
ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਵਿਅਕ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 

ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ :
ਪਤਾ :
ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ : ਨਾਮ ਪੋਸਟ ਟਾਈਟਲ
ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਿੇਰਿੇ : ਟੈਲੀ ਫੈਕਸ ਈਮੇਲ
ਗੱਲਬਾਤ ਿਾ ਿੇਰਿਾ

ਪਰਸਤਾਿਤ ਵਮਤੀ :   (ਸਾਲ)    (ਮਹੀਨਾ)    (ਤਾਰੀਖ) 
ਪਰਸਤਾਿਤ ਸਮਾਂ :      :  AM/PM   ਤੋਂ   :   AM/PM 
ਸਥਾਨ :
ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਿਤ ਵਗਣਤੀ :
ਵਮਥੇ ਦਰਸ਼ਕ : ਸੈਕੰਡਰੀ / ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ (ਫਾਰਮ: _____ / ਬਜ਼ੁਰਗ /

ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ / ਨਿੇਂ ਆਏ ਲੋਕ / ਹਰੋ ：                 
ਸਥਾਨ ਉਪਕਰਣ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ) : ਕੰਵਪਉਟਰ / ਪਰੋਜਕੈਟਰ / ਟੀਿੀ 

ਗੱਲਬਾਤ ਿੇ ਵਿਸ਼ ੇ
ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਹਰੇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਗਭਗ 20-30 ਵਮੰਟ ਤਕ ਚਲਦਾ ਹੈ । ਇਕੋ ਜਗਹਾ ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਵਿਸ਼ੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਵਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ(ਵਿਵਸ਼ਆਂ) ਨੂੰ  ਚੁਣਨ ਲਈ ਉਵਚਤ ਬਕਸੇ (*ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਵਚਤ) ‘ਤੇ ਵਨਸ਼ਾਨ 
ਲਗਾਓ: 
 ਉਪਭੋਗਤਾ ਿ ੇਅਵਿਕਾਰਾਂ ਿੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਘਰਲੇ ੂ
1) ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਅਵਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀਆਂ *  14) ਘਰ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ*



2) ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੌਂਸਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ *  15) ਵਬਜਲੀ ਉਪਕਰਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਵਖਆ*


3) ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਵਖਆ ਕਾਨੰੂਨ  16) ਵਖਡੌਵਣਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਵਖਆ*


4) ਨਿੇਂ ਸੋਿੇ ਹੋਏ ਿਪਾਰ ਿੇਰਿਾ  17) ਬੱਵਚਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ


ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ 18) ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘਰਲੇੂ ਸਹਾਇਕ ਸੇਿਾਿਾਂ


5) ਪੂਰਿ-ਭੁਗਤਾਨ ਖਪਤ ਅਤੇ  19) ਮੁਰੰਮਤ ਸੇਿਾਿਾਂ


ਕਰੈਵਡਟ ਕਾਰਡ ਫ਼ੀਸ ਿਾਪਸੀ
ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ 

ਹੋਰ ਅਨੁਕੂਵਲਤ ਵਿਸੇ 20) ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ


6) ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਸੰਖਪੇ ਜਾਣਕਾਰੀ  21) ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਸੇਿਾ ਦੇ ਠੇਕੇ


7) ਿਾਤਾਿਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕਲੂ / ਵਟਕਾਊ ਖਪਤ
ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁੰ ਿਰਤਾ 

8) ਇਸ਼ਵਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਵਸੱਖੋ *  22) ਵਸਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ / ਉਤਪਾਦ


9) ਵਸੱਿੀ ਵਿਕਰੀ  23) ਸੰੁਦਰਤਾ ਸੇਿਾਿਾਂ


10) ਵਬਰਿਾਂ ਲਈ ਘਰ  24) ਕਸਰਤ ਸੇਿਾਿਾਂ


25) ਵਸਹਤ ਜਾਂਚ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਰਸਾਰਨ (ਟੈਲੀਮਾਰਕੀਵਟੰਗ)


 ਉਪਭਗੋਤਾ ਿੇ ਗੁਪਤ ਖਤਰੇ / ਸੁਰੱਵਖਆ 26) ਰਿਾਇਤੀ ਚੀਨੀ ਦਿਾਈ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਜੜ੍ਹੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ


ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖਾਣਾ 
11) ਖਾਣੇ ਦਾ ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ*  ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਵਸਖਲਾਈ
12) ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਿਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਮ ਵਿਿਾਦ  27) ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵਸਖਲਾਈ ਕੋਰਸ 

13) ਪੌਸ਼ਵਟਕ ਭਜੋਨ ਅਤੇ ਸੱੁਕੇ ਸਮੰੁਦਰੀ ਭੋਜਨ  28) ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸੱਵਖਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫਾਰਮ ੰਨੂ ਭਰੋ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸਵੱਖਆ ਵਿਭਾਗ ੰਨੂ ਿਾਪਸ ਕਰ।ੋ 
ਫੈਕਸ: 2552 5377   ਈਮੇਲ: education@consumer.org.hk   ਪੁੱਛ-ਵਗਛੱ ੰਨ: 2856 8573 / 3619 3356 

ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ / ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਵਸਰਫ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਢੱੁਕਿੀਂ ਵਿਵਦਅਕ ਗਤੀਵਿਿੀਆਂ ਦੇ ਪਰਬੰਿਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਵਨਿੱਜੀ 
ਡੇਟਾ / ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡੇਟਾ (ਗੁਪਤਤਾ) ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਂਸਲ ਵਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਨਿੱਜਤਾ, ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ 



 
ਸੁਰੱਵਖਆ ਦੀ ਰੱਵਖਆ ਲਈ ਿਚਨਬੱਿ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਿਚਨਬੱਿ ਹੈ ਵਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਏਜੰਟ ਇਨਹ ਾਂ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ 
ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ / ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਿਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਵਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਿਾਰ 
ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸੱਵਖਆ ਵਿਭਾਗ ਨੰੂ ਵਲਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪਿੇਗੀ। ਪੱੁਛਵਗੱਛ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 2368 4073 ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। ਸੰਬਵਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ 
ਦੇਣ ਲਈ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 


