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 کالیں قانونی طور پر مقاصد کے لیے قانونی ریکارڈ کی جا سکتی ہیں

 .Charitable Registered Societies No( لمیٹیڈ۔ 5( لمیٹیڈ اور سٹون واٹر )2سٹون واٹر سٹون واٹر لمیٹیڈ کا کاروباری نام ہے، سٹون واٹر )

20558R, 19412R & 31527R respectively. Regulator of Social Housing Registered No. L1556, L0173 & 4717 respectively · Members o f the National Housing 
Federation 

 ,Stonewater Limited, Stonewater (2) Limited and Stonewater (5) Limited, Suite C, Lancaster House, Grange Business Park, Enderby Road رجسٹرڈ دفتر:

Whetstone, Leicester, LE8 6EP. 

 
 

 شکایت درج کرانے کے رہنما خطوط

 کیا میں شکایت درج کرا سکتا/سکتی ہوں؟

، بشمول اگر:  ن نہئں ہئں تو آپ شکایت درج کرا سکتے ہئں  اگر آپ سٹون واٹر یک خدمات ےس مطمئ 

 

آپ نے سٹون واٹر کو آپ کو مطلوب سروس کے بارے میں مطلع کر دیا ہے اور ہم نے مناسب طریقے سے  •

 جواب نہیں دیا ہے۔

ہمارے معاہدہ میں شامل پارٹنرز میں سے کوئی مسئلہ حل کرنے میں ناکام رہا یا اس نے نامناسب کام کیا  •

 ہے۔

 قے سے نپٹایا۔سٹون واٹر نے معاشرتی مخالف رویے کی شکایت سے غلط طری •

 سٹون واٹر پالیسی کی خالف ورزی کی یا اس پر غلط طریقے سے عمل کیا۔ •

 

، اس مئں شامل ہے اگر ہم پہےل ےس معاملہ یک 
ے
لیکن کچھ حاالت مئں ہم آپ یک شکایت یک تفتیش نہئں کر پائئں گ

 کب تفتیش کر پائئں تفتیش کر رہے ہوں۔ ہماری شکایات، ستائش اور تبرصے پالییس٭ مئں ہم آپ گ شکایت یک
۔
ے
 دونوں صورتحال کا خاکہ پیش کریں گ

ے
 اور کب نہئں کر پائئں گ

ے
 گ

 

 اور سپورٹ 
ے
، تو ہم اس کا سبب بیان کریں گ ن نہئں کر سکتے ہئں اگر ہم آپ گ واسےط آپ یک شکایت یک چھان بئں

۔
ے
 گ لتں آپ کو ہاؤسنگ محتسب رسوس گ پاس بھیجئں گ

 

 نونی اور عام گاہک ہوں اس صورت میں کیا ہوگا؟اگر میں سٹون واٹر کا قا

۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان یک طرف ےس  اکت داروں مئں ےس ایک ہے ل گ انتظایم رسر سٹون واٹر لیگل اینڈ جنن
۔ ہم آپ یک خدشات جلد از جلد  500 ۔ ان مئں کسٹمر یک شکایات ےس نپٹنا بیھ شامل ہے گھروں کا انتظام کرتے ہئں

۔ اس کو انجام دینن گ لتں ہم لیگل اینڈ حل کرتن گ ل اکت مئں کام کرتے ہوت  ایسا کر پاتے ہئں ل یک رسر تں لیگل اینڈ جنن
ل یک ویب سائٹ پر پڑھ  ، جےس آپ سٹون واٹر لیگل اینڈ جنن ل یک شکایات پالییس اور طریقہ کار ترسیل کرتے ہئں جنن

۔  سکتے ہئں

 
۔ اس مئں  ل گ کسٹمر بالکل سٹون واٹر کسٹمر گ طرز پر شکایت درج کرا سکتے ہئں عمال، سٹون واٹر لیگل اینڈ جنن
، اور یہ کہ وہ شکایات  ی گ ساتھ جواب موصول ہوجائ  ن ن تنں رصف اتنا فرق ہوگا کہ ہوسکتا ہے کہ آپ کو زیادہ تنں

۔تک پہنچ جاتے ہئں اس کا تعلق براہ راست لی 2جو مرحلہ  ل ےس منسلک ہوجاتا ہے  گل اور جنن

 
 ، ہم ہمیشہ یہ یقینن بنائن یک کوشش کرتے ہئں کہ آپ کو اطالع دی جائ  کہ آپ جواب یک توقع کب کر سکتے ہئں
 تو ہم کیس بیھ سوال کا جواب 

ے
اور رابےط مئں کون رہے گا، اور جب ہم آپ یک شکایت یک تفتیش کر رہے ہوں گ

۔
ے
 دیں گ

 

 میں شکایت کس طرح درج کراؤں؟

: آپ درج ذیل مئں ےس کیس   بیھ طریقہ ےس شکایت درج کرا سکتے ہئں

a-you/making -stonewater.org/supporting-ہماری ویب سائٹ وزٹ کرتے ہوئے  •
complaint/ 

 119  319 01202اس نمبر پر ہمارے کسٹمر سروس سنٹر کو کال کرتے ہوئے  •

 customerfeedback@stonewater.orgہمئں اس پتہ پر ای میل کرتے ہوت   •

۔. ہمارے سوشل میڈیا ہمئں  • اپنن پالییس گ لتں ہم آپ یک چینلوں پر نجی پیغامات ارسال کرتے ہوت 
۔
ے
 شکایت عوایم پوسٹوں یا شکایات گ ذریعہ پروسیس نہئں کر پائئں گ

mailto:customerfeedback@stonewater.org
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 ,Suite Cسٹون واٹر گ پتہ  •

• Lancaster House, Grange Business Park, Enderby Road, Whetstone, 
Leicester, LE8 6EP۔  . پر ہمئں تحریر کرتے ہوت 

 

 چیزوں کو درست کرنا

۔ یں ہئں اس کو درست کر سکتے ہئں اگر وہ غلط ہئں ن  یہاں بہت یس چنں

 :  ہم کر سکتے ہئں

 مزید معلومات فراہم کرائیںمعذرت خواہی کا اظہار کریں اور آپ سے وضاحت کریں یا  •

 یقینی بنائیں کہ اگر کسی قسم کے مرمت کی ضرورت ہے تو اس کو انجام دیا جائے گا •
 آپ کی شکایت سے سیکھیں تاکہ ہم اپنی خدمات میں بہتری ال سکیں •

یہ یقینی بنائیں کہ ہمارے ساتھیوں کو دوسرے کسٹمرز کی مدد کے لیے اضافی رہنمائی اور تعاون حاصل  •

 ہے۔

 

 مطابقت پذیری

۔ آپ یک شکایت درج کرتے وقت ہم آپ ےس  ہم اپنن خدمات اپنن کسٹمرز گ واسےط کارآمد بنائن کو ےل کر پرعزم ہئں

 ت
ے
اکہ شکایت گ پورے پروسیس گ دوران رابےط مئں بنن رہنن مئں رابطہ کا آپ کا ترجیج طریقہ دریافت کریں گ

 کہ اس 
ے
ہماری مدد ہوسےک۔ اگر آپ کو اس مئں کیس طرح یک تبدییل یا اضافن مدد مطلوب ہو ہماری صالح ہویک

 بارے مئں آپ اپنن شکایت ہینڈلر ےس بات کریں۔

 

 شکایات کا طریقہ کار

 مرحلہ اول

جب ہمئں آپ یک شکایت موصول ہوتے ہے تو آپ یک شکایت اور ہم اس کو کس طرح درست کر سکتے ہئں اس بارے 
افن  مئں بات چیت گ لتں آپ کو شکایت ہینڈلر یک طرف ےس ایک رابطہ موصول کرایا جائ  گا۔ ہم اس کا ذکر اعنے

، جو 
ے
 تاکہ اس . پایام کار مئں بھیج دیا جائ  گا  2مکتوب مئں تحریر کریں گ

ے
ھر ہم رسوس شعبوں گ ساتھ کام کریں گ
۔ یہ جواب آپ کو  ایام  10یک تحقیق مکمل کریں کہ دراصل کیا ہوا ہے اور ہم اس کو کس طرح درست کر سکتے ہئں

۔کار گ اندر بھیج دیا جائ  گا 
ے
 . اس ےس زیادہ وقت درکار ہوتن یک صورت مئں ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہئں گ

 

 مرحلہ دوئم

، تو آپ ہماری شکایات گ مرحلہ دوئم مئں اگ ن نہئں ہئں ر آپ اپنن شکایت گ مرحلہ اول گ نتیجوں ےس مطمئ 
۔ آپ کو یہ عمل ہماری تفتیشن  . ہماری دنوں گ اندر  15موصول ہوتن گ جا سکتے ہئں

ے
ورت ہویک کرتن یک رصن

۔ آپ ےس رابطہ کرنا ہے  ایام 10ٹیم کا ایک سینن  ممنی آپ گ کیس کا جائزہ ےل گا، جس کا مقصد  . اس ےس کار مئں
۔
ے
 زیادہ وقت درکار ہوتن یک صورت مئں ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہئں گ

 

 کسٹمر شکایات پینل )اختیاری(

( آپ گ کیس کا جائزہ ےل سکتا CCPاگر آپ مرحلہ دوئم گ نتائج ےس خوش نہئں ہئں تو، کسٹمر شکایات پینل )
۔  ۔ سٹون واٹر کسٹمر کا ایک CCPہے  آزاد گروپ ہے

 

 تاکہ یہ یقینن بنا سکئں کہ آپ 
ے
 اور آپ گ کیس کا جائزہ لئں گ

ے
بطور رضاکار گروپ وہ لوگ آپ ےس مالقات کریں گ

۔ اگر آپ اپنا کیس   گ ساتھ عمل کیا ہے
ے
 CCPیک شکایت کا جائزہ لینے وقت سٹون واٹر ئن اپنن پروسیس مئں درستگ

ایام کار گ اندر اطالع  15جواب موصول ہوتن گ ہمئں ہمارے مرحلہ دوئم کا  گ پاس ےل جانا چاہنے ہئں تو آپ کو 
 .
ے
 کرتن ہویک
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، اور آپ کو 

ے
 ممکنہ طور پر جلد یہ ہم ایک پینل تشکیل دیں گ

ے
 بڑھا دیں گ

ے
جیےس یہ ایک دفعہ آپ اپنا کیس آگ

۔ پینل آپ گ کیس کا جائزہ لینن گ
ے
ایام کار گ اندر  5 لتں میٹنگ گ اس پروسیس گ بارے مئں اپڈیٹ کرتے رہئں گ

یک سفارشات پر ہمارے جواب گ ساتھ آپ گ  CCPایام کار مئں  5اور سٹون واٹر مزید سفارشات پیش کرے گا 
 . پاس واپس آئ  گا۔

 
 ہاؤسنگ اومبڈسمین:

ن رسوس ےس رجوع   گ لتں کیس بیھ مرحلہ پر اپنن شکایت گ ساتھ ہاؤسنگ اومبڈسمئں
آپ، سپورٹ اور رہنمات 

، تو آپ  ۔ اگر آپ اپنن شکایت گ تعلق ےس ہمارے مرحلہ دوئٓم گ جواب ےس خوش نہئں ہئں کر سکتے ہئں
ن رسوس ےس اپنن شکایت گ حواےل ےس ہماری تفتیش کرتن یک در  ۔ ہاؤسنگ اومبڈسمئں خواست کر سکتے سکتے ہئں

ن کرتے ہوت  کس مناسب طریقے  ن رسوس آپ یک تشویش اور ہم ئن اس بات کا تعئں اس گ بعد ہاؤسنگ اومبڈسمئں
 ےس جواب دیا ہے اور شکایت نپٹارہ ضابطہ اور ہماری پالیسیوں گ مطابق کیا جواب دیا ہے اس کا جائزہ ےل گا۔

 

ن رسوس ےس رابطہ کر   سکتے ہئں بذریعہ:  آپ ہاؤسنگ اومبڈسمئں

 housing-ombudsman.org.ukان کی ویب سائٹ:  •

 info@housing-ombudsman.org.ukبذریعہ ای میل:  •

 شام، پیر تا جمعہ( 5:15 -صبح  9:15)  3000 111  0300 بذریعہ فون: •

 Housing Ombudsman Service, PO Box 152, Liverpoolذریعہ خط: ب •
L33 7WQ. 

 
سٹون واٹر شکایات گ ساتھ کس طرح کا معاملہ کرتا ہے اس بارے مئں جانکاری حاصل کرتن یا مزید معلومات اور 

 گ لتں وزٹ کریں 
-stonewater.org/supportingمشورے، بشمول ہماری شکایات پالییس مالحظہ کرتن

you/making-a-complaint/ 
 

mailto:info@housing-ombudsman.org.uk

