Scotland

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਲਾਂ ਦਾ
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰ ਤਤ ਹੋ?
ਤੁਸੀਂ ਇਕੱ ਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ।
ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰ ਧੀ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱ ਖ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡ
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ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਮੱ ਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ?

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ
ਵਿੱ ਚ ਸਮੱ ਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ?
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਲੂ ਬਿੱ ਲਾਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਹੋ ਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ
ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਰੋ ਜ਼ਾਨਾ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਂਦਾ ਹੈ ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਰ ਵਿੱ ਚ ਜੀਅ ਰਹੇ
ਹੋ ਕਿ ਇੱ ਕ ਦਿਨ ਇਸਨੂੰ ਸੰ ਭਾਲਣਾ ਬਹੁ ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੋ ਵੇ ਗਾ?
ਤੁਸੀਂ ਇਕੱ ਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ । ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋ ਕ ਇਸਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯੰ ਤਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ , ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਦੀ ਯੋ ਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ
ਸਕਦੇ , ਜਾਂ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱ ਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱ ਠਣਾ ਕਰਜ਼ੇ
ਤੋ ਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣਾ ਹੋ ਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕੀ ਇਸ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ
ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋ ਸਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ
ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕ�ਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱ ਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱ ਭ ਰਹੇ ਹੋ ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱ ਸਿਆ ਦੇ ਸੰ ਕੇ ਤ:
ਕੋਣangle-right ਕ ਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਘੱ ਟ�ੋ-ਘੱ ਟ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ
ਇੱ ਥੋ ਂ ਤਕ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਹੀ ਖੁੰਝਾ ਦੇ ਣਾ
ਕੋਣangle-right ਕਿ
 ਰਾਏ, ਕੌ ਸਂ ਲ ਟੈ ਕਸ ਜਾਂ ਉਪਯੋ ਗਤਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਘਰੇ ਲੂ ਬਿੱ ਲਾਂ ਦਾ
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਨਾ
ਕੋਣangle-right ਅ
 ਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱ ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ
ਕੋਣangle-rightਸੱਜਾ ਇ
 ੱ ਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋ ਂ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਜਾਂ ਵਧੇ ਰੇ ਖਰਚਾ ਹੋ ਇਆ ਹੈ , ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋ ਂ, ਬਰਤਰਫ਼ ਕਰ ਦਿੱ ਤ�ੇ
ਜਾਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ, ਤਲਾਕ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱ ਚ ਮੌ ਤ ਜਾਂ ਬੱ ਚਾ ਹੋ ਣਾ
ਕੋਣangle-right ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ
ਕੋਣangle-right ਚਿੰ ਤਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਪਿੱ ਛੇ ਹਟਣਾ ਜਾਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਣਾ –
ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣਾ, ਦੋ ਸਤਾਂ ਤੋ ਂ ਬਚਣਾ
ਕੋਣangle-right  ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱ ਤ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ
ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਪਰਹੇ ਜ਼ ਕਰਨਾ
ਕੋਣangle-right  ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੌ ਣ ਵਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਣਾ

ਮੇ ਰੀ ਕਹਾਣੀ:

“ਮੈਂ ਸਟੈਪਚੇ ਂਜ ਡੈ ਟੱ ਚੈਰਿਟੀ ਸਕੌ ਟਲੈ ਂ ਡ (StepChange
Debt Charity Scotland) ਦੀ ਇੱ ਕ ਕਲਾਇੰ ਟ ਹਾਂ।
ਮੈਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱ ਚ ਫਸੀ ਹੋ ਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈ ਂ ਇਹ ਦੱ ਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ
ਮੇ ਰੇ ਲਈ ਕਿਹੋ -ਜਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗਾਈਡ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ
ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ। ਜਦੋ ਂ ਤੱ ਕ ਕੋ ਰੋਨਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਉਦੋ ਂ
ਤੱ ਕ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਕੰ ਮ ਸਾਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ
ਤੱ ਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੰ ਮ ਘੱ ਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈ ਨੂੰ ਕੰ ਮ ਤੋ ਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ
ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ। ਮੈ ਂ ਹਮੇ ਸ਼ਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ
ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਚੰ ਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋ ਂ ਮੇ ਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱ ਚ ਕਟੌ ਤੀ
ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱ ਠਣਾ ਬਹੁ ਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈ ਂ
ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਕੰ ਮ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ
ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੇ ਰੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਘੰ ਟ�ੇ ਘੱ ਟ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈ ਂ ਆਪਣੀ
ਸਾਰੀ ਬੱ ਚਤ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
“ਮੈ ਨੂੰ ਸੌ ਣ ਵਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਬਹੁ ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈ ਂ ਕਿਸੇ ਹੋ ਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ
ਪ੍ਰ ਬੰ ਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂ ਗੀ।
“ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇੱ ਕ ਬਹੁ ਤ ਵੱ ਡਾ ਕਦਮ ਮਹਿਸੂਸ
ਹੋ ਇਆ। ਮੈ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈ ਂ ਇੱ ਕ ਅਸਫ਼ਲ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਅਤੇ
ਮੈ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਗਾ, ਪਰ ਮੈ ਂ ਗਲਤ ਸੀ। ਜਿਵੇ ਂ ਹੀ ਮੈ ਂ ਪੈ ਸੇ ਸੰ ਬੰਧੀ
ਇੱ ਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਵੇ ਲੇ ਮੇ ਰੇ ਉੱਪਰੋ ਂ ਇੱ ਕ ਭਾਰੀ
ਬੋ ਝ ਲਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਇਆ ਕਿ ਮੇ ਰੇ ਕੋ ਲ ਅੱ ਗੇ ਵਧਣ
ਦੀ ਯੋ ਜਨਾ ਹੈ ।”

ਮਦਦ ਕਿੱ ਥੋ ਂ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
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ਮਦਦ ਕਿੱ ਥੋ ਂ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈ ਸੇ ਸੰ ਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਮੁਫ਼ਤ,
ਨਿਰਪੱ ਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੋ ਂ ਮਦਦ ਮੰ ਗੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਲ ਓਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਲਪ
ਹੋ ਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱ ਟ ਤਣਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਗੇ। ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ
ਸਲਾਹ ਲੈ ਣ ਵਿੱ ਚ ਕੋ ਈ ਜੋ ਖਮ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫ਼ਾਈਲ
ਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦੀ। ਸਲਾਹ ਗੁਪਤ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ - ਕਿਸੇ ਹੋ ਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵੇ ਗਾ। ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱ ਗਣਾ ਜਾਂ ਮਦਦ ਮੰ ਗਣਾ ਕੋ ਈ ਸ਼ਰਮ
ਅਤੇ ਕੋ ਈ ਦੋ ਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱ ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਭਾਵੇ ਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇ ਂ ਤੋ ਂ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹ ਸੋ ਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼
ਇੱ ਕ ਥੋ ੜਹੇ੍ ਸਮੇ ਂ ਦੀ ਸਮੱ ਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ , ਪਰ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣ ਨਾਲ ਮਦਦ ਮਿਲ

ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈ ਸੇ ਦੀ ਬੱ ਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ , ਤੁਹਾਡੇ ਤਣਾਅ ਦਾ
ਪੱ ਧਰ ਘੱ ਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ
ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰ ਗਰੇ ਜ਼ੀ ਤੋ ਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋ ਈ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋ ਲਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਮਦਦ ਮੰ ਗਣ
ਵਿੱ ਚ ਦੇ ਰੀ ਨਾ ਕਰੋ , ਕਿਉਂਕ�ਿ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੋ ਸਤ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈ ਂਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਕੁਝ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਇੱ ਕ ਪੇ ਸ਼ੇਵਰ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋ ਗ
ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁ ਣੇ ਮਦਦ ਲੱ ਭ�ੋ
ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਦਦ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਕਿੱ ਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱ ਖ ਸਲਾਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ , ਜਿੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ ।

ਕ੍ਰਿ ਸਚੀਅਨਜ਼ ਅਗੇ ਂ ਸਟ ਪੌ ਵਰਟੀ (Christians Against
Poverty) ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਖੇ ਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇ ਸ਼ਕਸ਼
ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰ ਨ ਮੁੱਖ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ, ਮਦਦ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਟੂ ਲ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ
ਕਰਨਾ।

ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਕੋ ਈ ਹੋ ਰ ਰਿਣਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਸੰ ਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ
ਲਈ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਸਟੈ ਪਚੇ ਂ ਜ ਡੈ ਟੱ ਚੈਰਿਟੀ ਸਕੌ ਟਲੈ ਂ ਡ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਅਡਵਾਈਸ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ
ਯੋ ਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ , ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਕੌ ਸਂ ਲ ਜਾਂ ਹਾਊਸਿੰ ਗ ਐਸੋ ਸੀਏਸ਼ਨ ਕੋ ਲ
ਇੱ ਕ ਸਲਾਹ ਸੇ ਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਲਾਹ ਦੇ ਖਣ ਵੇ ਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂ ਪ ਵਿੱ ਚ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ
ਹੋ ਣਾ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ । ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾਵਾਂ
ਦੀਆਂ ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੋ ਰੀ
ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋ ਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱ ਚ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਪੈ ਸੇ ਖਰਚਣੇ ਪੈ ਣਗੇ ।

ਇਹ ਗਾਈਡ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱ ਠਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਗੀ। ਇਹ ਗਾਈਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਗੱ ਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਪਰਚੇ ਵਿੱ ਚ ਕੁਝ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ , ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ
ਪੰ ਨਾ 22 ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ।
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ਇਹ ਕਿਵੇ ਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਸੰ ਸਥਾ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ

ਇਹ ਕਿਵੇ ਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ
ਸੰ ਸਥਾ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ

ਕੋ ਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ
ਤੁਸੀਂ ਸੰ ਸਥਾ ਲਈ ਸਹੀ ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਹੀ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰ
ਰਹੇ ਹੋ ।
ਕੋਣangle-right  ਜੇ ਕਰ ਕੋ ਈ ਕੰ ਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਾਂ, ਈਮੇ ਲਾਂ ਜਾਂ ਮੈ ਸੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ , ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰ ਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ।
ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਟੈ ਪਚੇ ਂ ਜ ਡੈ ਟੱ ਚੈਰਿਟੀ ਸਕੌ ਟਲੈ ਂ ਡ ਜਾਂ
ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਅਡਵਾਈਸ ਤੋ ਂ ਹਨ। ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਕੱ ਟਣਾ ਜਾਂ ਈਮੇ ਲ ਜਾਂ ਟੈ ਕਸਟ
ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਵਧੇ ਰੇ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪ ਹੈ । ਜਿਸ ਸੰ ਸਥਾ ਤੋ ਂ ਹੋ ਣ ਦਾ
ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਲਈ ਸਹੀ ਸੰ ਪਰਕ ਵੇ ਰਵੇ ਲੱ ਭਣ ਲਈ
ਇੱ ਕ ਸਰਚ ਇੰ ਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰੋ
ਕੋਣangle-right  ਜੇ ਕਰ ਕੋ ਈ ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸੇ ਵਾਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ , ਜਿਹਨਾਂ
ਉੱ ਤ�ੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਲਗਦਾ ਹੈ , ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ “ਤੁਹਾਡੇ 80%
ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ”, ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ । ਇਹ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕਿਸੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਫਰਮ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵੇ ਰਵੇ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਮਾਉਣ
ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਕੀ ਮੈ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋ ਂ ਫੀਸ ਲੈ ਣਗੀਆਂ ।

ਕੋਣangle-right  ਕੁਝ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਾ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਦੀ ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ
ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋ ਂ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਵਿੱ ਚ
ਮਾਮੂਲੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨਾ। ਪਤੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ , ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਜਿਸ
ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ www.stepchange.org ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ,
ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਅਲੀ ਹੈ
ਕੋਣangle-right  ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸੰ ਬੰਧੀ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਖੋ ਜ
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖੋ ਜ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋ ਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ,
ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱ ਗੇ “ਵਿਗਿਆਪਨ” ਮਾਰਕਰ ਨਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ
ਵਜੋ ਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ
ਕੋਣangle-right  ਕਰਜ਼ੇ ਸੰ ਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱ ਤੀ ਆਚਰਣ
ਅਥਾਰਟੀ (Financial Conduct Authority)
ਦੁਆਰਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਇੱ ਥੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ:
www.register.fca.org.uk
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਸਟੈ ਪਚੇ ਂ ਜ ਡੈ ਟੱ
ਚੈਰਿਟੀ ਸਕੌ ਟਲੈ ਂ ਡ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਅਡਵਾਈਸ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿ ਸਚੀਅਨਜ਼ ਅਗੇ ਂ ਸਟ ਪੌ ਵਰਟੀ
ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਕੌ ਸਂ ਲ ਵਿੱ ਚ ਸਲਾਹ ਸੇ ਵਾਵਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਨਗੀਆਂ ।

ਜੇ ਕਰ ਮੈ ਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਜੇ ਕਰ ਮੈ ਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ,
ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਣਦਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋ ਕ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈ ਸੇ
ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੋ , ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਬੈਂਕ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕੈ ਟਾਲਾਗ ਕੰ ਪਨੀਆਂ , ਕੌ ਸਂ ਲਾਂ, ਕਰਜ਼ਾ
ਕੁਲੈ ਕਟਰ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋ ਸਤ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਕਾਇਆ ਪੈ ਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਣ ਲਈ
ਕੋ ਈ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੈ ਣਦਾਰ ਆਮ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱ ਤਰ, ਈਮੇ ਲ ਜਾਂ ਟੈ ਕਸਟ ਭੇ ਜਣਗੇ ।

ਭਾਵੇ ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਣਦਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱ ਛਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ ਹੈ ਜਾਂ
ਨਹੀਂ, ਜਿੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਲਓਗੇ , ਓਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਵੇ ਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਵਧੇ ਰੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰ ਤਾ ਤੋ ਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ , ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਲਾਂ
ਨਾਲ ਨਜਿੱ ਠਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਲ ਹੋ ਰ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈ ਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰ ਦ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ
ਭੁਗਤਾਨ ਤੋ ਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਹੋ , ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁੰਝੇ ਹੋ ਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਵਾਲਾ ਏਜੰ ਸੀ ਨੂੰ ਭੇ ਜ ਦੇ ਣਗੇ ।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇ ਟਿੰ ਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ
ਲੈ ਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋ ਗਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਣਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਹੋ ਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਨਿਰਪੱ ਖ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਗਾ। ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੈ ਸੇ ਸੰ ਬੰਧੀ
ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਣਦਾਰਾਂ ਨਾਲ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋ ਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱ ਸ ਸਕਦੇ
ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱ ਠਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵਧੀਆ ਢੰ ਗ ਬਾਰੇ
ਸਲਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਣਦਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ
ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈ ਸੇ ਸੰ ਬੰਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ
ਕਿਹਾ ਹੋ ਵੇ।
ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਣਦਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇੱ ਕ ਵੱ ਖਰੇ ਹੱ ਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ
ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਰ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੁਆਰਾ
ਇਸਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋ ਵੇ । ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪੰ ਨਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਕਰਜ਼ੇ
ਦੇ ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖਰੇ ਹੱ ਲਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ , ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ
ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ ਰਾਪਤ
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ । ਕਰਜ਼ੇ ਸੰ ਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਇੱ ਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸੈ ਸ਼ਨ
ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ
ਲਗਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇ ਗੀ ਕਿ ਅੱ ਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ।
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ਜੇ ਕਰ ਮੈ ਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਲੈ ਣਦਾਰ ਆਪਣੇ ਪੈ ਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਈ ਕੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਲੈ ਣਦਾਰ ਕਿਸੇ ਕਰਜ਼ ਕੁਲੈ ਕਟਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੇ ਚ ਸਕਦੇ ਹਨ,
ਜੋ ਪੈ ਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੇ ਗਾ। ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਕਿ ਇੱ ਕ ਕਰਜ਼ਾ
ਕੁਲੈ ਕਟਰ ਕੋ ਲ ਅਸਲ ਲੈ ਣਦਾਰ ਨਾਲੋ ਂ ਵਧੇ ਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦੀ।
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱ ਚ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਅਦਾਲਤੀ ਫਾਰਮ ਭੇ ਜੇ ਜਾਣਗੇ , ਅਤੇ ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਣਾ
ਹੈ , ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰ ਗ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਜੇ ਕਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱ ਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਿੱ ਸੇ ਦੇ ਦੇ ਣਦਾਰ ਹੋ , ਤਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ਜੇ ਕਰ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਣਾ ਹੈ , ਤਾਂਲੈਣਦਾਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁ ੱ ਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਜਾਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋ ਂ ਸਿੱ ਧਾ ਪੈ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਰਿਫ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇ ਚਣ ਤੋ ਂ ਰੋ ਕ
ਸਕਦੀ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁ ਰੂ ਹੋ ਣ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ
ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋ ਂ ਦੱ ਸਿਆ ਜਾਵੇ ਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋ ਜਨਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਇਆ ਹੈ , ਤਾਂ ਜਿੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਸਲਾਹ ਲੈ ਣੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ।
ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਸੰ ਬੰਧੀ (ਮੌ ਰਗੇ ਜ) ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇ ਦਖ਼ਲ ਕਰਨ
ਦੀ ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਦੇ ਰੀ ਕਰਦੇ
ਹੋ । ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇ ਸ਼ ਤੋ ਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋ ਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱ ਢਿਆ
ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੇ ਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱ ਚ ਜਾਣ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਮੌ ਰਗੇ ਜ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ
ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨਗੇ ।

ਮੇ ਰੀ ਕਹਾਣੀ:

“ਮੈ ਂ ਫ਼ੋਨ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁ ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਸੀ – ਮੈ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱ ਥੋ ਂ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਮੈ ਨੂੰ ਬਹੁ ਤ ਸ਼ਰਮ
ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰ ਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਈ ਕਿ ਮੈ ਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਣ ਦਿੱ ਤਾ। ਪਰ ਜਿਵੇ ਂ ਹੀ ਮੈ ਂ ਪੈ ਸੇ ਸੰ ਬੰਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮੈ ਨੂੰ ਹੌ ਸਂ ਲਾ
ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਇਆ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ, ਪੇ ਸ਼ੇਵਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈ ਨੂੰ ਦੱ ਸਿਆ ਕਿ ਇਕੱ ਲੇ ਚਿੰ ਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ
ਕੰ ਮ ਸੀ।”

ਜਦੋ ਂ ਮੈ ਂ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਮੈ ਨੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
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ਜਦੋ ਂ ਮੈ ਂ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਮੈ ਨੂੰ
ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ?
ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਸੰ ਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰ ਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ , ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਇਕੱ ਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ , ਅਤੇ ਮਦਦ
ਲੈ ਣ ਵਿੱ ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਬਹੁ ਤ ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਬਹੁ ਤ ਦੇ ਰ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ
ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਵੇ ਗਾ।

ਕੋਣangle-rightਸੱਜਾ  ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਵੇ ਰਵਾ - ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ, ਪੈ ਨਸ਼ਨ ਸਟੇ ਟਮੈ ਂਟ
ਅਤੇ ਕੋ ਈ ਲਾਭ ਪੱ ਤਰ
ਕੋਣangle-rightਸੱਜਾ  ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿੱ ਲਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵੇ ਰਵੇ - ਤੁਸੀਂ
ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਭੋ ਜਨ, ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ
ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਿੰ ਨਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਕੋਣangle-rightਸੱਜਾ  ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਨਤਮ ਬੈਂਕ ਸਟੇ ਟਮੈ ਂਟ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਮਝੌ ਤਿਆਂ
ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ

ਮੇ ਰੀ ਕਹਾਣੀ:

“ਇਹ ਮੇ ਰੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇ ਰੀ ਆਮਦਨੀ ਇੰ ਨੀ ਘੱ ਟ ਗਈ ਸੀ,
ਪਰ ਮੈ ਂ ਅੱ ਗੇ ਦੀ ਯੋ ਜਨਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ -ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇ ਵਾਰ
ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਮੇ ਰੇ ਪੈ ਸੇ ਸੰ ਬੰਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਮੇ ਰੀ ਇਹ ਸਮਝਣ
ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱ ਚ ਪਾਉਂਦੇ,
ਜੇ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਇੱ ਕ ਵੱ ਡਾ ਹਿੱ ਸਾ ਗੁਆਇਆ
ਹੁ ੰ ਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱ ਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।”

ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇ ਗਾ, ਸ਼ਰਮਿੰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ ਜਾਂ
ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ
ਮਦਦ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ , ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਨ ਹੋ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
ਸਲਾਹ ਲੈ ਣ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁ ੰ ਚਣ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱ ਤ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨਾ ਇੱ ਕ ਚੰ ਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ :

ਕੋਣangle-rightਸੱਜਾ  ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੇ ਰਵੇ , ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰ ਨਾ
ਬਕਾਇਆ ਬਾਕੀ ਹੈ , ਨਵੀਨਤਮ ਚਿੱ ਠੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋ ਈ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਮੌ ਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ

ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱ ਲ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਲ ਕਿਸਦੇ ਪੈ ਸੇ
ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਪੋ ਰਟ ਦੀ ਇੱ ਕ ਕਾਪੀ ਮਦਦ ਕਰ
ਸਕਦੀ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਟ੍ ਰਾਂ ਸਯੂਨੀਅਨ (TransUnion), ਇਕੁਈਫੈ ਕਸ
(Equifax) ਜਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅਨ (Experian) ਦੁਆਰਾ
ਇੱ ਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਪੋ ਰਟ ਤੱ ਕ ਪਹੁ ੰ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ , ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਬਹੁ ਤ
ਸਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਵਾਲਾ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਇੱ ਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼
ਦੀ ਪੇ ਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫ਼ਾਈਲ ਨੂੰ
ਆਨਲਾਈਨ ਐਕਸੈ ਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਕੋਣangle-rightਸੱਜਾ  ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੋ ਈ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱ ਕ ਕਾਪੀ
ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੌ ਰਾਨ, ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਜਟ
ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਪੈ ਸੇ ਸੰ ਬੰਧੀ
ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇ ਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ , ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ
ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਤਾਮੀਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱ ਚ
ਵਿਹਾਰਕ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋ ਗ ਹੋ ਣਗੇ । ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਈ
ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂ ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਲਾਹ ਤਿਆਰ
ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲਹੇ ੍ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ।
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋ ਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱ ਖੀ ਜਾਵੇ ਗੀ
ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱ ਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ
ਜਾਵੇ ਗੀ।
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ਬਜਟ ਉਸ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ
‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈ ਸੇ ਖਰਚਦੇ ਹੋ , ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ । ਪੈ ਸੇ ਸੰ ਬੰਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਜਟ
ਬਣਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਗਾ।

ਬਜਟ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱ ਤ ‘ਤੇ ਨਿਯੰ ਤਰਣ ਵਾਪਸ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ
ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵੱ ਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ । ਬਜਟ
ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਦੇ ਖਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈ ਸਾ
ਕਿੱ ਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵਧੇ ਰੇ ਸੌ ਖਾ ਹੁ ੰ ਦਾ
ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਵਿੱ ਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਲਈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂ ਰਤ ਹੈ । ਬਜਟ ਬਣਾਉਣਾ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਖੇ ਤਰਾਂ ਨੂੰ
ਲੱ ਭਣ ਦਾ ਇੱ ਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ , ਜਿੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰ ਭਾਵਤ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਬੱ ਚਤ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ , ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱ ਠਣ
ਲਈ ਵੀ ਬਹੁ ਤ ਵਧੀਆ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱ ਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਕਦਮ 1: ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ
ਤੁਹਾਡਾ ਪੈ ਸੇ ਸੰ ਬੰਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਜ਼ੇ ਸੰ ਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਟੂ ਲ,
ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਜੋ ੜੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਲਾਭਾਂ ਜਾਂ
ਪੈ ਨਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇ ਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ
ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂ ਪ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਹੋ ਣ ਵਾਲਾ ਕੋ ਈ ਹੋ ਰ ਪੈ ਸਾ, ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ
ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਨਿਰਭਰ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋ ਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਤੁਹਾਡਾ ਪੈ ਸੇ ਸੰ ਬੰਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ
ਹੈ , ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੋ ।

ਕਦਮ 2: ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇ ਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ
ਇੱ ਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ
ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋ ਂ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਬਿੱ ਲਾਂ ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ,
ਕਰਜ਼ਿਆਂ , ਕਿਰਾਏ, ਕੌ ਸਂ ਲ ਟੈ ਕਸ, ਘਰੇ ਲੂ ਬਿੱ ਲਾਂ ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਗੈ ਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਖਰੀਦ
ਸਮਝੌ ਤਿਆਂ (ਆਮ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ਦੀ ਸੂਚੀ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਗਾ।
ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹਨ, ਕਿਉਂਕ�ਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਰ
ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਾਲੋ ਂ ਵਧੇ ਰੇ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਜੀਹੀ
ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋ ਂ, ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਦਾ
ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇ ਸ਼ਾਂ
ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜ਼ਰੂ ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤਰਜੀਹੀ ਬਿੱ ਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱ ਚ ਪਛੜ ਗਏ ਹੋ
ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ
ਸਲਾਹ ਇਸਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖੇ ਗੀ।
ਅੱ ਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇ ਖੋ ਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ
ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਭੋ ਜਨ, ਕੱ ਪੜੇ ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਮੱ ਗਰੀ, ਯਾਤਰਾ, ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਇੰ ਟਰਨਨੈ ਟ
‘ਤੇ ਕਿੰ ਨੇ ਪੈ ਸੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ । ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ
ਲਗਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਨ੍ ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਿੰ ਨੇ
ਪੈ ਸੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ।
ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱ ਲ ਬਾਰੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈ ਸਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼
‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲੋਂ ਇੱ ਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱ ਚ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇ ਕ
ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ । ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਯਮਤ ਖਰਚਿਆਂ
ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਵੇ ਗਾ।
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ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪੈ ਸੇ ਸੰ ਬੰਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਟੂ ਲ, ਤੁਹਾਡੀ
ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਵੱ ਧ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇ ਤਰਾਂ ਬਾਰੇ
ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜਿੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱ ਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਜੇ ਕਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱ ਚ
ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱ ਚ ਕੋ ਈ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ , ਤਾਂ ਇਹ ਗੱ ਲ ਜਾਂਚਣ ਯੋ ਗ
ਹੋ ਵੇ ਗੀ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ , ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ
ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੋ । ਸਕੌ ਟਲੈ ਂ ਡ ਵਿੱ ਚ ਹੋ ਰ ਲਾਭ ਪਹੁ ੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਨਵੀਂ ਏਜੰ ਸੀ, ਸੋ ਸ਼ਲ
ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਸਕੌ ਟਲੈ ਂ ਡ (Social Security Scotland) ਬਣਾਈ
ਗਈ ਹੈ ।
ਕਦਮ 3: ਤੁਹਾਡੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨੀ ਤੋ ਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਕੁੱਲ
ਰਕਮ ਨੂੰ ਘਟਾਓ
ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਕੋ ਈ ਪੈ ਸਾ
ਬਚਿਆ ਹੈ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਸਰਪਲੱ ਸ (ਬੱ ਚਤ) ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਕਰ
ਤੁਸੀਂ ਆਮਦਨੀ ਨਾਲੋ ਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ
ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਵਿੱ ਚ ਹੈ ।
ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਤਰਜੀਹੀ ਬਿੱ ਲਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ
ਤੁਹਾਡਾ ਪੈ ਸੇ ਸੰ ਬੰਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਹ ਦੇ ਖੇ ਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ
ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਜਦੋ ਂ ਕੋ ਈ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸੁਰੱ ਖਿਅਤ
ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੁ ੱ ਧ
‘ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ’ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ
ਜਾਂ ਕਾਰ।
ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ , ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਓਵਰਡ੍ ਰਾਫ਼ਟ,
ਸਟੋ ਰ ਕਾਰਡ, ਕੈ ਟਾਲਾਗ ਕਰਜ਼ੇ , ਜਾਂ ਰੱ ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ,
ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਮੋ ਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ।
ਇਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈ ਰ-ਤਰਜੀਹੀ ਵਜੋ ਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱ ਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਕਿਉਂਕ�ਿ
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਜੀਹੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋ ਂ ਘੱ ਟ ਗੰ ਭੀਰ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ।
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ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਜਦੋ ਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱ ਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰ ਨੀ ਆਮਦਨੀ ਬਾਕੀ
ਹੈ , ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋ ਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੈ ਰ-ਤਰਜੀਹੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ
ਕਿਵੇ ਂ ਨਜਿੱ ਠਣਾ ਹੈ । ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੈ ਰ-ਤਰਜੀਹੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਘੱ ਟ�ੋ-ਘੱ ਟ
ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ
ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱ ਲ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਤੁਹਾਡਾ ਪੈ ਸੇ ਸੰ ਬੰਧੀ
ਸਲਾਹਕਾਰ, ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਲਾਹ ਟੂ ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱ ਚ
ਦੱ ਸੇ ਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਾਏਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱ ਤ
ਦਾ ਨਿਯੰ ਤਰਣ ਵਾਪਸ ਲੈ ਣ ਸਮੇ ਂ ਕਿਵੇ ਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ ਗੀ।

ਮੇ ਰੀ ਕਹਾਣੀ:

“ਬੇ ਸ਼ੱ ਕ, ਮੈ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱ ਲਣ ਦੀ ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ
ਮੈ ਂ ਆਪਣੇ ਪੈ ਸੇ ਸੰ ਬੰਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈ ਂ ਭੋ ਜਨ ਅਤੇ ਹੋ ਰ
ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਪੈ ਸੇ ਹੋ ਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰ ਤਤ ਸੀ।
“ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈ ਨੂੰ ਦੱ ਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋ ਂ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਗੱ ਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਬਜਟ ਵਿੱ ਚ ਮੇ ਰੇ ਸਾਰੇ ਘਰੇ ਲੂ ਬਿੱ ਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਸਮੇ ਂ -ਸਮੇ ਂ ‘ਤੇ
ਵਾਲ ਕਟਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੇ ਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਤੋ ਹਫ਼ੇ ਲੈ ਣਾ।
“ਮੈ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈ ਂ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱ ਠ ਸਕਦੀ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਪੈ ਸਾ ਪਾਸੇ ਰੱ ਖ ਸਕਦੀ
ਹਾਂ। ਮੈ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਭੋ ਜਨ ਨਹੀਂ ਛੱ ਡਣਾ
ਪਵੇ ਗਾ।”
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ਬਜਟ ਯੋ ਜਨਾਕਾਰ – ਆਮਦਨੀ
ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰੇ ਲੂ ਬਿੱ ਲਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰ ਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਕਮਾਂ ਵਿੱ ਚ
ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਹੋ ਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨੀ ਜੋ ੜੋ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ , ਭਾਵੇ ਂ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਹੋ ਵੇ , ਲਾਭ ਹੋ ਣ ਜਾਂ ਪੈ ਨਸ਼ਨਾਂ।
ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਝ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਜਾਂ ਚਾਰ-ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੰ ਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈ ਲੰ ਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱ ਚ ਬਦਲਣ
ਦੀ ਜ਼ਰੂ ਰਤ ਹੋ ਵੇ ਗੀ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਅੰ ਕੜੇ ਨੂੰ 52 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਵੰ ਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂ ਰਤ ਹੈ ।
ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਟ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈ ਲੰ ਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅੰ ਕੜਾ ਦੇ ਵੇ ਗਾ।
ਆਮਦਨੀ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰ ਨੇ ਪੈ ਸੇ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ?*
ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਔਸਤਨ ਰਕਮ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ
ਕਮਾਈਆਂ
ਤਨਖਾਹਾਂ
ਹੋ ਰ ਕਮਾਈਆਂ
ਪੈ ਨਸ਼ਨਾਂ
ਸਟੇ ਟ ਪੈ ਨਸ਼ਨ
ਪ੍ ਰਾਈਵੇ ਟ / ਕੰ ਮ ਦੀ ਪੈ ਨਸ਼ਨ
ਪੈ ਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ
ਹੋ ਰ ਪੈ ਨਸ਼ਨ

*ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋ ਟ ਕਰੋ , ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋ ਣ।

ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਕਮ
£

ਕਿੰ ਨੀ ਵਾਰੀ? ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋ ਂ
ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ, ਮਹੀਨਾਵਾਰ
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ਲਾਭ ਅਤੇ ਟੈ ਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ
ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਕਮ
£
ਬੱ ਚਿਆਂ ਸੰ ਬੰਧੀ ਲਾਭ
ਬੱ ਚਿਆਂ ਸੰ ਬੰਧੀ ਟੈ ਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ
ਕੰ ਮ ਸੰ ਬੰਧੀ ਟੈ ਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ
ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ
ਸਥਾਨਕ ਹਾਊਸਿੰ ਗ ਭੱ ਤਾ / ਹਾਊਸਿੰ ਗ ਲਾਭ
ਰੁ ਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਭੱ ਤਾ
ਆਮਦਨੀ ਸੰ ਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਅਪਾਹਜਤਾ ਸੰ ਬੰਧੀ ਭੱ ਤਾ (DLA / PIP)
ਬੱ ਚਿਆਂ ਸੰ ਬੰਧੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਭੁਗਤਾਨ (DLA / PIP)
ਨੌ ਕਰੀ ਲੱ ਭਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਭੱ ਤਾ (ਯੋ ਗਦਾਨ-ਅਧਾਰਿਤ)
ਨੌ ਕਰੀ ਲੱ ਭਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਭੱ ਤਾ (ਆਮਦਨੀ-ਅਧਾਰਿਤ)
ਬਿਮਾਰੀ ਦੌ ਰਾਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ
ਦੇ ਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰ ਬੰਧੀ ਭੱ ਤਾ
ਹੋ ਰ ਲਾਭ
ਹੋ ਰ ਆਮਦਨੀ
ਬੋ ਰਡ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼
ਗੈ ਰ-ਨਿਰਭਰ ਯੋ ਗਦਾਨ
ਬੱ ਚਿਆਂ ਸੰ ਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ / ਰੱ ਖ-ਰਖਾਅ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗ੍ ਰਾਂ ਟ / ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ
ਹੋ ਰ ਆਮਦਨੀ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ

ਕਿੰ ਨੀ ਵਾਰੀ? ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋ ਂ
ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ, ਮਹੀਨਾਵਾਰ
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ਬਜਟ ਯੋ ਜਨਾਕਾਰ - ਖਰਚ
ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰ ਨਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ।
ਖਰਚਾ: ਤੁਸੀਂ ਕਿੰ ਨੇ ਪੈ ਸੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ?*
ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਔਸਤਨ ਰਕਮ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ
ਹਾਊਸਿੰ ਗ
ਕਿਰਾਇਆ
ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ
ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਾ / ਦੂਜਾ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ
ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ ਰੀਮੀਅਮ
ਸੇ ਵਾ ਦੇ ਖਰਚੇ / ਫ਼ੈਕਟਰ ਫੀਸ
ਬਿਲਡਿੰ ਗ ਅਤੇ ਸਮੱ ਗਰੀ ਬੀਮਾ
ਕੌ ਸਂ ਲ ਟੈ ਕਸ (ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇ ਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ )
ਗੈ ਸ
ਬਿਜਲੀ
ਹੋ ਰ ਘਰੇ ਲੂ ਬਾਲਣ ਦੇ ਖਰਚੇ
ਟੀ.ਵੀ. ਦਾ ਲਾਇਸੰ ਸ
ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ
ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ
ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈ ਣ ਸੰ ਬੰਧੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ
ਨਿੱਜੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸੰ ਬੰਧੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ
ਬੱ ਚਿਆਂ ਦਾ ਰੱ ਖ-ਰਖਾਅ / ਸਹਾਇਤਾ
ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਖਰਚੇ
ਘਰੇ ਲੂ ਫ਼ੋਨ
ਮੋ ਬਾਈਲ ਫ਼ੋ ਨ

*ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋ ਟ ਕਰੋ , ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋ ਣ।

ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਕਮ
£

ਕਿੰ ਨੀ ਵਾਰੀ? ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋ ਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ,
ਮਹੀਨਾਵਾਰ, ਸਾਲਾਨਾ
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ਘਰ ਦੇ ਮੈ ਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ
ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਕਮ
£
ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ (ਜਿਵੇ ਂ ਭੋ ਜਨ ਅਤੇ ਦੁੱਧ)
ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਮੱ ਗਰੀ
ਲਾਂਡਰੀ ਅਤੇ ਡ੍ ਰਾਈ ਕਲੀਨ
ਹੋ ਰ ਭੋ ਜਨ ਅਤੇ ਹਾਊਸਕੀਪਿੰ ਗ
ਨੈ ਪੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ
ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਭੋ ਜਨ
ਕੱ ਪੜੇ ਅਤੇ ਜੁੱਤ�ੇ
ਸ਼ਰਾਬ
ਤਮਾਕੂਨੋ ਸ਼ੀ ਸੰ ਬੰਧੀ ਉਤਪਾਦ
ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ
ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤੇ ਰਸਾਲੇ
ਕਲੀਨਰ
ਆਵਾਜਾਈ / ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਖਰਚੇ
ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ
ਟੈ ਕਸੀ
ਬਾਲਣ (ਪੈ ਟਰੋ ਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਤੇ ਲ ਆਦਿ)
ਕਾਰ ਦਾ ਬੀਮਾ
ਪਾਰਕਿੰ ਗ ਦੇ ਖਰਚੇ
ਟੋ ਲ ਚਾਰਜ
ਰੋ ਡ ਟੈ ਕਸ
ਬ੍ਰੇ ਕਡਾਊਨ ਬੀਮਾ
MOT ਅਤੇ ਰੱ ਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚੇ
ਹੋ ਰ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ

ਕਿੰ ਨੀ ਵਾਰੀ? ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋ ਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ,
ਮਹੀਨਾਵਾਰ, ਸਾਲਾਨਾ
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ਹੋ ਰ ਖਰਚੇ
ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਕਮ
£

ਕਿੰ ਨੀ ਵਾਰੀ? ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋ ਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ,
ਮਹੀਨਾਵਾਰ, ਸਾਲਾਨਾ

ਕੰ ਮ ‘ਤੇ ਭੋ ਜਨ
ਸਕੂਲ ਦੇ ਭੋ ਜਨ
ਦੰ ਦਾਂ ਜਾਂ ਅੱ ਖਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ
ਹੇ ਅਰਡ੍ ਰੈ ਸਿੰ ਗ
ਸੈ ਟੇਲਾਈਟ ਟੀ.ਵੀ.
ਇੰ ਟਰਨੈਟੱ
ਸ਼ੌਕ, ਮਨੋ ਰੰਜਨ ਜਾਂ ਖੇ ਡ
ਸਿੱ ਖਿਆ ਦੀ ਫੀਸ
ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਲੱ ਬ
ਜੇ ਬ ਖਰਚਾ
ਘਰੇ ਲੂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰ ਮਤ ਅਤੇ ਰੱ ਖ-ਰਖਾਅ
ਵਿੰ ਡ�ੋ ਕਲੀਨਰ
ਬਾਗਬਾਨੀ
ਮੈ ਡੀਕਲ / ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ
ਵੈ ਟੱ ਬਿੱ ਲ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ
ਚੈ ਰੀਟੇ ਬਲ ਦਾਨ
ਧਾਰਮਿਕ ਤੋ ਹਫ਼ੇ
ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੰ ਬੰਧੀ ਤੋ ਹਫ਼ੇ
ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ
ਸਾਰਾਂਸ਼
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ
ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ
ਸਰਪਲੱ ਸ (ਘਾਟਾ)

ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਤੋ ਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਮਿਲੇ ਗਾ। ਵਧੇ ਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੰ ਨਾ ਨੌ ਂ ਦੇ ਖੋ ।

ਪੈ ਸੇ ਸੰ ਬੰਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇ ਗਾ?

ਪੈ ਸੇ ਸੰ ਬੰਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼
ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇ ਗਾ?
ਹਰੇ ਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱ ਖਰੇ -ਵੱ ਖਰੇ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰੇ ਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱ ਠਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਲੱ ਭਣ ਦੀ
ਜ਼ਰੂ ਰਤ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ ਸਲਾਹ ਸੈ ਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰ ਤ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ
ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੇ ਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਲ ਅਕਸਰ
ਚੁਣਨ ਲਈ ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖਰੇ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਣਗੇ । ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱ ਲ ਦੀ
ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਲੈ ਣਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱ ਠਣ ਬਾਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੱ ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱ ਗੇ ਵਧਣ ਲਈ, ਇੱ ਕ ਐਪਲੀਕੇ ਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ
ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋ ਵੇ ਗਾ – ਤੁਹਾਡਾ ਪੈ ਸੇ ਸੰ ਬੰਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਹ ਦੱ ਸੇ ਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ
ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇ ਂ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ।

ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱ ਲ ਵਿਆਪਕ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਤਿੰ ਨ ਸ਼੍ਰੇ ਣੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਢੁ ੱ ਕਵੇ ਂ
ਬੈ ਠਦੇ ਹਨ:
1  ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ-ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ
2  ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਅੰ ਸ਼ਿਕ ਮਾਫ਼ੀ
3  ਅਸਥਾਈ ਵਿਕਲਪ, ਥੋ ੜਹੇ੍ ਸਮੇ ਂ ਲਈ, ਜਦੋ ਂ ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ
ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ
ਗੈ ਰ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱ ਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਣ ਲਈ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕਰਜ਼
ਸੰ ਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ
ਹਨ। ਹੇ ਠਾਂ ਦਿੱ ਤ�ੇ ਪੰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਕਿ ਸਟੈ ਪਚੇ ਂ ਜ ਡੈ ਟੱ ਚੈਰਿਟੀ ਸਕੌ ਟਲੈ ਂ ਡ ਕੀ ਪੇ ਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਜੋ
ਵੀ ਹੱ ਲ ਚੁਣਦੇ ਹੋ , ਕਰਜ਼ੇ ਸੰ ਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਸੰ ਸਥਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱ ਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ ਹੋ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈ ਸੇ ਸੰ ਬੰਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਹ ਗੱ ਲ ਸਪਸ਼ਟ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋ ਈ ਵੀ ਲੈ ਣਦਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ
ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ,
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋ ਂ ਰੋ ਕ (ਬੰ ਦਿਸ਼) ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ
ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ
ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੇ ਲੇ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰੇ ਗਾ।
ਇਸ ਸਮੇ ਂ ਦੌ ਰਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਣਦਾਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ
ਵਿਰੁ ੱ ਧ ਬਹੁ ਤੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਕਰਜ਼ੇ ਸੰ ਬੰਧੀ ਹੱਲ – ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ

1: ਕਰਜ਼ੇ ਸੰ ਬੰਧੀ ਹੱ ਲ – ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ
ਦਾ ਵਾਪਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ
ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰ ਬੰ ਧਨ ਸਕੀਮ (Debt Arrangement Scheme)
(DAS) ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮਿਆਦ ਦੌ ਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ
ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰ ਦੀ ਹੈ , ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨਯੋ ਗ ਹੈ । ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ
ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ , ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਣਦਾਰਾਂ
ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਤਾਮੀਲ ਦੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਤੋ ਂ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਰਹਿੰ ਦੇ ਹੋ , ਅਤੇ ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁ ੰ ਦੇ
ਹੋ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਰੋ ਕ ਦਿੱ ਤ�ੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋ ਂ ਕੋ ਈ ਵਿਅਕਤੀ DAS ਦੇ ਹਿੱ ਸੇ ਵਜੋ ਂ ਕਰਜ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ (Debt
Payment Programme-DPP) ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ
ਉਸ ਕੋ ਲ ਕੋ ਈ ਘੱ ਟ�ੋ-ਘੱ ਟ ਜਾਂ ਵੱ ਧ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ।
ਤੁਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁ ਦਾ ਪੈ ਸੇ ਸੰ ਬੰਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ
ਪ੍ਰੈ ਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ DPP ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ । ਉਹ ਇਸ
ਗੱ ਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯੋ ਗ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇ ਸ਼ਨ
ਦੇ ਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌ ਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ । ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਜਦੋ ਂ
ਤੁਹਾਡਾ DPP ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇ ਰਵੇ DAS ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱ ਚ
ਪਾ ਦਿੱ ਤ�ੇ ਜਾਣਗੇ । ਇਹ ਇੱ ਕ ਅਜਿਹਾ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ , ਜਿਸਨੂੰ ਕੋ ਈ ਵੀ
ਐਕਸੈ ਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਹਾਡਾ DPP ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫ਼ਾਈਲ ‘ਤੇ ਛੇ
ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਪੈ ਸਾ
ਰੱ ਖਣ ਦੇ ਯੋ ਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ , ਅਤੇ ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ
ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਇੱ ਕ DPP ਉਨ੍ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਗਾ, ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ
ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਜਾਂ ਕਾਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕ�ਿ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਣਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ , ਤਾਂ DAS ਵਿੱ ਚ
ਕਈ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱ ਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈ ਸੇ ਸੰ ਬੰਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ , ਜੋ ਅੱ ਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ

ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇ ਂ ਦੀ ਇੱ ਕ
ਮਿਆਦ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ
ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱ ਕ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋ ਕਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇੱ ਕ
ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ ਸਾਲ ਵਿੱ ਚ ਦੋ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੰਝਾਉਣ ਦੀ
ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ , ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈ ਸੇ ਸੰ ਬੰਧੀ
ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਸਟੈ ਪਚੇ ਂ ਜ ਡੈ ਟੱ ਚੈਰਿਟੀ ਸਕੌ ਟਲੈ ਂ ਡ ਕੋ ਲ ਸਾਡੇ ਗਲਾਸਗੋ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱ ਚ
ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁ ਦਾ ਪੈ ਸੇ ਸੰ ਬੰਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱ ਕ ਟੀਮ ਹੈ । ਅਸੀਂ
ਐਪਲੀਕੇ ਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ
ਯੋ ਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਣਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਪਲੀਕੇ ਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਯੂ.ਕੇ . ਵਿੱ ਚ
ਸੈ ਂਕੜੇ ਲੈ ਣਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋ ਲ DPP
ਐਪਲੀਕੇ ਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ DPP ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ
ਦੌ ਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰਪਿਤ
ਟੀਮਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੜਾਅ
‘ਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱ ਥੇ ਮੌ ਜੂਦ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਇੱ ਕ DAS ਭੁਗਤਾਨ ਡਿਸਟ੍ ਰੀਬਿਊਟਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਇਸਦਾ
ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਇਰੈ ਕਟ ਡੈ ਬਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ,
ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱ ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਲੈ ਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇ ਂ ਦੌ ਰਾਨ
ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਵੀ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇ ਖਣ
ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇ ਂ ਚੱ ਲ ਰਹੇ
ਹੋ , ਤੁਹਾਡੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ
ਵਿੱ ਚ ਉਸ ਸਮੇ ਂ ਬਰੇ ਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋ ਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋ ਂ
ਵੱ ਧ ਲੋ ੜ ਹੋ ਵੇ ਗੀ।

ਕਰਜ਼ੇ ਸੰ ਬੰਧੀ ਹੱ ਲ – ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ
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ਇੱ ਕ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰ ਬੰ ਧਨ ਯੋ ਜਨਾ (debt management plan)
(DMP) ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮਿਆਦ ਦੌ ਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰ ਦੀ ਹੈ , ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨਯੋ ਗ ਹੈ । ਇੱ ਕ DMP
ਆਮ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ਼ੋ ਂ ਕਿਸੇ ਹੋ ਰ ਸੰ ਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ,
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋ ਂ ਇੱ ਕ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰ ਪਨੀ ਜਾਂ ਡੈ ਟੱ ਚੈਰਿਟੀ, ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਸਟੈ ਪਚੇ ਂ ਜ
ਡੈ ਟੱ ਚੈਰਿਟੀ ਸਕੌ ਟਲੈ ਂ ਡ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ , ਜੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਗੈ ਰ-ਤਰਜੀਹੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੈ ਣਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਟੈ ਪਚੇ ਂ ਜ ਡੈ ਟੱ ਚੈਰਿਟੀ ਸਕੌ ਟਲੈ ਂ ਡ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ DMPs
ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਯੂ.ਕੇ . ਵਿੱ ਚ ਸੈ ਂਕੜੇ ਲੈ ਣਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਮਿਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋ ਲ DMP ਦੀ ਪੂਰੀ ਐਪਲੀਕੇ ਸ਼ਨ
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ ਅਤੇ DMP ਦੀ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰਪਿਤ ਟੀਮਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱ ਥੇ
ਮੌ ਜੂਦ ਹਾਂ।

ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ DMP ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਲ ਕੋ ਈ
ਘੱ ਟ�ੋ-ਘੱ ਟ ਜਾਂ ਵੱ ਧ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ
ਆਮ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਕੋ ਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕ�ਿ ਇੱ ਕ DMP ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਲੈ ਣਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਸਥਾਪਨਾ ਫੀਸ
ਜਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣਗੇ ।

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਜਾਂ ਇਕੁਇਟੀ ਰਿਲੀਜ਼। ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ ਘਰ ਦੇ
ਮਾਲਕ ਹੋ , ਤਾਂ ਇੱ ਕ ਸੰ ਭਵ ਹੱ ਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ
ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਜਾਂ ਇਕੁਇਟੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਯੋ ਜਨਾ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋ ਂ ਇਕੁਇਟੀ
ਮੁਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱ ਕ DMP ਲਚਕਦਾਰ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਜਾਂ
ਖਰਚੇ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ,
ਪਰ DAS ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁ ਤ ਘੱ ਟ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਉਪਲਬਧ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ । ਵਿਆਜ
ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਹਮੇ ਸ਼ਾਂ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁ ਤੇ ਲੈ ਣਦਾਰ ਮਦਦ ‘ਤੇ
ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ । ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਣਦਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੱ ਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ,
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋ ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਲੈ ਕਸ਼ਨ ਏਜੰ ਸੀ ਨੂੰ ਭੇ ਜਣਾ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰਨਾ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਜਾਂ ਅਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ
ਲਈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਸੰ ਬੰਧੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ
ਮੁੜ-ਗਿਰਵੀ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ
ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਿਯੰ ਤਰਣ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਿਕਲਪ
ਲੰ ਮੇ ਸਮੇ ਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰ ਨੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਛੱ ਡੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰ ਨੀ ਹੋ ਵੇ ਗੀ।

ਘਟਾਏ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋ ਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸ਼ਾਇਦ ਵਧੇ ਰੇ ਲੰ ਮੀ
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫ਼ਾਈਲ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰ ਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰ ਦੇ ,
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਘਰ ਦੇ ਵਿਰੁ ੱ ਧ ਕੋ ਈ ਹੋ ਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ
ਸੋ ਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਸਟੈ ਪਚੇ ਂ ਜ ਫ਼ਾਇਨੈ ਂਸ਼ੀਅਲ ਸੌ ਲਯੂਸ਼ਨਜ਼ (StepChange
Financial Solutions)* ਕੋ ਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹਕਾਰ
ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ ਹਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ
ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਜਾਂ ਇਕੁਇਟੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਯੋ ਜਨਾ ਸਹੀ ਹੱ ਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
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ਕਰਜ਼ੇ ਸੰ ਬੰਧੀ ਹੱਲ – ਜਿੱ ਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

2: ਕਰਜ਼ੇ ਸੰ ਬੰਧੀ ਹੱ ਲ – ਜਿੱ ਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਜਾਂ ਸਾਰਾ
ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਇੱ ਕ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ, ਪਰ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋ ਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਪੈ ਸੇ ਸੰ ਬੰਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰ
ਜਾਂ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਸੰ ਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈ ਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ -ਆਪ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਣਦਾਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱ ਚ
ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਮ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ
ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈ ਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਹੋ ਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ।
ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਇੱ ਕ ਗੰ ਭੀਰ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਨਤੀਜੇ
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌ ਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵ ਪੈ ਣਾ, ਜਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋ ਂ
ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਵਿਕਲਪ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਹਮੇ ਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਰੁ ਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ
ਦੀਵਾਲੀਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਜਾਂ ਫ੍ ਰੀਜ਼
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਵੱ ਖਰੇ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ
ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਤਾ ਖੋ ਲ੍ਹਣਾ ਪਵੇ ਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋ ਂ ਤੱ ਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱ ਕ ਮੁੱਢਲਾ
ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋ ਗੇ . ਜਦੋ ਂ ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ
ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਪ੍ ਰਾਈਵੇ ਟ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱ ਢ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ
ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌ ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ,
ਜਦੋ ਂ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਘੱ ਟ�ੋ-ਘੱ ਟ ਸੰ ਪਤੀ ਪ੍ਰ ਕਿਰਿਆ (Minimal asset processMAP) ਤੁਸੀਂ ਐੱਮ.ਏ.ਪੀ. (MAP) ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ , ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਲ ਘਰ ਵਰਗੀ ਆਪਣੀ ਸੰ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ
ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਘੱ ਟ�ੋ-ਘੱ ਟ £1,500 ਤੱ ਕ ਹੈ , ਪਰ ਕੁੱਲ £25,000 ਤੋ ਂ ਘੱ ਟ
ਹੈ ।
ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਭਾਂ ਤੋ ਂ ਹੀ ਹੋ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ , ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਟ ਵਿੱ ਚ
ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ
ਲਈ ਕੋ ਈ ਪੈ ਸਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇੱ ਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ
(MAP ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਣੀਆਂ
ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਕੋਣangle-rightਸੱਜਾ  ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਕੋਣangle-rightਸੱਜਾ  ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਸੰ ਪਤੀ £2,000 ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ
ਕੋਣangle-rightਸੱਜਾ  ਤੁਹਾਡੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੋ ਈ ਵੀ ਸੰ ਪਤੀ £1,000 ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਕੀਮਤ ਦੀ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਲ ਕੋ ਈ ਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ
£3,000 ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਗੱ ਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਈ ਹੈ
ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂ ਰਤ ਹੈ , ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੀ
MAP ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਜਨਤਕ ਰਜਿਸਟਰ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇ ਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁ ਰੂ ਆਤ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ , ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ
ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ
ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੰ ਤ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਵੋ ਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ
ਫ਼ਾਈਲ ਬਹੁ ਤ ਲੰ ਮੇ ਸਮੇ ਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ ਹੋ ਵੇ ਗੀ।

ਕਰਜ਼ੇ ਸੰ ਬੰਧੀ ਹੱ ਲ – ਜਿੱ ਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ ਵਿੱ ਚ ਅਕਾਊਂਟ�ੈ ਂਟ ਨੂੰ £50 (ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਭ
ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ) ਦੀ ਇੱ ਕ ਛੋ ਟੀ ਜਿਹੀ ਅਗਾਊਂ ਫੀਸ ਦੇ ਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ , ਜੋ
ਸਕੌ ਟਲੈ ਂ ਡ ਵਿੱ ਚ ਸਾਰੇ ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਸਟੈ ਪਚੇ ਂ ਜ ਡੈ ਟੱ ਚੈਰਿਟੀ ਸਕੌ ਟਲੈ ਂ ਡ ਕੋ ਲ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱ ਚ ਸਥਿਤ
ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਪੈ ਸੇ ਸੰ ਬੰਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱ ਕ ਸਮਰਪਿਤ ਟੀਮ
ਹੈ , ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ MAP ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ
ਮੁਫ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਗੀ। ਉਹ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਯੋ ਗ ਹੋ , ਐਪਲੀਕੇ ਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱ ਚ
ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ ।
ਤੁਹਾਡੀ ਦੇ ਣਦਾਰੀ ਘੱ ਟ�ੋ-ਘੱ ਟ £3,000 ਹੋ ਣੀ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਹੈ । ਕੋ ਈ ਵੱ ਧ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ
ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ ਵਿੱ ਚ ਅਕਾਊਂਟ�ੈ ਂਟ (Accountant in
Bankruptcy-AiB) ਨੂੰ £ 150 (ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ
ਹਨ, ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ) ਦੀ ਇੱ ਕ ਅਗਾਊਂ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਗਾ, ਜੋ ਸਕੌ ਟਲੈ ਂ ਡ
ਵਿੱ ਚ ਸਾਰੇ ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਲ ਆਪਣੀ ਸੰ ਪਤੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ
ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵੇ ਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ । ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਲ £3,000 ਤੋ ਂ ਘੱ ਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਹੈ ,
ਜਿਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਜਬ ਜ਼ਰੂ ਰਤ ਹੈ , ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਕੰ ਮ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ
ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇ ਚੀ ਜਾਵੇ ਗੀ।
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ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਭਾਂ ਤੋ ਂ ਹੈ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ
ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰ ਤੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਯੋ ਗਦਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ
ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਗਾ। ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ
ਘਰੇ ਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਯੋ ਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਉਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟਰੱ ਸਟੀ (ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ
ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ) ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਗਾ।
ਏ.ਆਈ.ਬੀ. (AiB) ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇ ਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ
ਰਜਿਸਟਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਹ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਟਰੱ ਸਟੀ ਹਨ। ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋ ਂ
ਇੱ ਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇ ਗੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫ਼ਾਈਲ ਬਹੁ ਤ ਲੰ ਮੇ ਸਮੇ ਂ ਲਈ ਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ ਹੋ ਵੇ ਗੀ। ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ ਦੇ ਅੰ ਤ
‘ਤੇ , ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਸਟੈ ਪਚੇ ਂ ਜ ਡੈ ਟੱ ਚੈਰਿਟੀ ਸਕੌ ਟਲੈ ਂ ਡ ਕੋ ਲ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱ ਚ ਸਥਿਤ
ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਪੈ ਸੇ ਸੰ ਬੰਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱ ਕ ਸਮਰਪਿਤ ਟੀਮ
ਹੈ , ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ MAP ਜਾਂ ਮੁਕੰ ਮਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ ਲਈ
ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਗੀ।
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ਕਰਜ਼ੇ ਸੰ ਬੰਧੀ ਹੱਲ – ਜਿੱ ਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਟਰੱ ਸਟ ਡੀਡ ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ , ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ , ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਟਰੱ ਸਟ ਡੀਡ ਇੱ ਕ ਵਧੀਆ ਹੱ ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ
ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਸੰ ਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈ ਕਟੀਸ਼ਨਰ (ਇੱ ਕ ਟਰੱ ਸਟੀ ਵਜੋ ਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ) ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱ ਕ ਟਰੱ ਸਟ ਡੀਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਜੇ ਕਰ
ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਭਾਂ ਤੋ ਂ ਹੈ , ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱ ਸਟ ਡੀਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਣਦਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱ ਸੇ ਦਾ
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆਮ
ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਸਿੱ ਧੇ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੈ ਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਟਰੱ ਸਟ ਡੀਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੱ ਸਟੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ ਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ
ਲੈ ਣਦਾਰਾਂ ਤੋ ਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ
ਪੇ ਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਰ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ
ਟਰੱ ਸਟ ਡੀਡ ਦੀ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ
ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਰੋ ਕ ਦਿੱ ਤ�ੇ ਜਾਣਗੇ , ਅਤੇ ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱ ਸਟ ਡੀਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੋ ਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋ ਈ ਵੀ ਲੈ ਣਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁ ੱ ਧ ਅਦਾਲਤੀ ਤਾਮੀਲ
ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਗਾ।
ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਟਰੱ ਸਟ ਡੀਡਾਂ ਘੱ ਟ�ੋ-ਘੱ ਟ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ
ਕਰਜ਼ ਘੱ ਟ�ੋ-ਘੱ ਟ £5,000 ਹੋ ਣਾ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਹੈ । ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੱ ਸਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਟ ਦੇ
ਅਧਾਰ ‘ਤੇ , ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇੱ ਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ , ਤੁਹਾਡੇ ਤੋ ਂ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ
ਭੁਗਤਾਨ ਵਸੂਲੇ ਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਕੋ ਈ ਗੈ ਰ-ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਸੰ ਪਤੀ ਵੇ ਚਣੀ ਪੈ
ਸਕਦੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਕੋ ਈ ਵੀ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ।
ਟਰੱ ਸਟ ਡੀਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ
ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਹੋ ਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਟਰੱ ਸਟ ਡੀਡ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਜਨਤਕ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱ ਚ
ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇ ਟਿੰਗ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ ਹੋ ਵੇਗੀ।

ਟਰੱ ਸਟੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਉਸ ਪੈ ਸੇ ਤੋ ਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ,
ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਟਰੱ ਸਟ ਡੀਡ ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ
ਬਦਲਦੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇ ਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟਰੱ ਸਟੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸੋ ਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਹਾਲਾਂਕਿ,
ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰੱ ਸਟ ਡੀਡ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਬਣਾ
ਦਿੱ ਤ�ੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱ ਕ ਜੋ ਖ਼ਮ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ।
ਸਟੈ ਪਚੇ ਂ ਜ ਡੈ ਟੱ ਚੈਰਿਟੀ ਸਕੌ ਟਲੈ ਂ ਡ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਸੰ ਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈ ਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ
ਇੱ ਕ ਚੁਣੇ ਹੋ ਏ ਪੈ ਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਪੈ ਸੇ ਸੰ ਬੰਧੀ
ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟਰੱ ਸਟ ਡੀਡ ਦੇ ਯੋ ਗ ਹੋ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੈ ਨਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌ ਰਾਨ
ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ ।
ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਅੰ ਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਅੰ ਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀਆਂ ਪੇ ਸ਼ਕਸ਼ਾਂ
ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਉੱ ਥ�ੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ , ਜਿੱ ਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਲ ਇੱ ਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਉਪਲਬਧ ਹੁ ੰ ਦੀ
ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈ ਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱ ਧੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ, ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ
ਸਟੈ ਪਚੇ ਂ ਜ ਡੈ ਟੱ ਚੈਰਿਟੀ ਸਕੌ ਟਲੈ ਂ ਡ, ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰ ਤੀ ਅੰ ਸ਼ਕ-ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਲੈ ਣਦਾਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ।
ਇਸਦੇ ਲਈ ਆਮ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਕੋ ਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦੀ।
ਸਟੈ ਪਚੇ ਂ ਜ ਡੈ ਟੱ ਚੈਰਿਟੀ ਸਕੌ ਟਲੈ ਂ ਡ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੂਰੇ ਯੂ.ਕੇ . ਵਿੱ ਚ
ਲੈ ਣਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੋ ਈ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀਆਂ
ਪੇ ਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਵਿੱ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹੱਲ – ਅਸਥਾਈ ਵਿਕਲਪ

21

3: ਹੱ ਲ –
ਅਸਥਾਈ ਵਿਕਲਪ
ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਤੱ ਕ ਅਸਥਾਈ ਹੱ ਲ ਕੱ ਢਣਾ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ,
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋ ਂ ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਜਣੇ ਪਾ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ , ਨੌ ਕਰੀ ਲੱ ਭ ਰਹੇ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ
ਬਿਮਾਰੀ ਤੋ ਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ ।
ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇ ਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨਾ ਬੰ ਦ
ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋ ਂ ਤੱ ਕ ਇੱ ਕ ਛੋ ਟਾ ਜਿਹਾ ਟੋ ਕਨ
ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜਦੋ ਂ ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ
ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇ ਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੈ ਣਦਾਰਾਂ
ਨਾਲ ਸਿੱ ਧਾ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਲੈ ਣਦਾਰ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ
ਦੇ ਣਗੇ , ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਿਲੀ ਹੋ ਵੇ । ਉਹ ਆਮ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ
ਇੱ ਕ ਅਜਿਹਾ ਬਜਟ ਦੇ ਖਣ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ ਜੋ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਸਮੇ ਂ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ।

ਇਹ ਪਹੁ ੰ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਰ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਾਲ
ਨਜਿੱ ਠਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਸਟੈ ਪਚੇ ਂ ਜ ਡੈ ਟੱ ਚੈਰਿਟੀ ਸਕੌ ਟਲੈ ਂ ਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਅਸਥਾਈ ਵਿਕਲਪਾਂ
ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ , ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਵੇ , ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ । ਦੇ ਰੀ ਨਾ ਕਰੋ , ਅੱ ਜ ਹੀ ਪੈ ਸੇ ਸੰ ਬੰਧੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ।

ਮੇ ਰੀ ਕਹਾਣੀ:

“ਜਦੋ ਂ ਮੈ ਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਖਿਆ, ਤਾਂ ਮੈ ਂ ਉਪਲਬਧ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱ ਲਾਂ ਤੋ ਂ ਹਮੇ ਸ਼ਾਂ ਥੋ ੜ੍ਹਾ ਡਰੀ ਹੁ ੰ ਦੀ ਸੀ। ਮੈ ਨੂੰ ਚਿੰ ਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈ ਂ ਹੋ ਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਬੈਠਾਂਗੀ। ਪਰ ਮੇ ਰੇ ਪੈ ਸੇ ਸੰ ਬੰਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਮੇ ਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕੀਤੀ।
“ਅਸੀਂ ਇੱ ਕ ਬਜਟ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਇਆ ਕਿ ਮੈ ਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇ ਂ ਕੰ ਮ ਦੇ ਘੰ ਟਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰ ਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈ ਂ ਇੱ ਕ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯੋ ਜਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਣ ‘ਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਹੈ ।
“ਸਲਾਹ ਲੈ ਣ ਨਾਲ ਮੈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈ ਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱ ਚ ਵਧੇ ਰੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਹੋ ਇਆ ਹੈ । ਮਦਦ ਮੰ ਗਣਾ ਮੇ ਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵਧੀਆ ਕੰ ਮਾਂ
ਵਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਆਈ।”
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ਮੁੱਖ ਪਰਿਭਾਸ਼ਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਮੁੱਖ ਪਰਿਭਾਸ਼ਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਇਹ ਸੂਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਤਾਬਚੇ ਵਿੱ ਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਰਲ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿੰ ਦੀ ਹੈ ।
ਸ਼ਬਦ

ਵਿਆਖਿਆ

ਸੰ ਪੱ ਤੀਆਂ

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰਧਿਤ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ

ਅਧਿਕਾਰਤ

ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਬਜਟ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਘਾਟਾ

ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲੋ ਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਬਜਟ ਸਰਪਲੱ ਸ

ਜਦੋ ਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਹੋ ਵੇ

ਕਲੈ ਕਸ਼ਨ ਏਜੰ ਸੀ

ਇੱ ਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰ ਸਥਾ, ਜੋ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਸੂਲਣ ਵਿੱ ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ

ਅਦਾਲਤ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਲੋ ਕ

ਅਦਾਲਤੀ ਤਾਮੀਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੋ ਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੈਰਿਫ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਵਾਲਾ ਏਜੰ ਸੀ

ਇਹ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋ ਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਤਰ ਅਤੇ ਸਟੋ ਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਪੋ ਰਟ

ਤੁਹਾਡੇ ਉਧਾਰ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼। ਸਮੁੱਚਾ ‘ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋ ਰ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਜੋ ੜਿਆ ਜਾਵੇ ਗਾ

ਲੈ ਣਦਾਰ

ਉਹ ਲੋ ਕ ਜਾਂ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈ ਸੇ ਦੇ ਣੇ ਹਨ

ਇਕੁਇਟੀ

ਅਜੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਦੇ ਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਮੌ ਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਵਿੱ ਚ ਅੰ ਤਰ

ਬੇ ਦਖ਼ਲ ਕਰਨਾ

ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋ ਂ ਹਟਾਉਣਾ

ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈ ਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ

ਇੱ ਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਿੱ ਥੇ ਕੋ ਈ ਗਾਹਕ ਇੱ ਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਵਿਆਜ ਸਮੇ ਤ ਸਮੇ ਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਦੌ ਰਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਨਿਰਪੱ ਖ

ਇੱ ਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਪੱ ਖ ਲੈ ਣ ਤੋ ਂ ਮੁਕਤ

ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਪ੍ਰੈ ਕਟੀਸ਼ਨਰ

ਕੋ ਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋ ਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜਦੋ ਂ ਉਹ ‘ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ’ ਜਾਂ ਗੰ ਭੀਰ ਵਿੱ ਤੀ ਸੰ ਕਟ ਦਾ
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਣ

ਬੰ ਦਿਸ਼ (ਰੋ ਕ)

ਸਮੇ ਂ ਦੀ ਇੱ ਕ ਅਜਿਹੀ ਮਿਆਦ, ਜਿਸ ਦੌ ਰਾਨ ਕਿਸੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦੀ

ਗੈ ਰ-ਤਰਜੀਹੀ ਕਰਜ਼ੇ

ਗੈ ਰ-ਤਰਜੀਹੀ ਵਜੋ ਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱ ਧ ਕਿਉਂਕ�ਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਜੀਹੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲੋ ਂ ਘੱ ਟ ਗੰ ਭੀਰ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ

ਭੁਗਤਾਨ ਯੋ ਜਨਾ

ਇੱ ਕ ਵਾਜਬ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਵਸਥਾ

ਨਿੱਜੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ
ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ

ਇੱ ਕ ਅਜਿਹਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇ ਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋ ਰ ਵਸਤੂ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈ ਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ

ਤਰਜੀਹੀ ਕਰਜ਼ੇ

ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ੇ , ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੰ ਭੀਰ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ

ਜਨਤਕ ਰਜਿਸਟਰ

ਆਮ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱ ਕ ਪ੍ਰ ਕਾਸ਼ਿਤ ਸੂਚੀ

ਮੁੜ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਮਾਲਕੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਣਾ

ਸ਼ੈ ਰਿਫ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਸ਼ੈਰਿਫ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਲੋ ਕ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਕੌ ਟਲੈ ਂ ਡ ਵਿੱ ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਪੇ ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇ ਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਰੁ ਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਕੰ ਮ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁ ਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰ ਖਿਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱ ਕ ਲਿਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼, ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ

ਅਨਿਯਮਤ

ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰ ਤ੍ਰਿ ਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ

ਅਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ੇ

ਅਜਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੁ ੱ ਧ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦਾ, ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਘਰ ਜਾਂ ਕਾਰ

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ
ਅਸੀਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੇ ਪੈ ਸੇ ਸੰ ਬੰਧੀ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਲਾਸਗੋ ਸਿਟੀ ਸੈ ਂਟਰ ਵਿੱ ਚ ਸਥਿਤ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ
ਟੀਮ, ਸਕੌ ਟਲੈ ਂ ਡ ਵਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
ਅਸੀਂ ਸੌ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਸਹਿਯੋ ਗੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ
ਜਦੋ ਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱ ਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇ ਹੋ ਰ ਸਰੋ ਤਾਂ ਲਈ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਸਾਡੀਆਂ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਨਿਰਪੱ ਖ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੌ ਟ
ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਕੱ ਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜਸੰ ਭਲਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋ ਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ , ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ
‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱ ਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਲੱ ਭਣ ਵਿੱ ਚ
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌ ਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ।

ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ : 0800 138 1111
ਇਸ ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ: stepchange.org
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੀਫ਼ਲੈ ੱਟ ਲਾਭਦਾਇਕ ਲੱ ਗਿਆ?
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰ ਦ ਕਰਾਂਗੇ।
ਈਮੇ ਲ ਐਡਰੈ ਸ scotland@stepchange.org
‘ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱ ਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋ ਚਦੇ ਹੋ ।

ਸਟੈ ਪਚੇ ਂ ਜ ਡੈ ਟੱ ਚੈਰਿਟੀ ਸਕੌ ਟਲੈ ਂ ਡ ਇੱ ਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਚੈਰਿਟੀ ਹੈ , ਨੰ.1016630 ਅਤੇ SC046263, ਜੋ ਵਿੱ ਤੀ ਆਚਰਣ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਯੰ ਤ੍ਰਿ ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
*ਸਟੈ ਪਚੇ ਂ ਜ ਫਾਈਨੈ ਂਸ਼ੀਅਲ ਸੋ ਲਯੂਸ਼ਨਜ਼ (StepChange Financial Solutions) ਕੰ ਜ਼ਿਊਮਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਉਂਸਲਿੰ ਗ ਸਰਵਿਸ (ਇਕੁਇਟੀ ਰਿਲੀਜ਼) ਲਿਮਿਟਿਡ
(Consumer Credit Counselling Service (Equity Release) Ltd.) ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਪਾਰਕ ਨਾਮ ਹੈ , ਜੋ ਵਿੱ ਤੀ ਆਚਰਣ ਅਥਾਰਟੀ
ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਯੰ ਤ੍ਰਿ ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਹੋ ਰ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਅਡਵਾਈਸ ਸਕੌ ਟਲੈ ਂ ਡ
(Citizens Advice Scotland-CAS)
www.cas.org.uk

Macmillan
www.macmillan.org.uk

ਕ੍ਰਿ ਸਚੀਅਨਜ਼ ਅਗੇ ਂ ਸਟ ਪੌ ਵਰਟੀ
(Christians Against Poverty-CAP)
www.capscotland.org

ਸ਼ੈਲਟਰ
www.scotland.shelter.org.uk

ਇਹ ਗਾਈਡ ਹੋ ਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੈ ਟਾਂ ਵਿੱ ਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ । ਇੱ ਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰ ਸਕਰਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਣ ਜਾਂ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ www.stepchange.org/scotland ‘ਤੇ ਜਾਓ।
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ਇਹ ਗਾਈਡ ਸਕੌ ਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ
ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
© 2021 StepChange Debt Charity, Scotland,
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