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ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਧ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਕਾਲਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਰਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

Stonewater, Stonewater Limited, Stonewater (2) Limited ਅਤੇ Stonewater (5) Limited ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਨਾਮ ਹੈ। ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਰਰਜਸਟਰਡ ਸੋਸਾਇਟੀਆਾਂ ਨੂੰ ਬਰ 20558R, 19412R ਅਤੇ 

31527R ਕਰਮਵਾਰ। ਰੈਗੁਲੇਟਰ ਆਫ ਰਦ ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਊਰਸੂੰਗ ਰਰਜਸਟਰਡ ਨੂੰ ਬਰ L1556, L0173 ਅਤੇ 4717 ਕਰਮਵਾਰ · ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਰਸੂੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 

ਰਰਜਸਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ: Stonewater Limited, Stonewater (2) Limited and Stonewater (5) Limited, Suite C, Lancaster House, Grange Business Park, Enderby Road, 
Whetstone, Leicester, LE8 6EP. 

 
 

ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਈਡ 

ਕੀ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਾਂ? 

ਤੁਸੀਾਂ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਾਂ Stonewater ਦੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਤੋਂ ਸੂੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਾਂ ਹੋ, ਜਾਾਂ ਜੇ: 

 

• ਤੁਸੀਾਂ Stonewater ਨ ੂੰ  ਰਕਸੇ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਦੱਰਸਆ ਹੈ ਰਜਸਦੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਾਂ ਉਰਚਤ ਤਰੀਕੇ 

ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਾਂ ਰਦੱਤਾ ਹੈ। 

• ਸਾਡੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਭਾਈਵਾਲਾਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਰਕਸੇ ਸਮੱਰਸਆ ਨ ੂੰ  ਹੱਲ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਰਹਾ ਹੈ 

ਜਾਾਂ ਉਸ ਨੇ ਅਣਉਰਚਤ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਕੂੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

• Stonewater ਨੇ ਸਮਾਜ ਰਵਰੋਧੀ ਰਵਵਹਾਰ ਦੀ ਰਕਸੇ ਰਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਹੀ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਾਂ 

ਕੀਤੀ ਹੈ। 

• Stonewater ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੂੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਾਂ ਗਲਤ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

 

ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਰਵੱਚ ਅਸੀਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਨਹੀਾਂ ਕਰ ਸਕਾਾਂਗੇ, ਇਸ ਰਵੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੇਕਰ 

ਅਸੀਾਂ ਪਰਹਲਾਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦ ੇਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ। ਅਸੀਾਂ ਸਾਡੀ ਰਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ, ਤਾਰੀਫ਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਰਟੱਪਣੀਆਾਂ ਨੀਤੀ* 

ਰਵੱਚ ਦੋਵਾਾਂ ਬਾਰੇ ਰ ਪਰੇਖਾ ਰਦੂੰਦ ੇਹਾਾਂ ਰਕ ਅਸੀਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਕਦੋਂ ਜਾਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਜਾਾਂਚ 

ਨਹੀਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ। 

 

ਜੇਕਰ ਅਸੀਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਨਹੀਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ, ਤਾਾਂ ਅਸੀਾਂ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ 

ਸਮਝਾਵਾਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਾਊਰਸੂੰਗ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਸਰਰਵਸ ਕੋਲ ਭੇਜਾਾਂਗੇ। 

 

ਜ ੇਮੈਂ STONEWATER ਲੀਗਲ ਐਾਂਡ ਜਨਰਲ ਗਾਹਕ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 

Stonewater ਲੀਗਲ ਐਾਂਡ ਜਨਰਲ ਦੇ ਪਰਬੂੰਧਨ ਭਾਈਵਾਲਾਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਕ ਅਸੀਾਂ 

ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਾਂ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ। ਇਸ ਰਵੱਚ ਗਾਹਕ ਦੀਆਾਂ ਰਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧਨ 

ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਸੀਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਾਂ ਰਚੂੰਤਾਵਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਰਜੂੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੂੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੀਗਲ 

ਐਾਂਡ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਵੱਚ ਕੂੰਮ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ। ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਾਂ ਲੀਗਲ ਐਾਂਡ ਜਨਰਲ ਦੀ 

ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਰਕਰਰਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ, ਰਜਸ ਨ ੂੰ  ਤੁਸੀਾਂ Stonewater ਲੀਗਲ ਐਾਂਡ ਜਨਰਲ 

ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੜਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 

ਰਵਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੋਈ Stonewater ਲੀਗਲ ਐਾਂਡ ਜਨਰਲ ਗਾਹਕ ਰਬਲਕੁਲ ਉਸ ੇਤਰਹਾਾਂ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਜਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ Stonewater ਗਾਹਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਰਸਰਫ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਰਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਵਧੇਰੇ 

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਰਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਰਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਪੜਾਅ 2 'ਤੇ ਵਧਾਈਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ 

ਲੀਗਲ ਐਾਂਡ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਰਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 

 

ਅਸੀਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਾਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਾਾਂਗੇ ਰਕ ਤੁਸੀਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਰਕ ਤੁਸੀਾਂ ਕਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ 

ਕੌਣ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਕਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਾਂਗੇ 

ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
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ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸ਼ਕਵੇਂ ਕਰਾਾਂ? 

ਤੁਸੀਾਂ ਹੇਠਾਾਂ ਰਦੱਰਤਆਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਰਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

• ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ: stonewater.org/supporting- you/making-a-

complaint/ 

• ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨ ੂੰ  01202 319 119 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ 

• ਸਾਨ ੂੰ  customerfeedback@stonewater.org 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ 

• ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਨੱਜਤਾ ਲਈ, ਅਸੀਾਂ 

ਜਨਤਕ ਪੋਸਟਾਾਂ ਜਾਾਂ ਰਟੱਪਣੀਆਾਂ ਰਾਹੀਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸ਼ਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ। 

• ਸਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਰਲਖ ਕੇ: Stonewater, Suite C, 

• Lancaster House, Grange Business Park, Enderby Road, Whetstone, 
Leicester, LE8 6EP. 

 

ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਹੀ ਕਰਨਾ 

ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਅਰਜਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹਾਾਂ। 

ਅਸੀਾਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ: 

• ਮਾਫ਼ੀ ਮੂੰਗਣੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ 

• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਰਕ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜੀਾਂਦੀਆਾਂ ਮੁਰੂੰਮਤਾਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ 

• ਸਾਡੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਰਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਤੋਂ ਰਸੱਖਣਾ 

• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਰਕ ਸਾਡੇ ਸਰਹਕਰਮੀਆਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਗਾਹਕਾਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧ  

ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਵੇ 

 

ਰਵਵਸਥਾਵਾਾਂ 

ਅਸੀਾਂ ਆਪਣੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੂੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਸ਼ਕਾਇਤ 

ਲੈਂਦ ੇਸਮੇਂ, ਅਸੀਾਂ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਪਰਰਕਰਰਆ ਦੌਰਾਨ ਸੂੰਪਰਕ ਰਵੱਚ ਰਰਹਣ ਰਵੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 

ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਾਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਰਕਸੇ ਵੀ ਰਵਵਸਥਾਵਾਾਂ ਜਾਾਂ ਵਾਧ  

ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਅਸੀਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡੀ ਰਸ਼ਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਾਂ ਬਾਰੇ 

ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ। 

 

ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਕਸ਼ਰਆ 

ਪ੍ੜਾਅ ਇੱਕ 

ਜਦੋਂ ਸਾਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡੀ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਰਮਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡੀ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ 

ਲਈ ਰਕ ਅਸੀਾਂ ਇਸਨ ੂੰ  ਰਕਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ, ਰਸ਼ਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੂੰਪਰਕ 

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵੀਰਕਰਤੀ ਪੱਤਰ ਰਵੱਚ ਰਲਖਾਾਂਗੇ, ਜੋ ਰਕ 2 ਕੂੰਮਕਾਜੀ ਸ਼ਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਭੇਜ 

ਰਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਫਰ ਅਸੀਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਪ ਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਾਂ ਨਾਲ ਕੂੰਮ ਕਰਾਾਂਗੇ ਰਕ ਕੀ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਾਂ ਇਸਨ ੂੰ  ਰਕਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  10 ਕੂੰਮਕਾਜੀ ਸ਼ਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਭੇਰਜਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਾਂ ਮਾਮਰਲਆਾਂ ਰਵੱਚ ਰਜੱਥੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਦੂੰਦ ੇ

ਰਹਾਾਂਗੇ। 

 

ਪ੍ੜਾਅ ਦ ੋ

mailto:customerfeedback@stonewater.org
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ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਹਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਸੂੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਾਂ ਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਾਂ ਸਾਡੀ ਰਸ਼ਕਾਇਤ 

ਪਰਰਕਰਰਆ ਦੇ ਦ ਜ ੇਪੜਾਅ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਾਾਂਚ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 15 ਕੂੰਮਕਾਜੀ ਸ਼ਦਨਾਾਂ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਮੀਰਖਆ ਕਰੇਗਾ, 

ਰਜਸਦਾ 10 ਕੂੰਮਕਾਜੀ ਸ਼ਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਾਂ ਮਾਮਰਲਆਾਂ 

ਰਵੱਚ ਰਜੱਥੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਦੂੰਦ ੇਰਹਾਾਂਗੇ। 

 

ਗਾਹਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੈ੍ਨਲ (ਸ਼ਵਕਲਸ਼ਪ੍ਕ) 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਾਂ ਪੜਾਅ ਦੋ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਾਂ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗਾਹਕ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਪੈਨਲ (CCP) 

ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਰਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। CCP, Stonewater ਦੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਤੂੰਤਰ ਸਮ ਹ ਹੈ। 

 

ਇੱਕ ਵਲੂੰਟੀਅਰ ਗਰੱੁਪ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੀਰਟੂੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੀ 

ਸਮੀਰਖਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਰਕ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਸਮੀਰਖਆ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ Stonewater ਨੇ ਆਪਣੀਆਾਂ ਖੁਦ 

ਦੀਆਾਂ ਪਰਰਕਰਰਆਵਾਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਾਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨ ੂੰ  CCP ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ 

ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸਾਡਾ ਪੜਾਅ ਦੋ ਜਵਾਬ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 15 ਕੂੰਮਕਾਜੀ ਸ਼ਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸਾਨ ੂੰ  ਦੱਸਣ ਦੀ 

ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 

 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਅਸੀਾਂ ਰਜੂੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਨ ੂੰ  ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਾਂਗੇ 

ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਰਕਰਰਆ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਦੂੰਦ ੇਰਹਾਾਂਗੇ। ਪੈਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਮੀਰਖਆ ਕਰਨ 

ਲਈ ਮੀਰਟੂੰਗ ਦੇ 5 ਕੂੰਮਕਾਜੀ ਸ਼ਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਰਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ Stonewater ਹੋਰ 5 ਕੂੰਮਕਾਜੀ 

ਸ਼ਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ CCP ਦੀਆਾਂ ਰਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ। 

 

ਹਾਊਸ਼ਸੂੰਗ ਓਮਬਡਸਮੈਨ: 

ਤੁਸੀਾਂ, ਰਕਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਹਾਊਰਸੂੰਗ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਸਰਰਵਸ ਨ ੂੰ  

ਆਪਣੀ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਾਂ ਆਪਣੀ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੋ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਾਂ ਹੋ, 

ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਾਂ ਹਾਊਰਸੂੰਗ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਸਰਰਵਸ ਨ ੂੰ  ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸ਼ਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਾਂਚ 

ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਫਰ ਹਾਊਰਸੂੰਗ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਚੂੰਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ 

ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਮੀਰਖਆ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਰਨਰਧਾਰਨ ਕਰੇਗੀ ਰਕ ਕੀ ਅਸੀਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ 

ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈਂਡਰਲੂੰਗ ਕੋਡ (ਰਸ਼ਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਰਨਯਮਾਾਂ) ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਾਂ ਨੀਤੀਆਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਜਵਾਬ ਰਦੱਤਾ ਹੈ। 

 

ਤੁਸੀਾਂ ਹਾਊਰਸੂੰਗ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਇਸ ਰਾਹੀਾਂ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

• ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ: housing-ombudsman.org.uk 

• ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ: info@housing-ombudsman.org.uk 

• ਫੋਨ ਦੁਆਰਾ: 0300 111 3000 (ਸਵੇਰੇ 9:15 - ਸ਼ਾਮ 5:15, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) 

• ਡਾਕ ਰਾਹੀਾਂ: Housing Ombudsman Service, PO Box 152, Liverpool 

L33 7WQ. 
 

Stonewater ਰਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਨਾਲ ਰਕਵੇਂ ਨਰਜੱਠਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਾਾਂ ਸਾਡੀ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਨੀਤੀ 

ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ stonewater.org/supporting-you/making-a-

complaint/ 'ਤੇ ਜਾਓ। 
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