
درخواست  کی تعلیمی گفتگوے یکے لصارف 

 : تنظیم کا نام

 :پتہ ّ 

 نام  پوسٹ کا نام : رابطے کے لیے 

ہ کی تفصیالترابط ای میل  فیکس  ___فون : 

کی تفصیالت  گفتگو  

تاریخ مجوزہ  (دن)     (مہینہ)     (سال)  : 

وقت  مجوزہ  صبح / شام :       سے   صبح / شام :      تک: 

: مقام

کی متوقع تعداد  ءشرکا   :

سامعینمطلوبہ   :
    سیكنڈری / پرائمری اسکول کے طلبات )فارم︰       （/  بزرگ /

 خواتین گروپ / نئے آنےوالے / دیگر ︰

 کمپیوٹر / پروجیکٹر / ٹی وی : مقام کا سامان )اگر کوئی ہے( 

کے موضوعات  گفتگو  
 ایک سیشن کا  موضوع   تقریبا   20 سے30  منٹ  تک  جاری رہے گا ۔ ایک ہی مقام پر ہرایک  گفتگو 2 سے 3 موضوعات پر مشتمل  

ے مناسب باکس )* پرائمری اسکول کے طلباء کے  یبراہ کرم گفتگو کے موضوع )موضوعات( کو منتخب کرنے کے ل ہوسکتی ہے۔ 
   :( پر نشان لگائیںناسبم لیے

 گھریلو تعارف کا حقوق کے صارفین 

 *تحفظ   یلوگھر( 14 *صارفین کے حقوق اور ذمہ داریاں ( 1

 *بجلی کے آالت کی حفاظت ( 15 *کونسل کے بارے میں جاننا  صارف( 2

 *کھلونے کی حفاظت( 16سے متعلق قانون سازی  تحفظصارفین کے ( 3

 بچے کی مصنوعات ( 17 کا  تفصیل  نئی ترمیم شدہ تجارتی( 4

گزار  تخدمغیر ملکی گھریلو ( 18 قانون 

 مرمت کی خدمات( 19 قبل از ادائیگی کی کھپت اور ( 5

 کریڈٹ کارڈ چارج بیک 

 تفریح اور مواصالت 

 سفر کے معامالت( 20موضوعات  صاخ دیگر 

کے معاہدے  خدمت کی مواصالتٹیلی ( 21عام صارفین کے نقصانات کا جائزہ ( 6

/ پائیدار  ماحول دوست( 7  

صحت اور خوبصورتی  کھپت

مصنوعات/  خوراکصحت سے متعلق ( 22 *کے بارے میں جانیے یمشہور( 8

خوبصورتی کی خدمات( 23 براہ راست فروخت( 9

 صحت کی خدمات ( 24 عمر رسیدہ افراد کے لیے مکانات ( 10

ٹیلی مارکیٹنگ صحت کے چیک اپ پالن کی ( 25

روایتی چینی طب اور چینی ( 26حفاظت / نقصانات کے صارفین 

جڑی بوٹیاں  



 اور کھانے  غذا

 کورسز اور تربیت  * محفوظ كنندہکھانےکالیبل لگانا اور (11

 تربیتی کورسز   کے ڈرائیونگ( 27ریسٹورینٹ کے تاجروں کے ساتھ عام تنازعات ( 12

بیرون ملک تعلیم اور روزگار کے نقصانات ( 28 ٹونک فوڈ اور خشک سمندری غذا ( 13

واپس کریں۔کو  صارف کونسل کے صارف تعلیم ڈویژن  مکمل کریں اوربراہ کرم مذکورہ فارم کو
 5377 2552فیکس:  8573 2856 / 3356 3619انکوئری نمبر:  education@consumer.org.hkای میل :  

/    یٹاڈ  یکونسل ذات   جائے گا۔  یاے استعمال کیکے انتظامات کرنے کے مقصد کے ل  یوںسرگرم  یمیتعل  ی ک  ین/ معلومات کو صرف عمل درآمد اور گفتگو اور متعلقہ صارف  یٹاڈ  یجمع کردہ ذات 

ہے   ی اور حفاظت کا عہد کرت  ی رازدار  یک   یٹاڈ  یکرکے ہمارے پاس رکھے ہوئے ذات   یلتعم   یک   یاتضرور  یک   یننس( آرڈیاعداد و شمار )رازدار  ی ذات  یںانتظام کے سلسلے م  معلومات کے

  ی ہمارے پاس رکھ   یںآپ کو حق ہے کہ آپ اپنے بارے م  ۔ یںکو برقرار رکھ یوںان ذمہ دار یجنٹاور ا ینپابند ہے کہ ہمارے تمام مالزم یبرابر ک   یے بھیبنانے کے ل یقینیکونسل اس بات کو 

طور   یریکو تحر  یژنڈو   یمیدرخواست صارف کے تعل  یاصالح ک  یاس ک  یا  یمعلومات تک رسائ  یاس طرح ک   ۔یںدرخواست کر  یاصالح ک  یاور ان ک   ی/ معلومات تک رسائ  یٹاڈ  یذات   یگئ

 ۔ ہے یجاسکت  ی ل یسے فیکے ل یفراہم  یک  یوں كاپ ی۔ متعلقہ معلومات کیںپر فون کر 2368 4073ے ، براہ کرم  یکے ل سواالت ۔  یےچاہ  یجان  یپر ک 

mailto:education@consumer.org.hk

