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਭੋਜਨ, ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਰਬਹਣ-ਸਬਹਣ ਦੇ ਖਰਬਿਆਂ ਿਰਗੀਆਂ 
ਿੀਜਾਂ ‘ਤੇ ਬਕੰਨਾ ਖਰਿ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਕਕਕangle-rightਕਕਕਕ     ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੀਨਤਮ ਿਰੈ ਂਕ ਸਟੇਟਮਰੈ ਂਟ ਅਤੇ ਬਕਸੇ ਿੀ ਕਰਜੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈ ਬਡਟ ਸਮਝੌਬਤਆਂ 
ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ

ਕਕਕangle-rightਕਕਕਕ     ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਰਬਜਆਂ ਦੇ ਿੇਰਿੇ, ਬਜਸ ਬਿੱਿ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੈ  ਬਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਕੰਨਾ 
ਿਕਾਇਆ ਿਾਕੀ ਹਰੈ , ਨਿੀਨਤਮ ਬਿੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਿੀ ਭੁਗਤਾਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 
ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਬਜਆਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਿਾਰੇ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਕਸਦੇ ਪਰੈ ਸੇ 
ਿਕਾਇਆ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰ ੈ ਵਡਟ ਵਰਪੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਮਦਦ ਕਰ 
ਸਕਦੀ ਹਰੈ । ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਾਂਸਯੂਨੀਅਨ (TransUnion), ਇਕੁਈਫਰੈਕਸ 
(Equifax) ਜਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅਨ (Experian) ਦੁਆਰਾ 
ਇੱਕ ਕ੍ਰੈ ਬਡਟ ਬਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੰੁਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਿਂੋ ਿਹੁਤ 
ਸਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰੈ ਬਡਟ ਹਿਾਲਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਅਜਮਾਇਸ਼ 
ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈ ਬਡਟ ਫ਼ਾਈਲ ਨੰੂ 
ਆਨਲਾਈਨ ਐਕਸਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਕਕangle-rightਕਕਕਕ     ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੋਈ ਿੀ ਕਾਗਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ

ਕਰਜੇ ਿਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੀਨਾਿਾਰ ਿਜਟ 
ਨੰੂ ਿਣਾਉਣ ਬਿੱਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਜਸ ਪਰੈ ਸੇ ਸੰਿੰਧੀ 
ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਿਾ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ 
ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਕਸੇ ਿੀ ਅਦਾਲਤੀ ਤਾਮੀਲ ਦੀ ਕਾਰਿਾਈ ਬਿੱਿ 
ਬਿਹਾਰਕ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਈ 
ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਥਤੀ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਲਾਹ ਬਤਆਰ 
ਕਰਨ ਬਿੱਿ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖੱੁਲੇ੍ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹਰੈ । 
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਕੋਈ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਿੇਗੀ 
ਅਤੇ ਇਹ ਬਸਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਕਰਜੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਤੀ 
ਜਾਿੇਗੀ।

ਜਦਂੋ ਮਰੈ ਂ ਬਕਸੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਮਰੈ ਨੰੂ 
ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹਰੈ ? 

ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ: 

“ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਕ ਮੇਰੀ ਆਮਦਨੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀ, 
ਪਰ ਮਰੈ ਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰੂ ਬਜੰਮੇਿਾਰ 
ਠਬਹਰਾਉਦਂੀ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਪਰੈ ਸੇ ਸੰਿੰਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਮਝਣ 
ਬਿੱਿ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਬਕ ਿਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਨੰੂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਿੱਿ ਪਾਉਦੇਂ, 
ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਿਾਨਕ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਿੱਡਾ ਹਹੱਸਾ ਗੁਆਇਆ 
ਹੰੁਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।”

ਜਦਂੋ ਮਰੈ ਂ ਬਕਸੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਮਰੈ ਨੰੂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹਰੈ ?      07     



ਿਜਟ ਉਸ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹਰ ਉਹ ਿੀਜ ਬਜਸ 
‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪਰੈ ਸੇ ਖਰਿਦੇ ਹੋ, ਦੀ ਸੂਿੀ ਹਰੈ । ਪਰੈ ਸੇ ਸੰਿੰਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਿਜਟ 
ਿਣਾਉਣ ਬਿੱਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। 

ਿਜਟ ਿਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਤ ‘ਤੇ ਬਨਯੰਤਰਣ ਿਾਪਸ ਲਰੈ ਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸਬਥਤੀ ਨੰੂ ਮੁੜ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਬਲਆਉਣ ਿੱਲ ਪਬਹਲਾ ਕਦਮ ਹਰੈ । ਿਜਟ 
ਿਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਬਿੱਿ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹਰੈ  ਬਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰੈਸਾ 
ਬਕੱਥੇ ਜਾ ਬਰਹਾ ਹਰੈ , ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣਾ ਿਧੇਰੇ ਸੌਖਾ ਹੰੁਦਾ 
ਹਰੈ  ਬਕ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਿੀਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਿੱਿ ਹਨ, ਬਜਨ੍ਾਂ ਲਈ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹਰੈ । ਿਜਟ ਿਣਾਉਣਾ ਉਨ੍ਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੰੂ 
ਲੱਭਣ ਦਾ ਇੱਕ ਿਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹਰੈ , ਬਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿੱਿਤ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਿਾਨਕ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਬਜੱਠਣ 
ਲਈ ਿੀ ਿਹੁਤ ਿਧੀਆ ਸਬਥਤੀ ਬਿੱਿ ਬਲਆ ਸਕਦਾ ਹਰੈ ।

ਕਦਮ 1: ਆਪਣੀ ਕੱੁਲ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ 

ਤੁਹਾਡਾ ਪਰੈ ਸੇ ਸੰਿੰਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਜੇ ਸੰਿੰਧੀ ਸਲਾਹ ਟੂਲ, 
ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨੀ ਨੰੂ ਜੋੜੇਗਾ, ਬਜਸ ਬਿੱਿ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਲਾਭਾਂ ਜਾਂ 
ਪਰੈ ਨਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਿੀਜ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ 
ਦੁਆਰਾ ਬਨਯਬਮਤ ਰੂਪ ਬਿੱਿ ਪ੍ਾਪਤ ਹੋਣ ਿਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰੈਸਾ, ਬਜਿਂੇ ਬਕ ਤੁਹਾਡੇ 
ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਬਨਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਤਂੋ ਬਕਰਾਇਆ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹਰੈ । 

ਤੁਹਾਡਾ ਪਰੈ ਸੇ ਸੰਿੰਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਨ੍ਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਿਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ 
ਹਰੈ , ਬਜਨ੍ਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ।

ਕਦਮ 2: ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਲਂੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਿਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਹਰੇਕ ਚੀ਼ਿ ਦੀ 
ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ

ਬਫਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤਂੋ ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਬਿੱਲਾਂ ਬਜਿਂੇ ਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗਰਿੀਨਾਮੇ, 
ਕਰਬਜਆਂ, ਬਕਰਾਏ, ਕੌਸਂਲ ਟਰੈਕਸ, ਘਰੇਲੂ ਬਿੱਲਾਂ ਬਜਿਂੇ ਬਕ ਗਰੈਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ 
ਬਕਸੇ ਿੀ ਵਕਰਾਏ ਿਾਲੀ ਿਰੀਦਦਾਰੀ ਜਾਂ ਵਨੱਜੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸੰਬੰਧੀ ਿਰੀਦ 
ਸਮਝੌਵਤਆਂ (ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਿਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ਦੀ ਸੂਿੀ 
ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਬਕਹਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

ਇਹ ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਹਨ, ਬਕਉਕਂਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਰ 
ਬਕਸਮਾਂ ਦੇ ਖਰਬਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਾਲਂੋ ਿਧੇਰੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਜੀਹੀ 
ਕਰ਼ੇਿ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਿਜਂੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਕਰਾਏ ਜਾਂ ਬਗਰਿੀਨਾਮੇ ਦਾ 
ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ 
ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਰਬਜਆਂ ਤਂੋ ਪਬਹਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹਰੈ । 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਬਹਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤਰਜੀਹੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬਿੱਿ ਪਛੜ ਗਏ ਹੋ 
ਅਤੇ ਿਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਿਸੂਲੀ ਲਈ ਕਾਰਿਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਰੈ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸਲਾਹ ਇਸਨੰੂ ਬਧਆਨ ਬਿੱਿ ਰੱਖੇਗੀ। 

ਅੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਬਹਣ-ਸਬਹਣ ਦੇ ਖਰਬਿਆਂ 
ਬਜਿਂੇ ਬਕ ਭੋਜਨ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਮੱਗਰੀ, ਯਾਤਰਾ, ਫੋ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਨਰੈਟ 
‘ਤੇ ਬਕੰਨੇ ਪਰੈ ਸੇ ਖਰਿ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਪਤਾ 
ਲਗਾਉਣ ਬਿੱਿ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਨ੍ਾਂ ‘ਤੇ ਬਕੰਨੇ 
ਪਰੈ ਸੇ ਖਰਿ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਿਾਰੇ ਬਨਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰੈਸਾ ਬਕਸ ਿੀਜ 
‘ਤੇ ਖਰਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਲਂੋ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਿੱਿ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਹਰੇਕ 
ਿੀਜ ਨੰੂ ਬਲਖਣ ਦੀ ਕੋਬਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਨਯਮਤ ਖਰਬਿਆਂ 
ਿਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅੰਦਾਜਾ ਹੋਿੇਗਾ। 

ਿਜਟ ਿਣਾਉਣਾ 
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ਬਕਸੇ ਿਰੈਿਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਰੈ ਸੇ ਸੰਿੰਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਟੂਲ, ਤੁਹਾਡੀ 
ਆਮਦਨੀ ਨੰੂ ਿੱਧ ਤਂੋ ਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਬਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਿਾਰੇ 
ਬਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਰੈ , ਬਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਿੱਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਹਾਲ ਹੀ ਬਿੱਿ 
ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿੱਿ ਕੋਈ ਿਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹਰੈ , ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਂਿਣ ਯੋਗ 
ਹੋਿੇਗੀ ਬਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾਂ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਜਨ੍ਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ 
ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਸਕੌਟਲਰੈ ਂਡ ਬਿੱਿ ਹੋਰ ਲਾਭ ਪਹੰੁਿਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੀਂ ਏਜੰਸੀ, ਸੋਸ਼ਲ 
ਬਸਬਕਓਬਰਟੀ ਸਕੌਟਲਰੈ ਂਡ (Social Security Scotland) ਿਣਾਈ 
ਗਈ ਹਰੈ ।

ਕਦਮ 3: ਤੁਹਾਡੀ ਮਹੀਨਾਿਾਰ ਆਮਦਨੀ ਤਂੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਿਰਚ ਕੀਤੀ ਕੱੁਲ 
ਰਕਮ ਨੰੂ ਘਟਾਓ

ਇੱਕ ਿਾਰ ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਬਕਸੇ ਿਜਟ ਨਾਲ ਸਬਹਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਤਰਜੀਹੀ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਰਬਹਣ-ਸਬਹਣ ਦੇ ਖਰਬਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਡਾ ਪਰੈ ਸੇ ਸੰਿੰਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਹ ਦੇਖੇਗਾ ਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੁਰੱਵਿਅਤ ਕਰਵ਼ਿਆਂ 
ਦੇ ਪ੍ਿੰਧਨ ਲਈ ਬਕਹੜੇ ਬਿਕਲਪ ਉਪਲਿਧ ਹਨ। ਜਦਂੋ ਕੋਈ ਕਰਜਾ ਅਸੁਰੱਬਖਅਤ 
ਹੰੁਦਾ ਹਰੈ , ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਿ ਇਹ ਹੰੁਦਾ ਹਰੈ  ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੰੂ ਉਸ ਿੀਜ ਦੇ ਬਿਰੱੁਧ 
‘ਸੁਰੱਬਖਅਤ’ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੰੂ ਬਲਆ ਸੀ, ਬਜਿਂੇ ਬਕ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ 
ਜਾਂ ਕਾਰ।

ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੁਰੱਬਖਅਤ ਕਰਬਜਆਂ ਬਿੱਿ ਬਨੱਜੀ ਕਰਜੇ, ਕ੍ਰੈ ਬਡਟ ਕਾਰਡ, ਓਿਰਡ੍ਾਫ਼ਟ, 
ਸਟੋਰ ਕਾਰਡ, ਕਰੈ ਟਾਲਾਗ ਕਰਜੇ, ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, 
ਬਜਿਂੇ ਬਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮੋਿਾਈਲ ਫੋ਼ਨ ਦੇ ਕਰਜੇ।

ਇਹਨਾਂ ਕਰਬਜਆਂ ਨੰੂ ਗੈਰ-ਤਰਜੀਹੀ ਿਜਂੋ ਸੇ਼੍ਣੀਿੱਧ ਕੀਤਾ ਬਗਆ ਹਰੈ , ਬਕਉਕਂਬਕ 
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਜੀਹੀ ਕਰਬਜਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 
ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲਂੋ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਿਾਰ ਜਦਂੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹਰੈ  ਬਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬਕੰਨੀ ਆਮਦਨੀ ਿਾਕੀ 
ਹਰੈ , ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਾਰੇ ਸੋਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਕ ਆਪਣੇ ਗਰੈ ਰ-ਤਰਜੀਹੀ ਕਰਬਜਆਂ ਨਾਲ 
ਬਕਿਂੇ ਨਬਜੱਠਣਾ ਹਰੈ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗਰੈ ਰ-ਤਰਜੀਹੀ ਕਰਬਜਆਂ ਲਈ ਘੱਕਟੋ-ਘੱਟ 
ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਬਜਹਾ ਕਰਨ ਬਿੱਿ ਮਦਦ 
ਲਈ ਕਰਜੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਰੈ  ਸਕਦਾ ਹਰੈ । ਤੁਹਾਡਾ ਪਰੈ ਸੇ ਸੰਿੰਧੀ 
ਸਲਾਹਕਾਰ, ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਲਾਹ ਟੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਕਲਪਾਂ ਨੰੂ ਬਿਸਥਾਰ ਬਿੱਿ 
ਦੱਸੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਾਏਗਾ ਬਕ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਤ 
ਦਾ ਬਨਯੰਤਰਣ ਿਾਪਸ ਲਰੈ ਣ ਸਮਂੇ ਬਕਿਂੇ ਸਹਾਇਤਾ ਬਮਲੇਗੀ।

ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ: 

“ਿੇਸੱ਼ਕ, ਮਰੈ ਂ ਪਬਹਲਾਂ ਿਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਿੱਲਣ ਦੀ ਕੋਬਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ 
ਮਰੈ ਂ ਆਪਣੇ ਪਰੈ ਸੇ ਸੰਿੰਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੰੂ ਬਕਹਾ ਬਕ ਮਰੈ ਂ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਜਰੂਰੀ ਿੀਜਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਿ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਰੈ ਸੇ ਹੋਣ ਿਾਰੇ ਬਿੰਤਤ ਸੀ। 

“ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰੈ ਨੰੂ ਦੱਬਸਆ ਬਕ ਸਭ ਤਂੋ ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹਰੈ  ਬਕ 
ਿਜਟ ਬਿੱਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਬਗਆ ਸੀ ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਿੀਜਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਬਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਜਿਂੇ ਬਕ ਸਮਂੇ-ਸਮਂੇ ‘ਤੇ 
ਿਾਲ ਕਟਿਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਬਰਿਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਤੋਹਫੇ਼ ਲਰੈ ਣਾ। 

“ਮਰੈ ਨੰੂ ਰਾਹਤ ਬਮਲੀ ਸੀ ਬਕ ਮਰੈ ਂ ਆਪਣੇ ਕਰਜੇ ਨਾਲ ਨਬਜੱਠ ਸਕਦੀ ਹਾਂ 
ਅਤੇ ਖਰਬਿਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਰੈਸਾ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ 
ਹਾਂ। ਮਰੈ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਿੀ ਦੁਿਾਰਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ 
ਪਿੇਗਾ।”
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ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਿੀਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤਂੋ ਿਾਅਦ ਕੋਈ ਪਰੈਸਾ 
ਿਬਿਆ ਹਰੈ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਸਰਪਲੱਸ (ਬੱਚਤ) ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 
ਤੁਸੀਂ ਆਮਦਨੀ ਨਾਲਂੋ ਬਜਆਦਾ ਪਰੈਸਾ ਖਰਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 
ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 



ਿਜਟ ਯੋਜਨਾਕਾਰ – ਆਮਦਨੀ

ਆਮਦਨੀ: ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਕੰਨੇ ਪਰੈ ਸੇ ਪ੍ਾਪਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ?*

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਿਦਲਦੀ ਹਰੈ , ਤਾਂ ਔਸਤਨ ਰਕਮ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ
ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਕਮ 

£

ਵਕੰਨੀ ਿਾਰੀ? ਉਦਾਹਰਣ ਿਜਂੋ 
ਹਫ਼ਤਾਿਾਰੀ, ਮਹੀਨਾਿਾਰ

ਕਮਾਈਆਂ

ਤਨਖਾਹਾਂ

ਹੋਰ ਕਮਾਈਆਂ

ਪਰੈਨਸ਼ਨਾਂ

ਸਟੇਟ ਪਰੈ ਨਸ਼ਨ

ਪ੍ਾਈਿੇਟ / ਕੰਮ ਦੀ ਪਰੈ ਨਸ਼ਨ

ਪਰੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈ ਬਡਟ

ਹੋਰ ਪਰੈ ਨਸ਼ਨ

ਬਜਿਂੇ ਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਆਦਾਤਰ ਘਰੇਲੂ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮਹੀਨਾਿਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰੈ , ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਜਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕਬੜਆਂ ਨੰੂ ਮਹੀਨਾਿਾਰ ਰਕਮਾਂ ਬਿੱਿ 
ਿਦਲਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹਰੈ ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਾਪਤ ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨੀ ਜੋੜੋ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਓ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਿੀਜ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਿਂੇ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਹੋਿੇ, ਲਾਭ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਰੈ ਨਸ਼ਨਾਂ। 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਝ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹਫ਼ਤਾਿਾਰੀ ਜਾਂ ਿਾਰ-ਹਫ਼ਬਤਆਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰੈ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕਬੜਆਂ ਨੰੂ ਕਰੈ ਲੰਡਰ ਮੁਤਾਿਕ ਮਹੀਨਾਿਾਰ ਬਿੱਿ ਿਦਲਣ 
ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਿੇਗੀ।

ਅਬਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਫ਼ਤਾਿਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਨੰੂ 52 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਫਰ ਇਸਨੰੂ 12 ਨਾਲ ਿੰਡਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹਰੈ । 
ਇਹ ਬਫਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਜਟ ਬਿੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੈ ਲੰਡਰ ਮੁਤਾਿਕ ਮਹੀਨਾਿਾਰ ਅੰਕੜਾ ਦੇਿੇਗਾ।
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*ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਿੀਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ।



ਲਾਭ ਅਤੇ ਟਰੈਕਸ ਕ੍ਰੈ ਬਡਟ

ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਕਮ 

£

ਵਕੰਨੀ ਿਾਰੀ? ਉਦਾਹਰਣ ਿਜਂੋ 
ਹਫ਼ਤਾਿਾਰੀ, ਮਹੀਨਾਿਾਰ

ਿੱਬਿਆਂ ਸੰਿੰਧੀ ਲਾਭ

ਿੱਬਿਆਂ ਸੰਿੰਧੀ ਟਰੈਕਸ ਕ੍ਰੈ ਬਡਟ

ਕੰਮ ਸੰਿੰਧੀ ਟਰੈਕਸ ਕ੍ਰੈ ਬਡਟ

ਯੂਨੀਿਰਸਲ ਕ੍ਰੈ ਬਡਟ

ਸਥਾਨਕ ਹਾਊਬਸੰਗ ਭੱਤਾ / ਹਾਊਬਸੰਗ ਲਾਭ

ਰੁਜਗਾਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਭੱਤਾ

ਆਮਦਨੀ ਸੰਿੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਅਪਾਹਜਤਾ ਸੰਿੰਧੀ ਭੱਤਾ (DLA / PIP)

ਿੱਬਿਆਂ ਸੰਿੰਧੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਭੁਗਤਾਨ (DLA / PIP)

ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਿਾਲੇ ਦਾ ਭੱਤਾ (ਯੋਗਦਾਨ-ਅਧਾਬਰਤ)

ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਿਾਲੇ ਦਾ ਭੱਤਾ (ਆਮਦਨੀ-ਅਧਾਬਰਤ)

ਬਿਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਮਲਣ ਿਾਲੀ ਤਨਖਾਹ

ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸੰਿੰਧੀ ਭੱਤਾ

ਹੋਰ ਲਾਭ

ਹੋਰ ਆਮਦਨੀ

ਿੋਰਡ ਜਾਂ ਬਰਹਾਇਸ਼

ਗਰੈਰ-ਬਨਰਭਰ ਯੋਗਦਾਨ

ਿੱਬਿਆਂ ਸੰਿੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ / ਰੱਖ-ਰਖਾਅ

ਬਿਬਦਆਰਥੀ ਲਈ ਕਰਜੇ

ਬਿਬਦਆਰਥੀ ਗ੍ਾਂਟ / ਿਜੀਫ਼ਾ

ਹੋਰ ਆਮਦਨੀ

ਕੱੁਲ ਆਮਦਨੀ
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ਿਜਟ ਯੋਜਨਾਕਾਰ - ਖਰਿ
ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਿਜਟ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰੋ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਬਕੰਨਾ ਖਰਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਖਰਿਾ: ਤੁਸੀਂ ਬਕੰਨੇ ਪਰੈ ਸੇ ਖਰਿ ਕਰਦੇ ਹੋ?*

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਿਾ ਿਦਲਦਾ ਹਰੈ , ਤਾਂ ਔਸਤਨ ਰਕਮ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ
ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਕਮ 

£

ਵਕੰਨੀ ਿਾਰੀ? ਉਦਾਹਰਣ ਿਜਂੋ ਹਫ਼ਤਾਿਾਰੀ, 
ਮਹੀਨਾਿਾਰ, ਸਾਲਾਨਾ

ਹਾਊਬਸੰਗ 

ਬਕਰਾਇਆ

ਬਗਰਿੀਨਾਮਾ

ਸੁਰੱਬਖਅਤ ਕਰਜਾ / ਦੂਜਾ ਬਗਰਿੀਨਾਮਾ

ਬਗਰਿੀਨਾਮਾ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ੀਮੀਅਮ

ਸੇਿਾ ਦੇ ਖਰਿੇ / ਫ਼ਰੈਕਟਰ ਫੀਸ

ਬਿਲਬਡੰਗ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਿੀਮਾ 

ਕੌਸਂਲ ਟਰੈਕਸ (ਬਜਸ ਬਿੱਿ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਿਰੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੈ )

ਗਰੈਸ

ਬਿਜਲੀ

ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਿਾਲਣ ਦੇ ਖਰਿੇ

ਟੀ.ਿੀ. ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ

ਿੱਬਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਖਰਿੇ

ਿਾਲਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਖਰਿੇ

ਬਕਰਾਏ ‘ਤੇ ਲਰੈ ਣ ਸੰਿੰਧੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ

ਬਨੱਜੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸੰਿੰਧੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ

ਿੱਬਿਆਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ / ਸਹਾਇਤਾ

ਫੋ਼ਨ ਦੇ ਖਰਿੇ

ਘਰੇਲੂ ਫੋ਼ਨ

ਮੋਿਾਈਲ ਫੋ਼ਨ
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*ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਿੀਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ।



ਘਰ ਦੇ ਮਰੈ ਂਿਰਾਂ ਦੇ ਖਰਿੇ

ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਕਮ 

£
ਵਕੰਨੀ ਿਾਰੀ? ਉਦਾਹਰਣ ਿਜਂੋ ਹਫ਼ਤਾਿਾਰੀ, 

ਮਹੀਨਾਿਾਰ, ਸਾਲਾਨਾ

ਕਬਰਆਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ (ਬਜਿਂੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦੱੁਧ)

ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਮੱਗਰੀ

ਲਾਂਡਰੀ ਅਤੇ ਡ੍ਾਈ ਕਲੀਨ

ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹਾਊਸਕੀਬਪੰਗ

ਨਰੈਪੀਆਂ ਅਤੇ ਿੱਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ

ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ

ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਜੱੁਕਤੇ

ਸ਼ਰਾਿ

ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਸੰਿੰਧੀ ਉਤਪਾਦ

ਸਕੂਲ ਦੀ ਿਰਦੀ

ਅਖ਼ਿਾਰ ਅਤੇ ਰਸਾਲੇ

ਕਲੀਨਰ

ਆਿਾਜਾਈ / ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਖਰਿੇ

ਜਨਤਕ ਆਿਾਜਾਈ

ਟਰੈਕਸੀ

ਿਾਲਣ (ਪਰੈ ਟਰੋਲ, ਡੀਜਲ, ਤੇਲ ਆਬਦ)

ਕਾਰ ਦਾ ਿੀਮਾ

ਪਾਰਬਕੰਗ ਦੇ ਖਰਿੇ

ਟੋਲ ਿਾਰਜ

ਰੋਡ ਟਰੈਕਸ

ਿੇ੍ਕਡਾਊਨ ਿੀਮਾ

MOT ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਿੇ

ਹੋਰ ਆਿਾਜਾਈ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ
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ਹੋਰ ਖਰਿੇ

ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਕਮ 

£

ਵਕੰਨੀ ਿਾਰੀ? ਉਦਾਹਰਣ ਿਜਂੋ ਹਫ਼ਤਾਿਾਰੀ, 
ਮਹੀਨਾਿਾਰ, ਸਾਲਾਨਾ

ਕੰਮ ‘ਤੇ ਭੋਜਨ

ਸਕੂਲ ਦੇ ਭੋਜਨ

ਦੰਦਾਂ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ

ਹੇਅਰਡ੍ਰੈ ਬਸੰਗ

ਸਰੈ ਟੇਲਾਈਟ ਟੀ.ਿੀ.

ਇੰਟਰਨਰੈ ਟੱ

ਸੌ਼ਕ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਾਂ ਖੇਡ

ਬਸੱਬਖਆ ਦੀ ਫੀਸ

ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਲੱਿ

ਜੇਿ ਖਰਿਾ

ਘਰੇਲੂ ਿਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ

ਬਿੰਕਡੋ ਕਲੀਨਰ

ਿਾਗਿਾਨੀ

ਮਰੈ ਡੀਕਲ / ਦੁਰਘਟਨਾ ਿੀਮਾ

ਿਰੈ ਟੱ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰਾਂ ਦਾ ਿੀਮਾ

ਿਰੈ ਰੀਟੇਿਲ ਦਾਨ

ਧਾਰਬਮਕ ਤੋਹਫੇ਼

ਜਨਮ ਬਦਨ ਸੰਿੰਧੀ ਤੋਹਫੇ਼

ਕੱੁਲ ਖਰਿੇ

ਸਾਰਾਂਸ਼

ਕੱੁਲ ਆਮਦਨੀ

ਕੱੁਲ ਖਰਿੇ

ਸਰਪਲੱਸ (ਘਾਟਾ)

ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਤਂੋ ਿਰਵਚਆਂ ਨੰੂ ਘਟਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਵਮਲੇਗਾ। ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੰਨਾ ਨੌ ਂਦੇਿੋ। 
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ਹਰੇਕ ਬਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਿੱਖਰੇ-ਿੱਖਰੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬਿਅਕਤੀ ਨੰੂ 
ਆਪਣੇ ਬਿਅਕਤੀਗਤ ਕਰਬਜਆਂ ਨਾਲ ਨਬਜੱਠਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣ ਦੀ 
ਜਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹਰੈ । ਆਪਣੇ ਕਰਜ ਸਲਾਹ ਸਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਥਤੀ 
ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਸਰ 
ਿੁਣਨ ਲਈ ਿੱਖੋ-ਿੱਖਰੇ ਬਿਕਲਪ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਕਸੇ ਕਰਜੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ 
ਬਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਰੈ , ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਿਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਜਟ ਦੇ ਪ੍ਿੰਧਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਲਰੈ ਣਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਬਜੱਠਣ ਿਾਰੇ ਬਿਹਾਰਕ ਸੁਝਾਅ ਿੀ ਬਮਲਣਗੇ।

ਕਰਜੇ ਦੇ ਬਕਸੇ ਹੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਿਧਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਬਕਬਰਆ ਨੰੂ 
ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਿੇਗਾ – ਤੁਹਾਡਾ ਪਰੈ ਸੇ ਸੰਿੰਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਬਕ ਉਹ ਇਸ 
ਬਿੱਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਕਿਂੇ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।  

ਪਰੈ ਸੇ ਸੰਿੰਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਕਸ ਿੀਜ  
ਦੀ ਬਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ?

ਕਰ਼ੇਿ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਤੰਨ ਸ਼੍ਰੇ ਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢੱੁਕਿਂੇ 
ਬੈਠਦੇ ਹਨ:

1    ਕਰਬਜਆਂ ਦਾ ਦੁਿਾਰਾ-ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ 

2    ਕਰਬਜਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਅੰਬਸ਼ਕ ਮਾਫ਼ੀ

3    ਅਸਥਾਈ ਬਿਕਲਪ, ਥੋੜੇ੍ ਸਮਂੇ ਲਈ, ਜਦਂੋ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ 
ਨਹੀਂ ਿਦਲਦੇ

ਗਰੈ ਰ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਕਰਜੇ ਦੇ ਹੱਲ ਉਪਲਿਧ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ 
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਕਰਜ 
ਸੰਿੰਧੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਦਾਤਾਿਾਂ ਦੀਆਂ ਿੱਖੋ-ਿੱਖਰੀਆਂ ਪ੍ਬਕਬਰਆਿਾਂ ਹੰੁਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਬਦੱਕਤੇ ਪੰਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਬਕ ਸਟਰੈਪਿਂੇਜ ਡਰੈ ਟੱ ਿਰੈ ਬਰਟੀ ਸਕੌਟਲਰੈ ਂਡ ਕੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਰੈ । ਤੁਸੀਂ ਜੋ 
ਿੀ ਹੱਲ ਿੁਣਦੇ ਹੋ, ਕਰਜੇ ਸੰਿੰਧੀ ਸਲਾਹ ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹਰੈ  ਅਤੇ ਪ੍ਬਕਬਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ 
ਿਾਹੀਦੀ ਹਰੈ ।

ਕ੍ਰੈ ਬਡਟ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਕਰਜੇ ਦੇ ਹੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਭਾਬਿਤ ਹੋ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰੈ ਸੇ ਸੰਿੰਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਰੈ  ਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰੈ ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹਰੈ  ਬਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਿੀ ਲਰੈ ਣਦਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ 
ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਿਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਬਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਬਰਹਾ ਹਰੈ , 
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਿਾਈ ਤਂੋ ਰੋਕ (ਬੰਵਦਸ਼) ਦੀ ਬਮਆਦ ਲਈ 
ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਬਜਆਂ ਿਾਰੇ ਸਲਾਹ 
ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਿੇਲੇ ਸੁਰੱਬਖਆ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਸਮਂੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਰੈ ਣਦਾਰ ਕਰਬਜਆਂ ਦੀ ਿਸੂਲੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ 
ਬਿਰੱੁਧ ਿਹੁਤੀਆਂ ਬਕਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਿਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਰੈ ਸੇ ਸੰਿੰਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਕਸ ਿੀਜ ਦੀ ਬਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ?      15     



1: ਕਰਜੇ ਸੰਿੰਧੀ ਹੱਲ – ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਬਜਆਂ 
ਦਾ ਿਾਪਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ
ਕਰ਼ਿਾ ਪ੍ਰ ਬੰਧਨ ਸਕੀਮ (Debt Arrangement Scheme) 
(DAS) ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਬਮਆਦ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਬਜਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 
ਬਿੱਿ ਸਹਾਇਤਾ ਬਦੰਦੀ ਹਰੈ , ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਿੰਧਨਯੋਗ ਹਰੈ । ਤੁਹਾਡੇ ਰਬਹਣ-ਸਬਹਣ 
ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਬਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਂੋ ਿਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਜਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਕਫ਼ਾਇਤੀ ਮਹੀਨਾਿਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਰੈ ਣਦਾਰਾਂ 
ਬਿਿਕਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰੈ । ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਤਾਮੀਲ ਦੀ 
ਕਾਰਿਾਈ ਤਂੋ ਸੁਰੱਬਖਅਤ ਰਬਹੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੰੁਦੇ 
ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਬਜਆਂ 'ਤੇ ਬਿਆਜ ਅਤੇ ਖਰਿੇ ਰੋਕ ਬਦੱਕਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਜਦਂੋ ਕੋਈ ਬਿਅਕਤੀ DAS ਦੇ ਹਹੱਸੇ ਿਜਂੋ ਕਰਜ ਭੁਗਤਾਨ ਪੋ੍ਗਰਾਮ (Debt 
Payment Programme-DPP) ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹਰੈ , ਤਾਂ 
ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਘੱਕਟੋ-ਘੱਟ ਜਾਂ ਿੱਧ ਤਂੋ ਿੱਧ ਕਰਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ ਹਰੈ । 

ਤੁਸੀਂ ਮਨਜੂਰਸੁ਼ਦਾ ਪਰੈ ਸੇ ਸੰਿੰਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਦੀਿਾਲੀਆਪਣ ਸੰਬੰਧੀ 
ਪ੍ਰੈ ਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ DPP ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਇਸ 
ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਿ ਕਰਨਗੇ ਬਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 
ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਬਕਬਰਆ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਿਾਰ ਜਦਂੋ 
ਤੁਹਾਡਾ DPP ਸਬਹਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਰੈ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿੇਰਿੇ DAS ਰਬਜਸਟਰ ਬਿੱਿ 
ਪਾ ਬਦੱਕਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਬਜਹਾ ਆਨਲਾਈਨ ਰਬਜਸਟਰ ਹਰੈ , ਬਜਸਨੰੂ ਕੋਈ ਿੀ 
ਐਕਸਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਰੈ । ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਹਾਡਾ DPP ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈ ਬਡਟ ਫ਼ਾਈਲ ‘ਤੇ ਛੇ 
ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।

ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਬਜਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਪਰੈਸਾ 
ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਥਤੀ ਿਦਲਦੀ ਹਰੈ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸਬਹਮਤੀ ਿਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੰੂ ਬਿਿਸਬਥਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਰੈ ।

ਇੱਕ DPP ਉਨ੍ਾਂ ਿੀਜਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਭਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਬਜਨ੍ਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ 
ਬਜਿਂੇ ਬਕ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਜਾਂ ਕਾਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਕਸੇ ਿੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਕਉਕਂਬਕ ਸਾਰੇ ਖਰਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਰੈ ਣਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ DAS ਬਿੱਿ 
ਕਈ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਸੁਰੱਬਖਆਿਾਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰੈ ਸੇ ਸੰਿੰਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਿਧਣ ਦੇ ਸਭ ਤਂੋ ਿਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਿਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ 

ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਰੈ । ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਂੇ ਦੀ ਇੱਕ 
ਬਮਆਦ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੰੂ ਿਦਲਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰੈ  ਜਾਂ 
ਛੇ ਮਹੀਬਨਆਂ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਬਹਮਤ ਹੋਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰੈ । ਇੱਕ 
ਐਮਰਜਰੈ ਂਸੀ ਸਬਥਤੀ ਬਿੱਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਿੱਿ ਦੋ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੰੂ ਖੰੁਝਾਉਣ ਦੀ 
ਬਿਿਸਥਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਬਜਹਾ ਕਰਨ ਤਂੋ ਪਬਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪਰੈ ਸੇ ਸੰਿੰਧੀ 
ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹਰੈ । 
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ਸਟਰੈਪਿਂੇਜ ਡਰੈ ਟੱ ਿਰੈ ਬਰਟੀ ਸਕੌਟਲਰੈ ਂਡ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਗਲਾਸਗੋ ਦਫ਼ਤਰ ਬਿੱਿ 
ਮਨਜੂਰਸੁ਼ਦਾ ਪਰੈ ਸੇ ਸੰਿੰਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹਰੈ । ਅਸੀਂ 
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਬਕਬਰਆ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ 
ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਿ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਰੈ ਣਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਯੂ.ਕੇ. ਬਿੱਿ 
ਸਰੈ ਂਕੜੇ ਲਰੈ ਣਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ DPP 
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਬਕਬਰਆ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ DPP ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 
ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰਬਪਤ 
ਟੀਮਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਿਦਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੜਾਅ 
‘ਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਇੱਕ DAS ਭੁਗਤਾਨ ਬਡਸਟ੍ੀਬਿਊਟਰ ਿੀ ਹਾਂ। ਇਸਦਾ 
ਮਤਲਿ ਇਹ ਹਰੈ  ਬਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਇਰਰੈਕਟ ਡਰੈ ਬਿਟ ਸਥਾਬਪਤ ਕਰਾਂਗੇ, 
ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੀਨਾਿਾਰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਬਕਬਰਆ ਬਿੱਿ ਪਾਿਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਲਰੈ ਣਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਮਂੇ ਦੌਰਾਨ 
ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਿੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣ 
ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਥਤੀ ਦੀ ਸਮੀਬਖਆ ਕਰਾਂਗੇ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਬਕਿਂੇ ਿੱਲ ਰਹੇ 
ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੰੂ ਿਦਲਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ 
ਬਿੱਿ ਉਸ ਸਮਂੇ ਿਰੇਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਿੰਧ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦਂੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤਂੋ 
ਿੱਧ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ।



ਇੱਕ ਕਰ਼ਿਾ ਪ੍ਰ ਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ (debt management plan) 
(DMP) ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਬਮਆਦ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਬਜਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਬਦੰਦੀ ਹਰੈ , ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਿੰਧਨਯੋਗ ਹਰੈ । ਇੱਕ DMP 
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫਂੋ਼ ਬਕਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਬਿਿਸਬਥਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰੈ , 
ਉਦਾਹਰਣ ਿਜਂੋ ਇੱਕ ਕਰਜਾ ਪ੍ਿੰਧਨ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਡਰੈ ਟੱ ਿਰੈ ਬਰਟੀ, ਬਜਿਂੇ ਬਕ ਸਟਰੈਪਿਂੇਜ 
ਡਰੈ ਟੱ ਿਰੈ ਬਰਟੀ ਸਕੌਟਲਰੈ ਂਡ। ਤੁਸੀਂ ਬਕਫ਼ਾਇਤੀ ਮਹੀਨਾਿਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ 
ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੈ ਰ-ਤਰਜੀਹੀ ਕਰਬਜਆਂ ਦੇ ਲਰੈ ਣਦਾਰਾਂ ਬਿਿਕਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ DMP ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 
ਘੱਕਟੋ-ਘੱਟ ਜਾਂ ਿੱਧ ਤਂੋ ਿੱਧ ਕਰਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ 
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ, ਬਕਉਕਂਬਕ ਇੱਕ DMP ਦੇ ਖਰਿੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਲਰੈ ਣਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਬਕ, ਕੁਝ ਪ੍ਦਾਤਾ ਸਥਾਪਨਾ ਫੀਸ 
ਜਾਂ ਮਹੀਨਾਿਾਰ ਫੀਸ ਿਸੂਲਣਗੇ।

ਹਾਲਾਂਬਕ ਇੱਕ DMP ਲਿਕਦਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹਰੈ  ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਜਾਂ 
ਖਰਿੇ ਿਦਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਥਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਿਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਰੈ , 
ਪਰ DAS ਦੇ ਮੁਕਾਿਲੇ ਿਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਰੱਬਖਆ ਉਪਲਿਧ ਹੰੁਦੀ ਹਰੈ । ਬਿਆਜ 
ਅਤੇ ਖਰਿੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਬਥਰ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੇ, ਹਾਲਾਂਬਕ ਿਹੁਤੇ ਲਰੈ ਣਦਾਰ ਮਦਦ ‘ਤੇ 
ਬਨਰਭਰ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਰੈ ਣਦਾਰ ਹਾਲੇ ਿੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, 
ਉਦਾਹਰਣ ਿਜਂੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜੇ ਨੰੂ ਬਕਸੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੰੂ ਭੇਜਣਾ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ 
ਕਾਰਿਾਈ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰਨਾ।

ਘਟਾਏ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜਂੋ ਬਿਿਸਥਾ ਦੀ ਬਮਆਦ ਸ਼ਾਇਦ ਿਧੇਰੇ ਲੰਮੀ 
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਰੈ  ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈ ਬਡਟ ਫ਼ਾਈਲ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਭਾਿ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹਰੈ ।

ਸਟਰੈਪਿਂੇਜ ਡਰੈ ਟੱ ਿਰੈ ਬਰਟੀ ਸਕੌਟਲਰੈ ਂਡ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ DMPs 
ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹਰੈ । ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਯੂ.ਕੇ. ਬਿੱਿ ਸਰੈ ਂਕੜੇ ਲਰੈ ਣਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਬਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ DMP ਦੀ ਪੂਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 
ਪ੍ਬਕਬਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ DMP ਦੀ ਸਮਾਂ ਬਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰਬਪਤ ਟੀਮਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ 
ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਿਦਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਥੇ 
ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ।

ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਵਗਰਿੀਨਾਮਾ ਜਾਂ ਇਕੁਇਟੀ ਵਰਲੀ਼ਿ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ 
ਮਾਲਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੰਭਿ ਹੱਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰੈ  ਬਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਕਸੇ ਬਰਹਾਇਸ਼ੀ 
ਬਗਰਿੀਨਾਮੇ ਜਾਂ ਇਕੁਇਟੀ ਬਰਲੀਜ ਯੋਜਨਾ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤਂੋ ਇਕੁਇਟੀ 
ਮੁਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ। 

ਬਕਸੇ ਿੀ ਿਕਾਇਆ ਬਗਰਿੀਨਾਮੇ ਜਾਂ ਅਸੁਰੱਬਖਅਤ ਕਰਜੇ ਦਾ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 
ਲਈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਗਰਿੀਨਾਮੇ ਸੰਿੰਧੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੰੂ 
ਮੁੜ-ਬਗਰਿੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 
ਕਰਜੇ ਨੰੂ ਬਨਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਬਿੱਿ ਮਦਦ ਬਮਲ ਸਕਦੀ ਹਰੈ । ਹਾਲਾਂਬਕ, ਇਹ ਬਿਕਲਪ 
ਲੰਮੇ ਸਮਂੇ ਦੀ ਬਮਆਦ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੰੂ ਿਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਪ੍ਭਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਬਕੰਨੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੀ ਗਈ ਬਕਸੇ ਬਿਰਾਸਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਕੰਨੀ ਹੋਿੇਗੀ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਗਰਿੀਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਬਹੰਦੇ, 
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੰੂ ਮੁੜ-ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਰੈ , ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਘਰ ਦੇ ਬਿਰੱੁਧ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਬਜਆਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਬਖਅਤ ਕਰਨ ਤਂੋ ਪਬਹਲਾਂ ਬਧਆਨ ਨਾਲ 
ਸੋਿਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹਰੈ । 

ਸਟਰੈਪਿਂੇਜ ਫ਼ਾਇਨਰੈ ਂਸ਼ੀਅਲ ਸੌਲਯੂਸ਼ਨਜ (StepChange 
Financial Solutions)* ਕੋਲ ਅਬਜਹੇ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹਕਾਰ 
ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਨ੍ਾਂ ਬਿਕਲਪਾਂ ਿਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਕ  ਬਰਹਾਇਸ਼ੀ 
ਬਗਰਿੀਨਾਮਾ ਜਾਂ ਇਕੁਇਟੀ ਬਰਲੀਜ ਯੋਜਨਾ ਸਹੀ ਹੱਲ ਹਰੈ  ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਕਰਜੇ ਸੰਿੰਧੀ ਹੱਲ – ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਬਜਆਂ ਦਾ ਿਾਪਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ      17     



2: ਕਰਜੇ ਸੰਿੰਧੀ ਹੱਲ – ਬਜੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਜਾਂ ਸਾਰਾ 
ਕਰਜਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਬਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰੈ
ਦੀਿਾਲੀਆਪਣ ਇੱਕ ਬਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰੈ , ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਸਰ ਕਰਜੇ ਹਨ, ਪਰ 
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਰੈ । ਤੁਸੀਂ ਪਰੈ ਸੇ ਸੰਿੰਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰ 
ਜਾਂ ਦੀਿਾਲੀਆਪਣ ਸੰਿੰਧੀ ਪ੍ਰੈ ਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰੂ ਦੀਿਾਲੀਆ 
ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਰੈ ਣਦਾਰ ਿੀ ਅਦਾਲਤ ਬਿੱਿ 
ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੀਿਾਲੀਆ ਿਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਬਕ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਪਬਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰੈ ਸੇ ਿਸੂਲਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਬਕਆਂ ‘ਤੇ ਬਿਿਾਰ ਕਰਨਗੇ।

ਦੀਿਾਲੀਆਪਣ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਕਲਪ ਹਰੈ  ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਨਤੀਜੇ 
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਜਿਂੇ ਬਕ ਕੁਝ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਭਾਿ ਪਰੈ ਣਾ, ਜਾਂ ਨਤੀਜੇ ਿਜਂੋ 
ਿਰਖਾਸਤਗੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਬਿਕਲਪ ‘ਤੇ ਬਿਿਾਰ ਕਰਨ ਤਂੋ ਪਬਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਰੁ਼ਿਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਿ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹਰੈ । ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ 
ਦੀਿਾਲੀਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿਰੈ ਂਕ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਬਤਆਂ ਨੰੂ ਿੰਦ ਜਾਂ ਫ੍ੀਜ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਰੈ । ਇਸਦਾ ਮਤਲਿ ਇਹ ਹਰੈ  ਬਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਕਸੇ ਿੱਖਰੇ ਪ੍ਦਾਤਾ 
ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਣਾ ਪਿੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦਂੋ ਤੱਕ ਬਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੱੁਢਲਾ 
ਿਰੈ ਂਕ ਖਾਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ. ਜਦਂੋ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਿਾਲੀਆਪਣ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਪ੍ਾਈਿੇਟ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਬਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ 
ਬਕਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਬਤਆਂ ਦੀ ਸਮੀਬਖਆ ਕਰਨ ਤਂੋ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, 
ਜਦਂੋ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਬਕਰਾਏਦਾਰ ਦੀਿਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਘੱਟਟੋ-ਘੱਟ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰ ਵਕਵਰਆ (Minimal asset process-
MAP) ਤੁਸੀਂ ਐਮੱ.ਏ.ਪੀ. (MAP) ਦੀਿਾਲੀਆਪਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਿਰਗੀ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹਰੈ  ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 
ਕੱੁਲ ਕਰਜਾ ਘੱਕਟੋ-ਘੱਟ £1,500 ਤੱਕ ਹਰੈ , ਪਰ ਕੱੁਲ £25,000 ਤਂੋ ਘੱਟ 
ਹਰੈ । 

ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਬਸਰਫ਼ ਲਾਭਾਂ ਤਂੋ ਹੀ ਹੋਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹਰੈ , ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਜਟ ਬਿੱਿ 
ਇਹ ਬਦਖਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹਰੈ  ਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਬਜਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 
ਲਈ ਕੋਈ ਪਰੈਸਾ ਉਪਲਿਧ ਨਹੀਂ ਹਰੈ । ਇੱਥੇ ਅਬਜਹੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ, ਬਜਹੜੀਆਂ 
(MAP ਦੀਿਾਲੀਆਪਣ ਦਾ ਫ਼ਰੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਂੋ ਪਬਹਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ 
ਜਰੂਰੀ ਹਨ, ਬਜਨ੍ਾਂ ਬਿੱਿ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

ਕਕਕangle-rightਕਕਕਕ    ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਬਕਸੇ ਜਮੀਨ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ 

ਕਕਕangle-rightਕਕਕਕ    ਤੁਹਾਡੀ ਕੱੁਲ ਸੰਪਤੀ £2,000 ਤਂੋ ਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ 

ਕਕਕangle-rightਕਕਕਕ    ਤੁਹਾਡੀ ਮਲਕੀਅਤ ਿਾਲੀ ਕੋਈ ਿੀ ਸੰਪਤੀ £1,000 ਤਂੋ ਿੱਧ ਕੀਮਤ ਦੀ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਹਾਲਾਂਬਕ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਰ ਹਰੈ  ਬਜਸਦੀ ਕੀਮਤ 
£3,000 ਤਂੋ ਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹਰੈ , ਬਜਸ ਿਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਬਹਮਤੀ ਹੋਈ ਹਰੈ  
ਬਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹਰੈ , ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਬਗਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ

MAP ਦੀਿਾਲੀਆਪਣ ਨੰੂ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਰਵਜਸਟਰ ‘ਤੇ ਰਬਜਸਟਰ ਕੀਤਾ 
ਜਾਿੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਨਿੀਂ ਸੁ਼ਰੂਆਤ ਬਦੰਦਾ ਹਰੈ , ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਆਦਾਤਰ 
ਕਰਬਜਆਂ ਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਬਦੰਦਾ ਹਰੈ । ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੀਿਾਲੀਆ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ 
ਦੇ  ਛੇ ਮਹੀਬਨਆਂ ਿਾਅਦ ਪ੍ਬਕਬਰਆ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਿੋਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈ ਬਡਟ 
ਫ਼ਾਈਲ ਿਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮਂੇ ਦੀ ਬਮਆਦ ਲਈ ਪ੍ਭਾਬਿਤ ਹੋਿੇਗੀ।
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ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੀਿਾਲੀਏਪਣ ਬਿੱਿ ਅਕਾਊਤਂਟਰੈ ਂਟ ਨੰੂ £50 (ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਲਾਭ 
ਬਮਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ) ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬਜਹੀ ਅਗਾਊ ਂਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਰੈ  ਸਕਦੀ ਹਰੈ , ਜੋ 
ਸਕੌਟਲਰੈ ਂਡ ਬਿੱਿ ਸਾਰੇ ਦੀਿਾਲੀਏਪਣ ਦੀ ਬਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਿੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹਰੈ । 

ਸਟਰੈਪਿਂੇਜ ਡਰੈ ਟੱ ਿਰੈ ਬਰਟੀ ਸਕੌਟਲਰੈ ਂਡ ਕੋਲ ਗਲਾਸਗੋ ਬਿੱਿ ਸਬਥਤ 
ਬਸਖਲਾਈ ਪ੍ਾਪਤ ਪਰੈ ਸੇ ਸੰਿੰਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਰਬਪਤ ਟੀਮ 
ਹਰੈ , ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ MAP ਦੀਿਾਲੀਏਪਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਬਿੱਿ 
ਮੁਫ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਿ ਕਰਨਗੇ ਬਕ ਤੁਸੀਂ 
ਯੋਗ ਹੋ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਭਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਬਕਬਰਆ ਬਿੱਿ 
ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।

ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਘੱਕਟੋ-ਘੱਟ £3,000 ਹੋਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹਰੈ । ਕੋਈ ਿੱਧ ਤਂੋ ਿੱਧ 
ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਰੈ ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੀਿਾਲੀਏਪਣ ਬਿੱਿ ਅਕਾਊਤਂਟਰੈ ਂਟ (Accountant in 
Bankruptcy-AiB) ਨੰੂ £ 150 (ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਲਾਭ ਬਮਲਦੇ 
ਹਨ, ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ) ਦੀ ਇੱਕ ਅਗਾਊ ਂਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿੇਗਾ, ਜੋ ਸਕੌਟਲਰੈ ਂਡ 
ਬਿੱਿ ਸਾਰੇ ਦੀਿਾਲੀਏਪਣ ਦੀ ਬਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਿੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹਰੈ ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਹਰੈ , ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਬਜਆਂ ਦੇ 
ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਿੇਬਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਰੈ । ਇਸ ਬਿੱਿ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹਰੈ । ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ £3,000 ਤਂੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਿਾਲੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਹਰੈ , 
ਬਜਸਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਾਜਿ ਜਰੂਰਤ ਹਰੈ , ਬਜਿਂੇ ਬਕ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ 
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਿੇਿੀ ਜਾਿੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਬਸਰਫ਼ ਲਾਭਾਂ ਤਂੋ ਹਰੈ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਦੀਿਾਲੀਏਪਣ 
ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਬਜਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪ੍ਤੀ ਮਹੀਨਾਿਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ 
ਕਰਨਾ ਪਿੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਿਜਟ ਇਹ ਬਦਖਾਉਦਂਾ ਹਰੈ  ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ 
ਘਰੇਲੂ ਖਰਬਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤਂੋ ਿਾਅਦ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਉਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟਰੱਸਟੀ (ਉਹ ਬਿਅਕਤੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ 
ਦੀਿਾਲੀਏਪਣ ਦੇ ਪ੍ਿੰਧਨ ਦੀ ਬਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹਰੈ ) ਨੰੂ ਕਰਨਾ ਪਿੇਗਾ।

ਏ.ਆਈ.ਿੀ. (AiB) ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਫ਼ਰੈ ਸਲੇ ਲਰੈ ਂਦਾ ਹਰੈ  ਅਤੇ ਪਿਬਲਕ 
ਰਬਜਸਟਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੀਿਾਲੀਏਪਣ ਦੇ ਮਾਮਬਲਆਂ ਨੰੂ ਰਬਜਸਟਰ ਕਰਦਾ ਹਰੈ । ਉਹ 
ਬਜਆਦਾਤਰ ਦੀਿਾਲੀਆਪਣ ਮਾਮਬਲਆਂ ਬਿੱਿ ਟਰੱਸਟੀ ਹਨ। ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤਂੋ 
ਇੱਕ ਸਾਲ ਿਾਅਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੱੁਟੀ ਦੇ ਬਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ 
ਕ੍ਰੈ ਬਡਟ ਫ਼ਾਈਲ ਿਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮਂੇ ਲਈ ਪ੍ਭਾਬਿਤ ਹੋਿੇਗੀ। ਦੀਿਾਲੀਏਪਣ ਦੇ ਅੰਤ 
‘ਤੇ, ਬਜਆਦਾਤਰ ਿਕਾਇਆ ਕਰਜੇ ਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਬਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰੈ । 
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ਸਟਰੈਪਿਂੇਜ ਡਰੈ ਟੱ ਿਰੈ ਬਰਟੀ ਸਕੌਟਲਰੈ ਂਡ ਕੋਲ ਗਲਾਸਗੋ ਬਿੱਿ ਸਬਥਤ 
ਬਸਖਲਾਈ ਪ੍ਾਪਤ ਪਰੈ ਸੇ ਸੰਿੰਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਰਬਪਤ ਟੀਮ 
ਹਰੈ , ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ MAP ਜਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਿੰਧ ਿਾਲੇ ਦੀਿਾਲੀਏਪਣ ਲਈ 
ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਬਿੱਿ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।



ਟਰੱਸਟ ਡੀਡ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਬਜਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹੋ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਿੀ ਤੁਹਾਡਾ ਿਕਾਇਆ ਹਰੈ , ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਟਰੱਸਟ ਡੀਡ ਇੱਕ ਿਧੀਆ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰੈ । ਤੁਸੀਂ ਬਸਰਫ ਬਕਸੇ 
ਦੀਿਾਲੀਆਪਨ ਸੰਿੰਧੀ ਪ੍ਰੈ ਕਟੀਸ਼ਨਰ (ਇੱਕ ਟਰੱਸਟੀ ਿਜਂੋ ਜਾਬਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰੈ ) ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਡੀਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ 
ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਬਸਰਫ਼ ਲਾਭਾਂ ਤਂੋ ਹਰੈ , ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਸਟ ਡੀਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਰੈ ਣਦਾਰਾਂ ਦਰਬਮਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਹੱਸੇ ਦਾ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੰੁਦਾ ਹਰੈ , ਅਤੇ ਿਾਕੀ ਦਾ ਕਰਜਾ ਆਮ 
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਬਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰੈ । 

ਬਸੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਰੈ ਣਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਿਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਟਰੱਸਟ ਡੀਡ ਦਾ ਪ੍ਿੰਧਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਟਰੱਸਟੀ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ 
ਲਰੈ ਣਦਾਰਾਂ ਤਂੋ ਇਹ ਪੱੁਬਛਆ ਜਾਿੇਗਾ ਬਕ ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੰੂ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਬਹਮਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 
ਟਰੱਸਟ ਡੀਡ ਦੀ ਸੁਰੱਬਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਿ ਇਹ ਹਰੈ  ਬਕ ਬਿਆਜ 
ਅਤੇ ਖਰਿੇ ਰੋਕ ਬਦੱਕਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਸਟ ਡੀਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਿੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਿੀ ਲਰੈ ਣਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਰੱੁਧ ਅਦਾਲਤੀ ਤਾਮੀਲ 
ਦੀ ਕਾਰਿਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। 

ਸੁਰੱਬਖਅਤ ਟਰੱਸਟ ਡੀਡਾਂ ਘੱਕਟੋ-ਘੱਟ ਿਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 
ਕਰਜ ਘੱਕਟੋ-ਘੱਟ £5,000 ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹਰੈ । ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੱਸਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਜਟ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਂੋ ਬਕਫ਼ਾਇਤੀ 
ਭੁਗਤਾਨ ਿਸੂਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗਰੈ ਰ-ਜਰੂਰੀ ਸੰਪਤੀ ਿੇਿਣੀ ਪਰੈ  
ਸਕਦੀ ਹਰੈ , ਬਜਸ ਬਿੱਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਿੱਿ ਕੋਈ ਿੀ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੈ ।

ਟਰੱਸਟ ਡੀਡ ਸਥਾਬਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਗਾਊ ਂਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ 
ਜਰੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹਰੈ । ਟਰੱਸਟ ਡੀਡ ਨੰੂ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਰਬਜਸਟਰ ਬਿੱਿ 
ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈ ਬਡਟ ਰੇਬਟੰਗ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਭਾਬਿਤ ਹੋਿੇਗੀ। 

ਟਰੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਖਰਬਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਉਸ ਪਰੈ ਸੇ ਤਂੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰੈ , 
ਬਜਸਨੰੂ ਉਹ ਟਰੱਸਟ ਡੀਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਥਤੀ 
ਿਦਲਦੀ ਹਰੈ , ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟਰੱਸਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹੋ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਬਿੱਿ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਬਕ, 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰੱਸਟ ਡੀਡ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਰੈ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੀਿਾਲੀਆ ਿਣਾ 
ਬਦੱਕਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋਖ਼ਮ ਹੰੁਦਾ ਹਰੈ ।

ਸਟਰੈਪਿਂੇਜ ਡਰੈ ਟੱ ਿਰੈ ਬਰਟੀ ਸਕੌਟਲਰੈ ਂਡ ਦੀਿਾਲੀਆਪਨ ਸੰਿੰਧੀ ਪ੍ਰੈ ਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ 
ਇੱਕ ਿੁਣੇ ਹੋਏ ਪਰੈ ਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਰੈ । ਸਾਡੇ ਪਰੈ ਸੇ ਸੰਿੰਧੀ 
ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਹ ਜਾਂਿ ਕਰਨਗੇ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਬਕਸੇ ਟਰੱਸਟ ਡੀਡ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਡੇ ਪਰੈ ਨਲ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਬਕਬਰਆ ਦੌਰਾਨ 
ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। 

ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਅੰਵਤਮ ਵਨਪਟਾਰਾ ਤੁਸੀਂ  ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਅੰਬਤਮ ਬਨਪਟਾਰੇ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ 
ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਉੱਕਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਜੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਉਪਲਿਧ ਹੰੁਦੀ 
ਹਰੈ । ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਰੈ ਣਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਬਸੱਧੇ ਜਾਂ ਬਕਸੇ ਤੀਜੀ-ਬਧਰ ਦੇ ਪ੍ਦਾਤਾ, ਬਜਿਂੇ ਬਕ 
ਸਟਰੈਪਿਂੇਜ ਡਰੈ ਟੱ ਿਰੈ ਬਰਟੀ ਸਕੌਟਲਰੈ ਂਡ, ਦੁਆਰਾ ਕਰਜੇ ਪ੍ਤੀ ਅੰਸ਼ਕ-ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੀਕਾਰ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਬਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਰੈ ਣਦਾਰ ਕਦੇ-
ਕਦੇ ਕਈ ਮਹੀਬਨਆਂ ਬਿੱਿ ਭੁਗਤਾਨ ਿੀ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸਦੇ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ।

ਸਟਰੈਪਿਂੇਜ ਡਰੈ ਟੱ ਿਰੈ ਬਰਟੀ ਸਕੌਟਲਰੈ ਂਡ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੂਰੇ ਯੂ.ਕੇ. ਬਿੱਿ 
ਲਰੈ ਣਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੋਈ ਿੀ ਬਨਪਟਾਰੇ ਦੀਆਂ 
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਬਿੱਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿੱਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਕਈ ਿਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਿਦਲਣ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੰੁਦਾ ਹਰੈ , 
ਉਦਾਹਰਣ ਿਜਂੋ ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਜਣੇਪਾ ਛੱੁਟੀ ‘ਤੇ ਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੰੁਦੇ ਹੋ ਜਾਂ 
ਬਿਮਾਰੀ ਤਂੋ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੰੁਦੇ ਹੋ। 

ਇਸ ਬਿੱਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਰੈ ਣਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਕੁਝ ਸਮਂੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੰੂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਿੰਦ 
ਕਰਨ ਲਈ ਬਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਰੈ  ਜਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਉਦਂੋ ਤੱਕ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬਜਹਾ ਟੋਕਨ 
ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਰੈ , ਜਦਂੋ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ 
ਿਦਲ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਕਸੇ ਿੀ ਸਮਂੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਰੈ ਣਦਾਰਾਂ 
ਨਾਲ ਬਸੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਰੈ ਣਦਾਰ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇ 
ਦੇਣਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਰਜੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਮਲੀ ਹੋਿੇ। ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਇੱਕ ਅਬਜਹਾ ਿਜਟ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਬਹਣਗੇ ਜੋ ਇਹ ਬਦਖਾਉਦਂਾ ਹਰੈ  ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 
ਸਮਂੇ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਇਹ ਪਹੰੁਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜੇ ਨੰੂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਾਲ 
ਨਬਜੱਠਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਰੈ ।

ਸਟਰੈਪਿਂੇਜ ਡਰੈ ਟੱ ਿਰੈ ਬਰਟੀ ਸਕੌਟਲਰੈ ਂਡ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਅਸਥਾਈ ਬਿਕਲਪਾਂ 
ਿਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਰੈ , ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ:

“ਜਦਂੋ ਮਰੈ ਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਬਖਆ, ਤਾਂ ਮਰੈ ਂ ਉਪਲਿਧ ਿਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਕਰਜੇ ਦੇ ਹੱਲਾਂ ਤਂੋ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਥੋੜ੍ਾ ਡਰੀ ਹੰੁਦੀ ਸੀ। ਮਰੈ ਨੰੂ ਬਿੰਤਾ ਸੀ ਬਕ ਮਰੈ ਂ ਹੋਰ ਿੀ ਬਜਆਦਾ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਿਰੈ ਠਾਂਗੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਰੈ ਸੇ ਸੰਿੰਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤਂੋ ਿਧੀਆ ਬਿਕਲਪਾਂ ਿਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

“ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਿਜਟ ਿਣਾਇਆ ਅਤੇ ਮਰੈ ਨੰੂ ਅਬਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਬਕ ਮਰੈ ਂ ਆਪਣੇ ਨਿਂੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਬਟਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਿੱਿ ਆਪਣੇ ਕਰਬਜਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮਰੈ ਂ ਇੱਕ ਕਰਜਾ ਪ੍ਿੰਧ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸੁ਼ਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਬਜਸ ਬਿੱਿ ਿੀਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਿਾਧੂ ਸੁਰੱਬਖਆ ਹਰੈ ।

“ਸਲਾਹ ਲਰੈ ਣ ਨਾਲ ਮਰੈ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪਰੈ ਸੇ ਦੇ ਪ੍ਿੰਧਨ ਬਿੱਿ ਿਧੇਰੇ ਆਤਮ ਬਿਸ਼ਿਾਸ ਪ੍ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹਰੈ । ਮਦਦ ਮੰਗਣਾ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤਂੋ ਿਧੀਆ ਕੰਮਾਂ 
ਬਿੱਿਂੋ ਇੱਕ ਹਰੈ । ਬਕਸੇ ਬਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤਂੋ ਿਾਅਦ ਮਹੀਬਨਆਂ ਿਾਅਦ ਮਰੈ ਨੰੂ ਪਬਹਲੀ ਿਾਰ ਰਾਤ ਨੰੂ ਿਧੀਆ ਨੀਂਦ ਆਈ।” 

ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਥਤੀ ਜੋ ਿੀ ਹੋਿੇ, ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਿਧ ਹਰੈ । ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਹੀ ਪਰੈ ਸੇ ਸੰਿੰਧੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।



ਇਹ ਸੂਿੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਬਕਤਾਿਿੇ ਬਿੱਿ ਿਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਿਦਾਂ ਅਤੇ ਪਬਰਭਾਸ਼ਕ ਸ਼ਿਦਾਂ ਦੀ ਸਰਲ ਬਿਆਬਖਆ ਬਦੰਦੀ ਹਰੈ ।

ਮੱੁਖ ਪਬਰਭਾਸ਼ਕ ਸ਼ਿਦਾਂ ਦੀ ਸੂਿੀ

ਸ਼ਬਦ ਵਿਆਵਿਆ

ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਿੰਬਧਤ ਕੀਮਤੀ ਿਸਤੂਆਂ

ਅਵਧਕਾਰਤ ਇਜਾਜਤ ਬਦੱਤੀ ਗਈ ਹਰੈ  

ਬਜਟ ਸੰਬੰਧੀ ਘਾਟਾ ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲਂੋ ਬਜਆਦਾ ਖਰਿ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਬਜਟ ਸਰਪਲੱਸ ਜਦਂੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਬਿਆਂ ਤਂੋ ਿੱਧ ਹੋਿੇ

ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਇੱਕ ਅਬਜਹੀ ਸੰਸਥਾ, ਜੋ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਕਰਜੇ ਿਸੂਲਣ ਬਿੱਿ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੀ ਹਰੈ

ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਮੱਬਸਆਿਾਂ ਨੰੂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਬਧਕਾਰ ਰੱਖਣ ਿਾਲਾ ਬਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਲੋਕ

ਅਦਾਲਤੀ ਤਾਮੀਲ ਦੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਜੇ ਦਾ ਿਕਾਇਆ ਹੋਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ਰੈਸਲੇ ਤਂੋ ਿਾਅਦ ਸ਼ਰੈ ਬਰਫ ਅਬਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਿਾਈਆਂ

ਕ੍ਰ ੈ ਵਡਟ ਹਿਾਲਾ ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈ ਬਡਟ ਸਕੋਰ ਨੰੂ ਬਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ

ਕ੍ਰ ੈ ਵਡਟ ਵਰਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਉਧਾਰ ਅਤੇ ਖਰਬਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼। ਸਮੱੁਿਾ ‘ਕ੍ਰੈ ਬਡਟ ਸਕੋਰ’ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਜੋਬੜਆ ਜਾਿੇਗਾ

ਲੈਣਦਾਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਿਾਂ, ਬਜਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੈ ਸੇ ਦੇਣੇ ਹਨ

ਇਕੁਇਟੀ ਅਜੇ ਿੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਬਕਸੇ ਿੀ ਕਰਜੇ ਜਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੰੂ ਹਟਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਬਿੱਿ ਅੰਤਰ

ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਬਕਸੇ ਬਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਜਾਇਦਾਦ ਤਂੋ ਹਟਾਉਣਾ

ਵਕਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਿਰੀਦਦਾਰੀ ਇੱਕ ਅਬਜਹੀ ਬਿਿਸਥਾ, ਬਜੱਥੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਇੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਬਹਮਤ ਹੰੁਦਾ ਹਰੈ  ਅਤੇ ਬਫਰ ਿਾਕੀ ਦੇ ਿਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 
ਬਿਆਜ ਸਮੇਤ ਸਮਂੇ ਦੀ ਬਕਸੇ ਸਮਾਂ ਬਮਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕਰਦਾ ਹਰੈ

ਵਨਰਪੱਿ ਇੱਕ ਬਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਮੱੁਦੇ ਦੇ ਮੁਕਾਿਲੇ ਦੂਜੇ ਬਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਮੱੁਦੇ ਦਾ ਪੱਖ ਲਰੈ ਣ ਤਂੋ ਮੁਕਤ

ਦੀਿਾਲੀਆਪਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈ ਕਟੀਸ਼ਨਰ ਕੋਈ ਅਬਜਹਾ ਬਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫਂੋ਼ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਰੈ , ਜਦਂੋ ਉਹ ‘ਦੀਿਾਲੀਏਪਣ’ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ 
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ

ਬੰਵਦਸ਼ (ਰੋਕ) ਸਮਂੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਬਜਹੀ ਬਮਆਦ, ਬਜਸ ਦੌਰਾਨ ਬਕਸੇ ਗਤੀਬਿਧੀ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਜਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ

ਗੈਰ-ਤਰਜੀਹੀ ਕਰ਼ੇਿ ਗਰੈਰ-ਤਰਜੀਹੀ ਿਜਂੋ ਸੇ਼੍ਣੀਿੱਧ ਬਕਉਕਂਬਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਜੀਹੀ ਕਰਬਜਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲਂੋ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ

ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਿਾਜਿ ਬਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਿਸਥਾ

ਵਨੱਜੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸੰਬੰਧੀ ਿਰੀਦਦਾਰੀ 
ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ

ਇੱਕ ਅਬਜਹਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਸਮਂੇ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਿਸਤੂ ਬਕਰਾਏ ‘ਤੇ ਲਰੈ ਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਬਦੰਦਾ ਹਰੈ

ਤਰਜੀਹੀ ਕਰ਼ੇਿ ਅਬਜਹੇ ਕਰਜੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਬਸਆਿਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾਂ ਿਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ

ਜਨਤਕ ਰਵਜਸਟਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਿਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਕਾਬਸ਼ਤ ਸੂਿੀ

ਮੁੜ-ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਮਾਲਕੀ ਿਾਪਸ ਲਰੈ ਣਾ 

ਸੈ਼ਵਰਫ਼ ਅਵਧਕਾਰੀ ਸ਼ਰੈ ਬਰਫ਼ ਅਬਧਕਾਰੀ ਉਹ ਲੋਕ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਕੌਟਲਰੈ ਂਡ ਬਿੱਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਗਜਾਤ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਰੁ਼ਿਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜਗਾਰ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸੰਬਖਪਤ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਇੱਕ ਬਲਖਤੀ ਦਸਤਾਿੇਜ, ਬਜਿਂੇ ਬਕ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਬਮਆਦ

ਅਵਨਯਮਤ ਬਨਯਮਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਨਯੰਬਤ੍ਤ ਜਾਂ ਪ੍ਿੰਬਧਤ ਨਹੀਂ

ਅਸੁਰੱਵਿਅਤ ਕਰ਼ੇਿ ਅਬਜਹਾ ਕਰਜਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੀ ਬਕਸੇ ਿੀਜ ਦੇ ਬਿਰੱੁਧ ਸੁਰੱਬਖਅਤ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ, ਬਜਿਂੇ ਬਕ ਘਰ ਜਾਂ ਕਾਰ
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ਇਹ ਗਾਈਡ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਿੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਸਕਰਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ 
ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ www.stepchange.org/scotland ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਅਸੀਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਤਂੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਪਰੈ ਸੇ ਸੰਿੰਧੀ ਬਿੰਤਾਿਾਂ ਬਿੱਿ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਲਾਸਗੋ ਬਸਟੀ ਸਰੈ ਂਟਰ ਬਿੱਿ ਸਬਥਤ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ 
ਟੀਮ, ਸਕੌਟਲਰੈ ਂਡ ਬਿੱਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹਰੈ । 

ਅਸੀਂ ਸੌ ਤਂੋ ਿੱਧ ਸਬਹਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ 
ਜਦਂੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਤ ਨੰੂ ਿਾਪਸ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਬਲਆਉਣ ਬਿੱਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਦਦ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਹਿਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 

ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਨਰਪੱਖ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜਾਰਾਂ ਸਕੌਟ 
ਿਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬਮਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੁੜ-
ਸੰਭਲਣ ਅਤੇ ਕਰਜੇ ਤਂੋ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਬਿੱਿ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 

ਪਬਹਲੀ ਿਾਰ ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਿਰੈ ਿੱਸਾਈਟ 
‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਿਧਣ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਬਿੱਿ 
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ।

 

ਸਾਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ: 0800 138 1111

ਇਸ ਿਰੈ ਿੱਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ: stepchange.org 

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਲੀਫ਼ਲਰੈ ੱਟ ਲਾਭਦਾਇਕ ਲੱਬਗਆ? 
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਿਰੈਕ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। 
ਈਮੇਲ ਐਡਰਰੈਸ  scotland@stepchange.org 
‘ਤੇ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਿਦੇ ਹੋ। 

ਸਟਰੈਪਿਂੇਜ ਡਰੈ ਟੱ ਿਰੈ ਬਰਟੀ ਸਕੌਟਲਰੈ ਂਡ ਇੱਕ ਰਬਜਸਟਰਡ ਿਰੈ ਬਰਟੀ ਹਰੈ , ਨੰ.1016630 ਅਤੇ SC046263, ਜੋ ਬਿੱਤੀ ਆਿਰਣ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅਬਧਕਾਰਤ ਅਤੇ ਬਨਯੰਬਤ੍ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਰੈ ।

*ਸਟਰੈਪਿਂੇਜ ਫਾਈਨਰੈ ਂਸ਼ੀਅਲ ਸੋਲਯੂਸ਼ਨਜ (StepChange Financial Solutions) ਕੰਬਜਊਮਰ ਕ੍ਰੈ ਬਡਟ ਕਾਉਸਂਬਲੰਗ ਸਰਬਿਸ (ਇਕੁਇਟੀ ਬਰਲੀਜ) ਬਲਬਮਬਟਡ 
(Consumer Credit Counselling Service (Equity Release) Ltd.) ਦਾ ਰਬਜਸਟਰਡ ਿਪਾਰਕ ਨਾਮ ਹਰੈ , ਜੋ ਬਿੱਤੀ ਆਿਰਣ ਅਥਾਰਟੀ 
ਦੁਆਰਾ ਅਬਧਕਾਰਤ ਅਤੇ ਬਨਯੰਬਤ੍ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰੈ ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

ਬਸਟੀਜਨਸ ਅਡਿਾਈਸ ਸਕੌਟਲਰੈ ਂਡ 
(Citizens Advice Scotland-CAS)
www.cas.org.uk

ਸ਼ਰੈਲਟਰ
www.scotland.shelter.org.uk

ਬਕ੍ਸਿੀਅਨਜ ਅਗਂੇਸਟ ਪੌਿਰਟੀ 
(Christians Against Poverty-CAP)
www.capscotland.org

Macmillan
www.macmillan.org.uk

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ      23     
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