Transurban ਦੀ ਤੰਗੀ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ
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ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਅਸ? ਉਹਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਟੋਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ
ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤQ ਬਾਹਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ("ਤੰਗੀ") ਕਰਕੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹਨ।
ਅਸ? ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਬੀਮਾਰੀ, ਅਪੰਗਤਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਉ[ਤੇ ਿਨਰਭਰਤਾ, ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰਸਾ
ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਕ ਜਾਂ ਿਵੱਤੀ ਕਾਰਕ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਕਾਰਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ
ਕਰਕੇ, ਅਸ? ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੂ ੰ ਖਤਿਰਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰਸਾ
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸ? ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਿਵੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਿਕਸ ਤਰbਾਂ
ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਭ ਤQ ਉ[ਚੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪdਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਿਤਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ।
ਇਹ ਤੰਗੀ ਨੀਤੀ ਿਕਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ

ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਿਵਚਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤQ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਖਾਤਾ ਖੋਿਲb ਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ("ਗਾਹਕ")। ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ
ਨਹ? ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤੰਗੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ

ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਗਾਹਕ ਵੱਲQ ਸਾਨੂ ੰ ਆਪਣੀ ਪdਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ। ਅਸ? ਗਾਹਕਾਂ ਨੂ ੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂ ੰ
ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂ ਆ
ੰ ਪਣੀਆਂ ਟੋਲ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਪੇਸ਼ ਆ
ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸ? ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਕੁ ਝ ਲੋ ਕ ਆਪਣੀ ਪdਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅਸਿਹਜ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸ?
ਿਬਨਾਂ ਕੋਈ ਿਕਆਫੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ।
ਅਸ? ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

Linkt Assist ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਮਰਿਪਤ ਟੀਮ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪdਸਿਥਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ
ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪdਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ
ਕਰੇਗੀ।

www.linkt.com.au/assist

ਜੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਿਕਸੇ ਰਿਜਸਟਰਡ ਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਏਡ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਜਾਂ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਵੈਲਫੇਅਰ
ਪdੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਮੁਵੱਕਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂ ੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲQ ਸਾਨੂ ੰ ਿਦੱਤੀ
ਗਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗ।ੇ
ਅਸ? ਯੋਗ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲQ ਵਰਤQ ਦਾ ਮੇਲ ਉਸ ਰਕਮ ਨਾਲ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਿਜਸਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂ ੰ ਪੁੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸ? ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਹਾਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ (mobility) ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹੈ, ਅਤੇ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਸਮs ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਉ[ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂ ੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਵੱਲQ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਮਦਦ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•

ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ

•

ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂ ੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ

•

ਇੱਕ ਭੁ ਗਤਾਨ-ਮੁਕਤ ਸਮਾਂ-ਿਮਆਦ ਦੇਣਾ

•

ਸਾਨੂ ੰ ਚੁਕਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁ ਝ ਕੁ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉ[ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰਨਾ

•

ਿਕਸੇ ਟੋਲ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂ ੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਣ ਲਈ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ

•

ਸਿਹਮਤੀ ਹੋਏ ਹੋਰ ਬੰਦੋਬਸਤ।

ਮਦਦ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਕਵs ਦੇਣੀ ਹੈ

ਮਦਦ ਲੋ ੜਦੇ ਗਾਹਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਦੁ ਆਰਾ 1300 767 865 ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ
ਿਫਰ linktassist@transurban.com’ਤੇ ਸਾਨੂ ੰ ਿਲਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ www.linkt.com.au/assist’ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪdਸਿਥਤੀ ਦਾ
ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂ ੰ ਸਾਨੂ ੰ ਆਪਣੀ ਿਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਨ, ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ
ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸ? ਵਰਤਮਾਨ ਆਮਦਨ ਸਟੇਟਮ‚ਟਾਂ, ਖ਼ਰਿਚਆਂ, ਪੂੰਜੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
ਵਰਗੇ ਸਮਰਥਨਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਿਵੱਤੀ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਿਵੱਤਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪdਬੰਧਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ, ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖਿਤਆਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਗਾਹਕ ਦੀ
ਪdਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਜੱਥੇ ਅਸ? ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ, ਓਥੇ ਅਸ? ਗਾਹਕਾਂ ਨੂ ੰ ਮਾਨਤਾ-ਪdਾਪਤ ਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਿਰਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜੋ ਗਾਹਕ ਕੋਲQ ਿਬਨਾਂ ਕੋਈ ਖ਼ਰਚਾ ਲੈ ਣ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ
ਹਨ।
ਪਰਦੇਦਾਰੀ
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ਤੰਗੀ ਬਾਬਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਗ ਵਜQ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਿਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਅਸ? ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਿਵਧਾਨ ਅਤੇ ਨਾਲ
ਹੀ Transurban ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁ ਸਾਰ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਾਂਗ।ੇ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ
’ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਨ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂ ੰ ਿਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਸੇ ਬਾਹਰੀ ਿਧਰ ਨੂ ੰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਾਨੂ ੰ
ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ‚ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸ? ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗ।ੇ
ਜੇ ਿਕਸੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ ਿਕ ਅਸ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂ ੰ ਿਕਵs ਵਰਤਾਂਗੇ, ਿਕਵs ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ
ਿਕਵs ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਿਕਵs ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂ ੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ Transurban ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀਦੇਖੋ।
ਅਗਲੇ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਤੰਗੀ ਨੀਤੀ (Hardship Policy) ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂ ੰ
linktassist@transurban.com ’ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਦੇਖੋ www.linkt.com.au/assist.
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