
 
 KATHY HOCHULگورنر   2023/3/3 :فوری ریلیز کے لیے

 
 

 میں 2022 نے کہا ہے کہ ریاست نیو یارک کے شعبۂ داخلہ کے تحفِظ صارفین ڈویژن نے سنہ HOCHULگورنر 
  ملین واپس کیا ہے$ 2.4نیو یارک کے صارفین کو تقریباً 

  
 کے قریب مکینوں کی 20،000 میں صارفین کی شکایات میں نیو یارک کے 2022تحفِظ صارفین کے ڈویژن نے سنہ 

  مدد کی
  

 میں موصولہ صارفین کی 2022قومی ہفتۂ تحفِظ صارفین کا آغاز کرنے کے لیے، تحفِظ صارفین کا ڈویژن سنہ 
  شکایات کے چوٹی کے پانچ زمروں بمع تحفِظ صارفین کے مشوروں کا اشتراک کر رہا ہے

  
  

 نے آج اعالن کیا ہے کہ ریاست نیو Kathy Hochulتحفِظ صارفین کے لومی ہفتے کا آغاز کرنے کے لیے، گورنر 
 مکینوں کی مدد کی 19،752 میں نیو یارک کے 2022یارک کے شعبٔہ داخلہ کے تحفِظ صارفین کے ڈویژن نے سنہ 

$ 2.4 میں صارفین کے تحفظ کے متعدد معامالت ہیں، جس کے نتیجے میں صارفین کو تمریباً 2022جس میں سنہ 
ملین واپس ہوئے۔ لومی ہفتٔہ تحفِظ صارفین ہر سال مارچ کے پہلے پورے ہفتے کے دوران منایا جاتا ہے تاکہ افراد کو 

صارفین کی حیثیت سے ان کے حموق کو سمجھنے اور ان کی حفاظت میں مدد کے لیے دستیاب وسائل کا اشتراک 
 مارچ میں آتا ہے، اور تحفِظ صارفین کا ڈویژن سنہ 11 تا 5کرنے میں مدد ملے۔ اس سال لومی ہفتٔہ تحفِظ صارفین 

 میں موصولہ صارفین کی شکایات کے چوٹی کے پانچ زمروں کا ان موضوعات پر صارفین کو تعلیم دینے، آگاہ 2022
  کرنے اور ان کی حفاظت کے لیے نکات کے ساتھ اشتراک کر رہا ہے۔

  
میری انتظامیہ نے صارفین کو وہ الکھوں ڈالر واپس کرنے کے لیے پوری کوشش کی ہے  " نے کہا،Hochulگورنر 

 جو دھوکہ دہی کرنے والے کاروباروباری اداروں نے نیو یارک کے محنتی مکینوں کی جیبوں سے چوری کیے تھے۔
تیزی سے بدلتی ہوئی اس معیشت میں محفوظ رہنے کے لیے دستیاب نکات اور وسائل کے ساتھ، ہم صارفین کی 

حفاظت کرنا، اس بات کو یمینی بنانا جاری رکھیں گے کہ نیو یارک کے مکینوں کو ان کے حموق سے آگاہ کیا جائے، 
  ۔"اور بے ایمانی کاروباری اداروں کو جوابدہ ٹھہرایا جائے

  
پچھلے سال کے دوران، ہمارے تحفِظ صارفین کے ڈویژن  " نے کہا،Robert J. Rodriguezسیکریٹری آف سٹیٹ 

نے نیو یارک کے ہزاروں مکینوں کو بےایمان کاروباری اداروں سے اپنی محنت سے کمائی جانے والی رلم کی 
وصولی میں مدد کے لیے انتھک محنت کی ہے۔ ہم اس اہم کام کو جاری رکھیں گے تاکہ صارفین کو ان کے حموق سے 

  ۔"آگاہ کیا جائے اور ان کے پاس اپنے اور اپنے اہل خانہ کو دھوکہ دہی سے بچانے کے لیے درکار وسائل موجود ہوں
  

کو موصولہ شکایات کے چوٹی  (Division of Consumer Protection, DCP)تحفِظ صارفین کے ڈویژن 
  : اور صارفین کے تحفظ کے لیے مشورے2022کے پانچ زمرے سنہ 

  
خریدے گئے سامان کے آرڈرز اور فراہمی سے متعلك شکایات، جن میں اشیاء کی گمشدگی، موصولہ : فراہمیاں/آرڈرز

 غلط اشیاء، دیر سے یا تاخیر سے ترسیل یا کبھی نہ بھیجی گئی اشیاء شامل ہیں۔ 
  



مثال کے طور پر، ویسٹ چیسٹر کاؤنٹی کے ایک صارف نے بروکلین میں ایک بڑے خوردہ فروش 
 فروری طے شدہ 3سے بیڈروم فرنیچر کا آرڈر دیا۔ فروخت کے ولت، بھجوائے جانے کی تاریخ 

 اپریل کو منتمل کر دیا گیا۔ نئی تاریخ کے بارے میں جاننے کے بعد، 3تھی، لیکن بعد میں اسے 
صارف نے آرڈر منسوخ کرنے کے لیے فرنیچر سٹور سے رابطہ کیا، تاہم، انہیں بتایا گیا کہ انہیں 

 کے پاس شکایت درج DCP فیصد دوبارہ سامان النے کی فیس ادا کرنا ہو گی۔ صارف نے 15
   صارفین کو مکمل رلم کی واپسی کا بندوبست کرنے میں کامیاب رہا۔DCPکروائی، اور 

  
 : صارفین کو چاہیے

کہ آن الئن خریداری کے ولت ہمیشہ لابِل اعتماد سائٹوں پر خریداری کرنا یاد رکھیں۔ صارفین -
کو ان سائٹوں سے خریداری کرنی چاہیے اور جن سے ان کی والفیت ہو اور جب وہ ناوالف 

سائٹوں سے یا کہیں باہر سے چیزیں خرید کر بیچنے والی سائٹوں سے خریداری کریں تو احتیاط 
 برتیں۔ 

 کے بارے  کے وفالی لانون1975ڈاک، انٹرنیٹ، یا ٹیلیفون پر آرڈر دے کر اشیاء خریدنے کے -
میں جانیں، جس میں عام طور پر خوردہ فروشوں کو ڈاک، فون، یا آن الئن کے ذریعے آرڈر 

 دن کے اندر فراہمی کی ضرورت ہوتی ہے ماسوائے اس کے کہ 30کردہ مصنوعات کی 
خریداری کے ولت یہ بیان کیا جائے۔ اگر تاخیر ہوتی ہے تو، آپ کو مطلع کیا جانا الزمی ہے۔ 
اگر کمپنی تاخیر سے بھیجنے کے لیے آپ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے آپ تک نہیں 

پہنچ سکتی تو، اس پر الزم ہے، کہ کہے بغیر، فوری طور پر وہ تمام رلم فوری طور پر واپس 
  کر دے جو آپ نے نہ بھیجے گئے تجارتی سامان کے لیے ادا کیے تھے۔

سوشل میڈیا کے ذریعے خریداری کرتے ولت محتاط رہیں۔ خریداری کرنے والوں میں سوشل -
-میڈیا پر تجارت بہت ممبولیت زیادہ حاصل کر رہی ہے، اور ماہرین کے مطابك یہ روایتی ای
کامرس معیشتوں سے تین گنا زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ چونکہ زیادہ سے زیادہ صارفین 

براِہ راست براؤز اور خریداری کرتے ہیں یا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پائے جانے والے روابط 
کے ذریعے خریداری کرتے ہیں، ہم صارفین سے گزارش کرتے ہیں کہ جعلی برانڈز اور 

صارفین کے جعلی جائزوں والے جعلی خوردہ فروشوں پر دھیان دیں۔ دکانداروں کی تحمیك اور 
تصدیك کریں تاکہ نمل کرنے والی سائٹوں پر ان مصنوعات کے لئے آرڈر دینے سے گریز کریں 

  جو کبھی نہیں پہنچیں گے۔
اپنے پیکیجز کا حساب رکھیں۔ اپنے پیکیج کے لیے ٹریکنگ کی معلومات کا جائزہ لیں اور -

 کسی بھی مسئلے کی اطالع خوردہ فروش اور شپنگ کمپنی کو فوری طور پر دیں۔ 
صارفین کو آگاہ رہنا چاہیے کہ کسی انجان کھیپ یا ترسیل کے بارے میں ناشناسا ٹیکسٹ میسج -

یا ای میل کسی پیکیج سے باخبر رہنے اور ترسیل میں گڑبڑ کی عالمت ہو سکتا ہے، اور اگر 
  کوئی موصول ہوا ہو تو انہیں احتیاط برتنی چاہیے۔

  
رلم کی واپسی اور سٹور کی پالیسیوں سے متعلك شکایات، بشمول واپسی کی پالیسیاں، : سٹور کی پالیسی/رقم کی واپسی

 دوبارہ سامان منگوانے کی فیس، اور خراب شدہ سامان کے لیے رلم کی واپسی۔ 
  

مثال کے طور پر، برونکس کاؤنٹی کے ایک صارف نے براِہ راست سیلز مین سے کھانا پکانے کا 
سامان خریدا۔ ااسے چار دن بعد سامان مال اور اس نے فیصلہ کیا کہ اسے اب یہ نہیں لگتا کہ یہ اس 

ممرری "لیمت کا ہے۔ صارف نے کھانے کا سامان بنانے والی کمپنی سے رابطہ کیا اور بتایا گیا کہ، 
کے مطابك، واپسی کا آغاز کرنے کے لیے اس " تاریخ کے اندر اندر چیز واپس کرنے کے اصول

کے پاس تاریخِ خریداری سے صرف تین دن بالی تھے۔ تاہم، صارف نے نوٹ کیا کہ کمپنی کی ویب 
سائٹ نے صارف کے سامان کو حاصل کرنے کے بعد دس دن کی واپسی کی پالیسی کی تشہیر کی 
تھی۔ صارف نے سب کچھ حاصل کرنے کے تین دن بعد کمپنی کو واپس بھیج دیا، تاہم، کمپنی نے 

 نے صارف کی جانب سے کمپنی سے رابطہ کیا اور صارف کو DCPرلم واپسی سے انکار کر دیا۔ 
 کی مکمل رلم کی واپسی کا انتظام کیا۔ $ 2000

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ftc.gov%2Fenforcement%2Frules%2Frulemaking-regulatory-reform-proceedings%2Fmail-internet-or-telephone-order&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8ec34eeae82c4f6f12d808db1c1b0fb5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638134675073843267%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=e3kzcmHg4uFNJ9ERmthAu62RgdzYttye8TZAjV4KWpE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ftc.gov%2Fenforcement%2Frules%2Frulemaking-regulatory-reform-proceedings%2Fmail-internet-or-telephone-order&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8ec34eeae82c4f6f12d808db1c1b0fb5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638134675073843267%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=e3kzcmHg4uFNJ9ERmthAu62RgdzYttye8TZAjV4KWpE%3D&reserved=0


  :صارفین کو چاہیے
 میں، سٹوروں کے لیے الزمی ہے کہ اپنی رلم واپسی کی پالیسیاں NYSاپنے حموق جانیں۔ -

واضح طور پر آویزاں کریں۔ جب رلم واپسی کی کوئی پالیسی شائع نہیں کی جاتی، تو صارفین 
 دن کا ولت ہوتا ہے تاکہ وہ مکمل رلم کی واپسی یا کریڈٹ 30کے پاس تاریخِ خریداری سے 

وصول کرے۔ آپ کو الزمی طور پر دکان دار کی جانب سے فراہم کردہ  (صارف کے اخیار پر)
 دن 30رسید یا دیگر تصدیك فراہم کرنا ہو گی جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ تاریخِ خریداری کو 

  نہیں گزرے، اور اس سامان کو استعمال نہیں کیا گیا یا اسے نمصان نہیں پہنچا تھا۔
رلم واپسی کی پالیسیوں کے بارے میں پوچھیں۔ مہنگی خریداری کرنے سے پہلے، سٹور سے -

کہیں کہ سامان کی واپسی کے متعلك کوئی بھی شرائط یا اخراجات، جیسے مال دوبارہ بھرنے 
  کی فیس، کی معلومات فراہم کرے۔

  واپسی میں آسانی کے لابل ہونے کے لیے خریداریوں کی تمام رسیدیں محفوظ کریں۔-
  

  تجارتی سامان یا مصنوعات سے متعلك شکایات جو صارفین کی تولعات پر پورا نہیں اترتیں۔: مصنوعہ/ساماِن تجارت
  

مثال کے طور پر، نساؤ کاؤنٹی میں ایک صارف نے ایک برلی آالت کے سٹور سے ایک نیا چولہا 
خریدا۔ تنصیب کے فورًا بعد، چولہا کھانا پکانے کے دوران ولفے ولفے سے بند ہو جاتا۔ صارف نے 
خوردہ فروش سے رابطہ کیا جس نے اسے تیار کنندہ کے پاس جانے کی ہدایت کی۔ متعدد فون کالوں 

 سے DCPاور تیار کنندہ کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوششوں کے بعد، صارف نے 
کی مکمل رلم کی $ 7،303 صارف کو، DCPرابطہ کیا۔ تیار کنندہ سے رابطہ کرنے کے بعد، 

 واپسی اور چولہے کو ہٹانے کا بندوبست کرنے میں کامیاب رہا۔ 
  

 : صارفین کو چاہیے
دھوکہ دہی سے بچنے کے لیے لابل اعتماد سائٹوں سے خریداری کریں۔ آگاہ رہیں کہ اگر کوئی -

ویب سائٹ کسی تیسرے فریك کے سامان کو آرڈر کرنے کی طرف لے جاتی ہے تو، پہلی ویب 
سائٹ تیسرے فریك کی سائٹ پر دیئے گئے آرڈرز کے لیے ذمہ دار نہیں ہے۔ نئی ویب سائٹ پر 

  آرڈر دینے سے پہلے ہمیشہ تصدیك شدہ صارفین کے تبصرے پڑھیں۔
آپ کو حاصل ہونے والی مصنوعات کی یمین دہانی کے لیے مصنوعات کی وضاحتیں پڑھیں۔ -

اس بات کو یمینی بنائیں کہ جس چیز کی تصویر دی جا رہی ہے وہ وہی مصنوعہ ہے جس کی 
  آپ کو تولع ہے۔

جب بچوں کے لیے خریداری کریں، تو ان کی حفاظت کے لیے پڑتال کریں کہ مصنوعات عمر -
تیار کنندگان کو یہ معلومات ڈبے کے اوپر فراہم کرنا درکار ہے۔ امریکہ —کی مناسبت سے ہیں

 ,Consumer Product Safety Commission)کا صارفیِن مصنوعات کا حفاظتی کمیشن 
CPSC)  اپ ڈیٹ مصنوعات کو مارکیٹ سے واپس اٹھوانے پرصارفین کو بالاعدگی کے ساتھ 

  کرتا ہے، جو محفوظ طریمے سے خریداری کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔
سٹور کی واپسی کی پالیسیوں کا جائزہ لیں اور واپسی میں آسانی کے لیے رسیدیں سنبھال کر -

  رکھیں۔
  
  گھر میں بہتری، مرمت کی خدمات اور ٹھیکیداروں سے متعلك شکایات۔: گھر میں بہتری

  
مثال کے طور پر، نیاگرا کاؤنٹی میں ایک صارف نے چند دیواروں میں سوراخوں کی مرمت اور 
اپنے گھر کے اندرونی حصے میں دوبارہ رنگ کروانے کے لیے ایک فرنچائز پینٹنگ کمپنی کی 

خدمات حاصل کیں۔ کیے ہوئے کام کی وارنٹی تھی، لٰہذا جب سوراخوں کو پُر کرنے کے لیے 
استعمال ہونے والی کچھ ٹیپ اکھڑنا شروع ہوئی تو صارف نے مرمت کے لیے کمپنی سے رابطہ 

کرنے کی کوشش کی۔ بدلسمتی سے، فرنچائز کمپنی اس کے بعد کاروبار سے باہر ہو گئی تھی۔ 
 نے DCPصارف نے متعدد بار اصل کمپنی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن جواب نہیں مال۔ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cpsc.gov%2FRecalls&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8ec34eeae82c4f6f12d808db1c1b0fb5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638134675073998939%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=IfnO1RKSTyBRYO44o0TuHaLTVRRsXYjtUpwqqgGuZbA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cpsc.gov%2FRecalls&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8ec34eeae82c4f6f12d808db1c1b0fb5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638134675073998939%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=IfnO1RKSTyBRYO44o0TuHaLTVRRsXYjtUpwqqgGuZbA%3D&reserved=0


صارف کی جانب سے اصل کمپنی سے رابطہ کیا اور اس نے وارنٹی کے تحت مرمت کے کام کو 
 مکمل کرنے کا بندوبست کیا اور صارف کو کوئی اضافی لیمت نہیں دینی پڑی۔ 

  
  :صارفین کو چاہیے

معروف، بیمہ شدہ ٹھیکیداروں سے کم از کم تین تخمینے لگوائیں جن میں کام کے لیے فراہم -
  کردہ مواد، لیمت اور خدمات کی فہرست شامل ہو۔

 Better)ٹھیکیدار سے حوالہ جات مانگیں اور ان کی پڑتال کریں۔ بہتر کاروبار بیورو -
Business Bureau)  اور دیگر ویب سائٹوں کے ذریعے ٹھیکیدار تالش کریں اور ممامی

سپالئرز اور دوستوں سے بات کریں تاکہ یہ معلوم کریں کہ ان کے پاس ایسی معلومات ہیں جو 
مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ نیو یارک سٹی، ویسٹ چیسٹر، نساؤ، سافک، اورنج، پوٹنم یا 
راک لینڈ کاؤنٹیوں میں رہتے ہیں، تو اپنے صارفین کے امور کے ممامی دفتر سے بات کریں۔ 

اگر آپ کسی اور کاؤنٹی میں رہتے ہیں، تو اپنی ممامی بلدیہ سے جانچ پڑتال کریں کہ آیا وہ گھر 
  میں بہتری کے ٹھیکیداروں کو الئسنس دیتے ہیں یا نہیں۔

سے زیادہ کا ہے، تو ریاست نیو یارک کے لانون میں ایک تحریری معاہدہ $ 500اگر ٹھیکہ -
، لیمت، ادائیگی کی (فون نمبر سمیت)درکار ہے جس میں ٹھیکیدار سے رابطے کی معلومات 

  ترتیِب کار، ابتدائی اور اختتامی تواریخ اور کیے جانے والے کام کی مکمل تفصیل شامل ہو۔
کام کے مخصوص مراحل کی تکمیل سے منسلک ادائیگی کے نظام االولات پر تبادلٔہ خیال -

کریں۔ کبھی بھی پوری لیمت ادا نہ کریں اور کام کے آغاز سے لبل کسی بھی بیعانے کی رلم کو 
  محدود کرنے کی کوشش کریں۔

یمینی بنائیں کہ آپ کو تمام وارنٹیوں کی نمول موصول ہوں اور انہیں سنبھال کر رکھیں، بشمول -
  استعمال شدہ مواد پر۔

اپنے حموق جانیں۔ صارفین کے پاس گھر کی بہتری کے معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد -
  منسوخ کرنے کے لیے تین دن کا ولت ہوتا ہے۔ تمام منسوخیاں تحریری ہونا الزمی ہیں۔

  
   غلط وصولیوں، بلنگ، کارڈ کے فوائد اور غیر لانونی سرچارجز سے متعلك شکایات۔:کریڈٹ کارڈز

  
مثال کے طور پر، کایوگا کاؤنٹی میں ایک صارف نے اپنے سفری کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ایک 

سفر خریدا، جس میں سفری فوائد اور خدمات جیسے کہ سیر کی منسوخی کا بیمہ شامل تھیں۔ طے 
شدہ سفر سے چار روز لبل، صارف کے شوہر کو ایک طبی ہنگامی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا جو 

سفر کی منسوخی کے لیے جائز تھا۔ صارف نے اپنی کریڈٹ کارڈ کمپنی کے پاس دعوی دائر کیا، 
مطلوبہ معاون دستاویزات پیش کیں، اور پھر اپ ڈیٹ کے لیے اگلے چار ماہ میں بار بار ان سے 

رابطہ کیا۔ ااس کے ساتھ دعوے کے معائنہ کار کی جانب سے جوابی کال کا بارہا وعدہ کیا گیا لیکن 
 نے DCP کے پاس شکایت درج کروائی، تو DCPاسے کبھی کال نہیں کی گئی۔ جب صارف نے 

سے زائد مکمل رلم $ 15،000کریڈٹ کارڈ کمپنی سے رابطہ کیا اور صارف کو مجموعی طور پر، 
  کی واپسی کا بندوبست کیا۔

  
  :صارفین کو چاہیے

اپنے بلوں کا احتیاط سے جائزہ لیں۔ تمام وصولیوں کی جانچ کریں اور یمینی بنائیں کہ وہ ان -
  خدمات کے لیے ہیں جن کی آپ نے درخواست کی ہے اور وصول کر رہے ہیں۔

معاہدے کی خودکار تجدید کے اخراجات سے آگاہ رہیں۔ ریاست نیو یارک میں یہ غیر لانونی -
ہے کہ کسی سے آن الئن خدمت کے لیے وصولی کی جائے اور اسے آن الئن خدمت کو آن الئن 

  منسوخ کرنے کا آسان طریمہ بھی پیش نہ کیا جائے۔
ہمیشہ شائع شدہ جرمانے پڑھیں۔ اس بات کو یمینی بنائیں کہ آپ خدمت کی شرائط و ضوابط کا -

  جائزہ لیں اور معاہدوں کی دفعات کو سمجھیں۔
  



لومی ہفتٔہ تحفِظ صارفین کے دوران، مجھے اس کام پر فخر ہے جو ہم  " نے کہا،Kevin Thomasریاستی سینیٹر 
 اور Hochulیہ یمینی بنانے کے لیے کر رہے ہیں کہ نیو یارک کے صارفین باخبر اور محفوظ رہیں۔ میں گورنر 

ملین واپس ہوئے $ 2.4 میں صارفین کو متاثر کن 2022محکمٔہ ریاست کی ٹیم کی لیادت کا شکر گزار ہوں کہ سنہ 
  ۔"ہیں

  
گراں فروشی اور لیمتوں میں اضافے سے لے کر دھوکہ دہی اور شناخت کی  " نے کہا،Nily Rozicرکِن اسمبلی 

چوری تک، نیو یارک کے صارفین کو مسلسل دھوکہ دہی کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہاں نیو یارک میں ہم صارفین کی خاطر 
 کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے شکر گزار Hochulلڑنے کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں، اور میں گورنر 

  ۔"ہوں تاکہ یہ یمینی بنایا جا سکے کہ نیو یارک کے مکینوں کو ضروری تحفظ اور مدد حاصل ہے
  

فیڈرل ٹریڈ کمیشن لومی ہفتٔہ تحفِظ صارفین کے دوران متعدد عوامی پروگراموں کی لیادت کرتا ہے جو صارفین کے 
   مل سکتی ہیں۔یہاںتحفظ سے آگاہی کو فروغ دیتے ہیں۔ تمام تماریب میں بالجھجھک شامل ہوا جا سکتا ہے اور 

  
  ریاست نیو یارک کے تحفِظ صارفین کے ڈویژن کے بارے میں

ریاست نیو یارک کا تحفِظ صارفین کے ڈویژن کے مشن میں بدلتی معیشت میں صارفین کی مدد، تحفظ، تعلیم اور 
نمائندگی کرنا شامل ہے۔ تحفِظ صارفین کا ڈویژن اپنی شکایات کی ثالثی کوششوں کے ذریعے مارکیٹ میں متاثرہ 
فریموں کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ، بازار کی دھوکہ بازیوں پر عوام کو تعلیم دینے اور لانون سازی کرنے اور 

  بالاعدہ اداروں سے پہلے صارفین کے مفاد کی وکالت کرنے کے لیے سخت محنت کرتا ہے۔
  

ریاست نیو یارک کا تحفِظ صارفین کا ڈویژن ریاست کے صارفین کو تعلیم دینے، ان کی مدد کرنے اور انہیں بااختیار 
 https://dos.ny.gov/file-consumer-complaint بنانے کا کام کرتا ہے۔ صارفین تحفِظ صارفین کے ڈویژن کو

 پر شکایت درج کروا سکتے ہیں۔ 
  

 Division of Consumer)صارفین کے تحفظ کی مزید معلومات کے لیے، تحفِظ صارفین کے ڈویژن 
Protection, DCP)  4:30 بجے تا سہہ پہر8:30 پر، سوموار تا جمعہ، صبح 1220-697-800کی ہیلپ الئن 

 وزٹ کریں۔ تحفِظ صارفین کے بالاعدہ مشوروں www.dos.ny.gov/consumer-protectionبجے کال کریں یا 
 یا فیس بُک NYSConsumer@ کو ٹوئٹر کے ذریعے DCPاور معلومات یاد کرنے کے لیے، 

www.facebook.com/nysconsumer پر فالو کر سکتے ہیں۔ اپنے ای میل یا فون پر صارفین کے انتباہات براِہ 
   سائن اپ کریں۔یہاںراست حاصل کرنے کے لیے 

  
###  
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