
COVID-19 (ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ) ਖਪਤਕਾਰਾਂ 
ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜੂਨ 2020

COVID-19 (ਕੋਵਿਡ-19) ਪਾਬਦੀਆਂ ਨ ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਲਕਾਂ ਦੇ ਜੀਿਨ ਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨ ਬਵਕਗਾਂ ਨ ਰਦ ਕਰਨਾ 
ਵਪਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਿਾਅਵਦਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਿਸਤਾਂ 
ਜਾਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਹ 
ਅਸਮਰਥ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾਂ 
ਆਂਪਣੇ ਅਵਿਕਾਰਾਂ ਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ 
ਉਮੀਦ ਰਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ 
ਸਮੇਂ ਨ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ      
ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਕੀ ਹਕ ਹਨ?ੱ
 ਇਸ ਵਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ 

ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਸਵਥਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਵਚਤ ਿਰਤਾਓ ਕਰਨਗ ੇ
ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੁਾਰ ਲਈ ਕਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ 
ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਿ ਵਪਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਨਾਲ ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ

 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਉਪਭੋਗਤਾ 
ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ 
ਸੇਿਾਿਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਆਟੋਮਵੈਟਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ 
ਹਨ ਵਕ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ 
ਉਹੀਓ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਵਹਆ ਹ।ੈ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਿੇ ਤਾਂ, 
ਉਪਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਫੰਡ (ਰਕਮ ਦੀ ਿਾਪਸੀ) ਕਰੈਵਡੱਟ ਨੋਟ ਜਾਂ 
ਿਾਊਚਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹਨ।

 ਜੇ ਕੈਨਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸਵਥਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ 
ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆ ਂਦੇ ਤਵਹਤ 
ਤੁਹਾਡੇ ਅਵਿਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸੱਕਦੀਆਂ ਹਨ।

 ਬੁਵਕੰਗ ਜਾਂ ਖਰੀਦਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਵਨਯਮ ਅਤੇ 
ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਰਵਹਣਗੀਆ।ਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੰੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 
ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਨੰੂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ 
ਆਵਗਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਵਥਤੀਆਂ ਦੇ ਅਿਾਰ ‘ਤੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਮ ਕਾਨੰੂਨ 
(common law), ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਅਿੀਨ 
ਹੋਰ ਅਿੀਕਾਰ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਸਲਾਹ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ 
ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਵਖਆ ਏਜੰਸੀ www.accc.gov.au/localCPA 
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਨਾਕਾਰਣ ਲਈ (Cancellations) 
 ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਵਕੰਗ (ਉਦਾਹਰਣ ਿਜ੍ਹੋਂ, ਯਾਤਰਾ, ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਕੋਈ 

ਖਾਸ ਘਟਨਾ) COVID-19 ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋਈ 
ਹੈ, ਤਾਂ ACCC ਨੰੂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਰੀਫੰਡ, ਕਰਵੈਡੱਟ ਨੋਟ 
ਜਾਂ ਿਾਊਚਰ ਵਮਲੇਗਾ। ਇਹ ਖਰੀਦਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਵਕੰਗ ਦੇ 
ਵਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਹਿੋਗਾ।

 ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਿਜ੍ਹੋਂ ਵਰਹਾਇਸ਼, 
ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ, ਫਲੌਵਰਸਟ) ਵਜਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬੁਵਕੰਗ ਰੱਦ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਸਿੇਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਰੀਫੰਡ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲੀ 
ਸੇਿਾ ਜਾਂ ਿਾਊਚਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 

 ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੁਵਕੰਗ ਵਕਸੇ ਤੀਜੀ-ਵਿਰ ਦੀ ਬੁਵਕੰਗ 
ਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਸੱਿੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ 
ਤੀਜੀ-ਵਿਰ ਦੀ ਬੁਵਕੰਗ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 
ਹਿੋੇਗੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ ਵਜਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 
ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

 ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿੀ ਿੇਖ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਵਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਯਾਤਰਾ ਬੀਮਾ 
ਪਾਵਲਸੀ ਦੇ ਤਵਹਤ ਯਾਤਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਹੋ।
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ਸਪੋਰਟਿਗ ਕਲਬਾਂ ਜਾਂ ਸਘ ਦੀ ਰਟਜਸਿਸ਼ਨ ਅਤੇ 
ਮੈਂਬਰਟਸ਼ਪ ਫੀਸ
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ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਸਮੇਂ (season) ਲਈ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ 
ਵਦੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਮੁਅਤਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਇਦ 
ਤੁਸੀਂ ਰੀਫੰਡ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਗਤੀਵਿਿੀਆਂ ਨੰੂ 
ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਅਤਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੋਿ।ੇ

ACCC ਨੰੂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੀਫੰਡ, ਕਰਵੈਡੱਟ 
ਨੋਟ ਜਾਂ ਿਾਊਚਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਜੋ 2020 ਦੇ ਸਮੇਂ 
ਦੋਰਾਨ ਮੁਅਤਲ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਬਰਵਸ਼ਪ ਦੇ 
ਵਨਯਮਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

ਸੇਿਾਿਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਕਸ਼ਤਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਫੀਸਾਂ 
ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ 
ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਨਯਮਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੰੂ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਸਮੇਂ 
ਲਈ  ਕਰੈਵਡੱਟ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਜਾਿੇ।

ਦੂਰ-ਸਚਾਰ (Telecommunications) ਸੇਵਾਵਾਂੰ
COVID-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ 
ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਿਾਿਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱ ਝ ਪ੍ਰਭਾਿ ਵਪਆ ਹੈ।  

ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਿਾ ਦੀ ਕਾਰੁਗਜ਼ਾਰੀ ਨੰੂ ਿੱਿ ਤੋਂ ਿੱਿ 
ਕਰਨ ਲਈ www.accc.gov.au/homebroadband ਤੁਸੀਂ 
ਕੁੱ ਝ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕ ਸੱਕਦੇ ਹ।ੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਿੇਾ 
ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਿਾ 
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਵਥਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ 
ਵਬਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੁੱ ਝ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ 
ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀ 
ਿੈਬਸਾਈਟ ਨੰੂ ਿੇਖੋ ਵਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੀ ਉਪਲਬਿ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਕ 
ਪਹੁੰ ਚ ਵਕਿੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸੱਕਦੀ ਹੈ।

ਆਮ ਪਚੂਨ ਬਾਰੇ ਮੁਦੇ੍ ੱ
ਪੂਰਵ-ਅਦਾਇਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰਿ-ਭੁਗਤਾਨਾਂ 
ਦੀ ਿੈਿਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਿਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਿੇਾਿਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਸਨ। 

ਟਨਯਮਤ ਗਾਹਕੀ ਅਦਾਇਗੀ: ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ 
ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੇ ਉਹ ਕੁੱ ਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੇਿਾਿਾਂ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹੇ ਹੋਣ। 

ਟਗਫਿ (ਤੋਹਫੇ) ਕਾਰਡ: ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੰੂ ਤੋਹਫੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਮਆਦ 
ਖਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਸਵਤਕਾਰ ਕਰਵਦਆਂ ਵਮਆਦ ਨੰੂ ਿਿਾਉਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਮਆਦ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੱਕੇ 
ਵਜਸ ਸਮੇਂ ਅੰਤਰਗੱਤ ਉਹ ਕਾਰਡ ਿਰਤਣਾ ਅਸਮਰਥ ਸੀ।

ਸਪੁਰਦਗੀ ਟਵੱਚ ਦੇਰੀ: ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਪੋਸਟ ਨੇ ਵਕਹਾ ਹੈ ਵਕ 
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੇਰੀ, ਘੱਟ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ 
ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਿਾਿੇ ਦਾ ਸਪੁਰਦਗੀ 
‘ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਕ ਕੈਰੀਅਰ ਅਤੇ ਸਪੁਰਦਗੀ 
ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੰੂ ਖਰੀਦ 
ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਤੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸੰਭਾਿਤ 
ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ 
ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਬੰਿੀ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 ਨੁਕਸਾਨਦਾਰ ਉਤਪਾਦ: ਜੇ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 
ਮੁਰੰਮਤ, ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਰੀਫੰਡ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਿਾਪਸੀ ਲਈ ਉਤਪਾਦ 
ਦੀ ਿਾਪਸੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਸਵਥਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਸੱਿੇ 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਸੇਵਾਵਾਂ ਟਵੱਚ ਪਦਾਰਥਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ: ਵਜਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ 
ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੇਾ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਣੀਆਂ 
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੇਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਵਹਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਿੇਾ ਨਾਲ ਰਵਹਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਅਤੇ ਇਸ 
ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਤਲਾਹ ਵਦੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 
ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿੇਾਿਾਂ ਲਈ ਿਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ। 

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਟਦਵਾਲਾ: ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਗਫਟ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜਾਂ 
ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ 
ਿੀ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸਿੇਾਿਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਇਹ ਵਕਸੇ 
ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਬੰਿਕ ਦੇ ਵਨਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਿਪਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ। ਕੀ ਅਤੇ ਵਕਿੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਾਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇਗਾ, 
ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਬੰਿਕ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 
ਿਪਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਵਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸੁਰਵਖਅਤ 
ਲੈਣਦਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ COVID-19 ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿੇਾ    
ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਕ ਸਿੇਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ 
ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੰੂ 
ਮਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਵਨਆ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਾਰੋਬਾਰ 
ਨਾਲ ਵਸੱਿੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ, 
ਿਪਾਰ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਵਡੱਟ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਿਰਤਣ ਲਈ         
ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਿਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ACCC website for consumers ਤੋਂ ਵਮਲ 
ਸਕਦੀ ਹੈ।ੱ
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